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în îndeplinirea planului

REZULTATELE SATISFĂCĂTOARE 
DE ANSAMBLU NU ESTOMPEAZĂ 

REZERVELE PRODUCTIVITĂȚII MUNCII

De la trimisul nostru special 

Paul DIACONESCU

ENERGIA- 
sinonimul

F........ .....

De covlrșitoare importanța pentru 
realizarea In condiții de eficiență sporită a planului economic din acest an este ridicarea susținută a nivelului productivității muncii. Ca tn a- tttea alte fabrici $1 uzine din Întreaga țară, colectivele unităților industriale din județul Sibiu au înțeles acuitatea îndeplinirii exemplare a acestei sarcini esențiale a planului pe acest an. (Ibeționlndu-se tn direcțiile principale de care depinde sporirea productivității muncii. în primul trimestru, sarcina prevăzută la acest indicator a fost realizată, pe ansamblul județului, în proporție de 101,7 Ia sută, înregistrîndu-se față de perioada corespunzătoare a anului trecut un spor de 9.7 la sută. Rezultatele sînt satisfăcătoare, însă trebuie să precizăm de la bun început că nu in toate întreprinderile industriale ale județului au fost mobilizate și valorificate intens rezervele de creștere a productivității muncii, că rezultatele obținute pînă acum nu sînt pe măsura posibilităților existente.Privind problema din acest punct 
de vedere, o recentă plenară a comitetului județean de partid a indicat conducerilor combinatelor și întreprinderilor, organelor și organizațiilor de partid să dovedească o preocupare deosebită și permanentă pentru valorificarea cit mai din plin a însemnatelor rezerve existente, îndeosebi în domeniul creșterii gradului de utilizare a capacităților de producție. Pe baza analizei posibilităților concrete s-a indicat să se stabilească niveluri superioare de crește
re a productivității muncii per.tru fiecare unitate industrială în parte, corespunzător condițiilor tehnico-mate- 
riale create. Desigur, problema nu a fost socotită ca rezolvată doar prin dezbaterile dintr-o ședință plenară. La indicația biroului comitetului județean de partid, mai multe colective de specialiști, coordonate de comisia economică, au întreprins ample analize asupra gradului de folosire a utilajelor, a capacităților de producție îh întreprinderile municipiului și județului.

Analizele efectuate au relevat că există încă multe Întreprinderi care dețin utilaje noi sau mai vechi, care nu sînt folosite ; în altele, o serie de mașini sau instalații sint utilizate cu mult sub randamentul lor. Cauzele sînt multiple. In cadrul Combinatului de exploatare și industrializare a lemnului din Sibiu, bunăoară, mașinile și mecanismele cu care sînt dotate exploatările forestiere lucrează cu 7—45 la sută sub capacitate, fabricile de cherestea cu 5—10 la sută, iar fabrica „Republica" cu 10—40 la sută sub capacitate. Alteori, eficiența economică a folosirii capacităților de producție este diminuată și din cauza frecventelor schimbări de soluții intervenite pe parcursul execuției investițiilor, a modificării sortimenta- ției sau a proceselor tehnologice, scă- pîndu-se din vedere operativitatea încărcării cît mai complete a acestora. La întreprinderea „8 Mai" Mediaș, de exemplu, din cadrul Combinatului de piele și încălțăminte Sibiu, există o instalație de vopsire complet neutilizată încă de la montarea ei în anul 1969, din cauză că se tergiversează clarificarea defecțiunilor de ordin tehnologic apărute pe parcursAspectele prezentate, ca și altele de acest gen, scot în evidență importanța majoră a readucerii în circuitul productiv a mașinilor, utilajelor și instalațiilor nefolosite, a oportunității utilizării lor corespunzător cerințelor producției. Considerăm ca deosebit de utilă indicația biroului comitetului județean de partid ca listele cu fondurile fixe disponibile să fie difuzate în mod operativ unităților din industria județului și sucursalei din Sibiu a Băncii de Investiții, astfel ca la stabilirea achiziționării de noi utilaje — prin investiții — să poată fi luată în calcul și posibilitatea refolosirii acestor utilaje.Simțitor poate spori volumul producției și, implicit, productivitatea muncii și prin îmbunătățirea utilizării extensive a mașinilor șl instalațiilor aflate în funcțiune. Tn numeroase întreprinderi, cum sînt fabrica
întoarcerea de la Budapesta 

a delegației de partid 
și guvernamentale româneDuminică, la amiază, s-a înapoiat de la Budapesta delegația de partid și guvernamentală a țării noastre, condusă de tovarășul Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, care a participat la manifestările prilejuite de cea de-a 25-a aniversare a eliberării Ungariei de sub jugul fascist.Din delegație au făcut parte tovarășii Ilie Cîșu, prim-secretar al Comitetului județean Prahova al P.C.R.. și Dumitru Turcuș. ambasadorul României la Budapesta.La sosire, pe aeroportul Băneasa. delegația a fost întîmpinată de tovarășii Ilie Verdeț, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., prim- vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Bujor Sion și Vasile

Vlad, șefi de secție la C.C. al P.C.R.Au fost prezenți Ferenc Martin, ambasadorul R. P. Ungare la București, și membri ai ambasadei. .
★La plecarea din Budapesta, pe aeroportul Ferihegyi, delegația a fost condusă de Kallai Gyula, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., președintele Adunării de Stat a R.P. Ungare, Korom Mihaly. ministrul justiției, Gyenes Andras, adjunct al ministrului afacerilor externe, și de alte persoane oficiale. Au fost prezenți numeroși cetățeni ai capitalei ungare.Ău fost de față, de asemenea. Dumitru Turcuș, ambasadorul României la Budapesta, și membri ai ambasadei.Tovarășii Emil Bodnaraș și Kallai Gyula au trecut în revistă garda de onoare, aliniată pe aeroport. Pionieri au oferit membrilor delegației flori.(Agerpres)

de geamuri „Vitrometan" din Mediaș, Fabrica de sticlă din Avrig și altele, ca urmare a măsurilor luate In cadrul acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii, gradul de utilizare a fondului de timp de lucru al mașinilor și agregatelor cu proces de producție continuu a crescut în medie de la 80 la 90 la sută și chiar peste acest nivel. La fel, și în cadrul Uzinei mecanice Sibiu, al fabricii „Flamura roșie" din aceeași localitate, utilajele din secțiile de bază cu proces de producție discontinuu au atins indici superiori de utilizare. Din păcate, și în această direcție mai sînt multe lucruri de pus la punct. Utilizarea fondului de timp de lucru al mașinilor este necorespunzătoare pe ansamblul industriei județului, dar mai ales în cele șapte unități constructoare de mașini. Chiar și întreprinderile care se situează în prezent la un nivel mai ridicat, din acest punct de vedere, dispun încă de rezerve importante de creștere a indicelui de utilizare a timpului de lucru al mașinilor. în primele luni ale acestui an, de exemplu, fondul de timp planificat al utilajelor n-a fost utilizat decît în proporție de 93 la sută în secțiile de bază și sub 90 la sută în secțiile auxiliare.Rezervele mari existente în domeniul folosirii capacităților de producție apar cu claritate atunci cind analizăm indicele de utilizare a fondului de timp calendaristic al mașinilor. Media indicelui realizat în trimestrul I al acestui an n-a reprezentat decît circa 57 la sută in secțiile de bază și sub 50 la sută in cele auxiliare. Ținînd seama de indicațiile Plenarei C.C. al P.C.R. din decembrie anul trecut, am socotit că este pe deplin posibil ca prin plan să se prevadă un indice de încărcare a mașinilor-unelte de 70—75 la sută din timpul disponibil. Iată pentru ce, în etapa actuală, în centrul preocupărilor comisiei economice a comitetului județean de partid, ale comisiilor economice municipale și orășenești de partid, cît și ale conducerilor intreprinderilor județului se află analiza în continuare a posibilităților de utilizare mai bună a fondului de timp al mașinilor-unelte. După o primă etapă a acțiunii privind creșterea productivității muncii pe calea utilizării mai raționale a capacităților de producție, a fost posibilă suplimentarea angajamentelor în întrecerea socialistă, luate cu ocazia plenarei comitetului județean de partid din luna ianuarie a.c., cu 71 milioane lei la producția marfă și cu 969 lei pe salariat și an la productivitatea muncii.Departe de a fi îmbrățișat în cuprinsul rindurilor de față toate laturile pe care le comportă creșterea productivității muncii, socotesc că se poate trage concluzia că în uzinele și întreprinderile județului există încă rezerve importante în acest domeniu. Iată de cj considerăm necesar ca organele și organizațiile de partid, consiliile de administrație ale centralei și ale celor șapte combinate industriale să analizeze temeinic, cu înalt simț de răspundere, modul în care sînt utilizate mijloacele tehnice, forța de muncă și timpul de lucru și, în consecință, să ia toate măsurile care se impun pentru ca sarcinile de plan și angajamentele privind creșterea productivității muncii în acest an să fie realizate integral.
Marius BUDA
șeful sectorului de coordonare 
și sinteză al comisiei economice 
o Comitetului judejean Sibiu 
al P.CR.

TINEREȚII!
La Turnu-Severin, primăvara a sosit mai devreme. In vechiul „oraș al florilor" au înflorit caișii și zarzării, iar parcurile au început să îmbrace haina proaspătă a noului anotimp.La Porțile de Fier, însă, pădurea de metal și beton își păstrează aceleași culori severe, aceeași riguroasă și densă arhitectură a construcției din care vegetația s-a retras pe dealuri. înverzind timidă pe stîncile detunate de artificieri, sfredelite de mineri și constructori, brăzdate de noile trasee ale șoselei și căii ferate. Și totuși, primăvara a izbîndit și aici, mai puternică. mai explozivă, printr-o culoare-simbol : albastrul. Nu este culoarea „Dunării albastre", nu este culoarea cerului înalt, ci este culoarea uniformelor de brigadier. care. începînd de ieri dimineață, au împînzit. de la un capăt la altul. șantierul. Printr-o Semnificativă coincidentă, albastrul este culoarea convențională a e- nergiei electrice, culoarea prin care se sugerează pe hartă locurile de unde pornește fulgerul kilowaților.Ei bine, o hartă a Tinereții tinde să se suprapună

acelei hărți pe care am numit-o, cu alte prilejuri, tn reportajele noastre : harta Energiei. Pentru că, după marea hidrocentrală de pe Lotru, un nou șantier — Porțile de Fier — a fost declarat ieri ȘANTIER NAȚIONAL AL TINERETU-
și cu un diametru de 9,5 metri. In același timp, constructorii finisează și pregătesc uriașele și complicatele alveole de beton armat în care vor fi încastrate viitoarele turbo-agregate....Privesc careul format din cei peste o mie trei

ca de betoane, tn spate viaductul de cale ferată peste valea Jidoștiței decolează spre pantele abrupte ale muntelui. „înrămat" în a- ceste imagini ale șantierului, careul tinerilor brigadieri capătă dimensiuni și semnificații pe măsura uri-
PORȚILE DE FIER —

Șantier național al tineretului
LUI. Fireasca asociere dintre energie și tinerețe are loc aici chiar în anul care va intra în istoria construcției socialiste din țara noastră ca an al primilor kilowați furnizați de apele Dunării. In perspectiva tot mai apropiată a acestei noi constelații electrice, șantierul înregistrează un ritm record la montarea echipamentelor primelor două tur- bogeneratoare. Recent a fost montat rotorul turbinei nr. 2, imensă „sfîrlează" de oțel tn greutate de 360 tone

sute de tineri, chipeși în u- niformele lor albastre, cu caschetele pe care strălucește ecusonul de brigadier. Cu fețele îndreptate spre Dunăre, cu ochii ridicați spre drapelul patriei inălțat pe catarg, cei o mie trei sute așteaptă începerea solemnității cu o concentrată emoție. In vreme ce șantierul freamătă tn neobosita sa activitate. In stingă, o macara-turn Iși rotește brațul. In dreapta funicu- larul de pe insula Golu alimentează continuu fabri-

așei construcții înălțate pe malul fluviului.La solemnitate participă tovarășul Ion Iliescu, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al C.C. al U.T.C.. ministru pentru problemele tineretului, precum și tovarășii Traian Dudaș, prim-secretar al Comitetului județean Mehedinți al P.C.R., Octavian Groza, ministrul energiei electrice, Stelian Jivcovici, secretar al comitetului de partid al Sistemului hidroenergetic

și de navigație Porțile de Fier, Petre Mike, secretar al coțnitetului U.T.C., comandantul șantierului, Nicolae Mănescu, director general al Grupului de șantiere I.C.H.Tovarășul Ion Iliescu a adresat un salut brigadierilor, subliniind înaltele obligații ce revin — în munca patriotică și în educația comunistă — acestui nou șantier național al tineretului....Privesc chipurile celor o mie trei sute de tineri șl mă Întreb dacă el trăiesc tn aceste clipe același fior romantic revoluționar care a însuflețit generația primilor brigadieri, cei ce în 1947, ’48, ’49 au scris epopeea celor dinții șantiere ale socialismului : Bumbești—Live- zeni. Salva—Vișeu, Agnita—Botorca. Mă întreb dacă flacăra entuziasmului s-a păstrat la fel de intensă și pură acum, cînd condițiile de viată pe șantier sînt infinit mai bune, cînd pitorescul. dar rudimentarul tîrnăcop a fost înlocuit de mult cu instrumentele mecanizate și automatizate ale tehnicii moderne. Răspunsul îl aflu In cuvintele brigadie-
(Continuare în pag. a II-a)

„Suflet săritor

PRIMĂVARA
n-are permis de intrare in
ALIMENTAȚIA PUBLICĂ?

Dacă se tot agită, cit e ziua de mare, și se tot plin- 
ge că zilele sint prea scurte, n-o face neapărat ca 
s-arate că este mai ocupat decît alții și muncește mai 
mult decît ei. Omul se-agită nesilit de nimeni, 
firesc. Așa cum alții merg pe stradă, mănincă, dorm, 
se distrează — el se-agită, se-agită și promite : v-am 
spus că se face, v-am spus că se rezolvă, de data asta 
e sigur, absolut sigur...

iși începe ziua împărțind promisiuni, cui se nime
rește, cu o generozitate rar................. - ...
taie, ia, nu te sfii. Cine îl 
sună la telefon, ca să-l în
trebe ce mai face, se-alege

. cu o promisiune. Dacă nu 
i-ai cerut nimic, dă-i voie 
să-ți aprecieze bunul simț, 
modestia — și să-ți „ofere" 
el, ca prieten. Cine ii deschide ușa biroului ca 

ceva primește pe loc : am înțeles, 
in cursul zilei de miine, mai dă-mi 

Poartă in servietă citeva carnețele

intilnită. Poftim, ia și ma

in biroul lui si vor să știe ce se mai aude, ce s-a re
zolvat... De aceea, cind se deschide ușa, își duce palma 
la ochi. Cind zbirniie telefonul, iși duce palmele la 
urechi, tncă nu, nu. încă n-am reușit. n-a reușit 
din motive neapărat „obiective". Dar nu-i nimic, dacă 
nu se poate rezolva problema asta, o s-o rezolvăm pe 
cealaltă. Cu dragă inimă. Și se-apucă s-o rezolve pe 
loc. E sigur, absolut sigur, mai treci miine pe-aici. 
Dac-ar fi după el, după inima lui „de mamă", ar trage 

o........................................ ...

Sătul de cei 4 pereți, o- mul — și în cazul nostru ploieșteanul — caută un loc plăcut în aer liber. Vrea să se întil- nească cu primăvara și la o... bere. O asemenea dorință nu este atît de ușor de realizat. Unde să te duci ? Gospodarii alimentației publice din Ploiești au întîrziat și în acest an amenajarea grădinilor și teraselor. Tn primele zile ale lui aprilie nici un bufet, nici un restaurant ploieștean nu era complet pregătit să-și primească oaspeții în decor de primăvară la... grădină.La terasa Berbec te In- tîmpină la intrare un morman de gunoi și niște jardiniere, o mică grădiniță în care ar fi trebuit să fie flori sau măcar iarbă verde. Intr-un colț al terasei s-au scos, ce-i drept, citeva mese. Dar restul terasei cum arată I Depozit de scaune și mese scoase din uz, iar lingă ele materiale de construcție și moloz.— A fost destul timp să faceți reparațiile cuvenite, să amenajați grădina — încercăm o observație.Responsabilul ne răspun

de : „Dar nu e nici acum tirziu. Sezonul se deschide abia la 1 mai".Ce să mai zici, cînd ți se servește o asemenea sublimă „decizie" comercială ? Adică, dacă primăvara n-a ținut seama de niște planuri și instrucțiuni, potri-
cine știe cînd, ambalajele „Polar" și alte elemente de „decor" de acest fel. Responsabilul Traian Gheorghiu ne asigură că el e om harnic, că-i gospodar, dar ce să facă dacă nu are pămînt pentru flori ? Sigur, în fața unui ase-

Raid-anchetă pe probleme 
de sezon în orașul Ploiești

vit cărora grădinile se deschid la 1 mai, și a venit mai devreme, trebuie dată pe ușă afară ?Mergem mai departe și vizităm patiseria și cofetăria „Republica". Aici, pe terasă sint scaune, mese. Pare totul în regulă, pină cind vrei să te așezi. A- tunci constați că mesele sînt șchioape, scaunele rupte de-ți prinzi veșmintele in ele. Și aici, din spațiile de unde ar trebui să-ți zîmbească o panseluță, un fir crud de iarbă, iți taie pofta de o cafea mucurile de țigară, neridicate de

menea argument „hotărî- tor" nu poți să mai spui nimic. înseamnă că în Ploiești nu vor mai crește flori.„Parcul Trandafirilor" a- rată ca după un... cutremur. Aici acoperișul s-a desfăcut în iarnă cu gin- dul să fie reparat în primăvară. (Ne gîndim Ia luna martie, bineînțeles). Am primit însă asigurări că în... toamnă se va face o terasă modernă. Deci pînă in noiembrie. nici acoperiș, nici măcar umbrele pentru soare. Pe bună dreptate, remarca ospătarul Constan-
o semnătură, ar pune

PICĂTURA DE CERNEALĂ

să-i ceară 
gata, miine, 
un telefon ! ____
cu cereri și promisiuni, tn dreptul fiecărei cereri — o 
promisiune. Nu există cerere de nerezolvat Trebuie nu
mai să știi cum s-o rezolvi.

Trece o zi, vine alta, cu alte promisiuni. Dac-ar fi 
după el, pe toți i-ar ferici, intr-o clipă. Cu o strin- 
gere de inimă. îndeasă hirtiile in servietă ; le-ngroapă 
acolo și le pune cruce. Cu astea a isprăvit. Altele la 
rînd. Și-odată ajuns cu bine la birou, organizează o 
nouă pomană a promisiunilor: poftiți, luați, nu vă 
sfiiți.

Dar promisiunile de ieri, de-alaltăieri, din urmă eu 
două și trei săptămint — ii încurcă socotelile, dau buzna

ștampilă și-ar ferici un om. 
Dar 
azi, 
lui, 
tale 
după amiază 
ședință, unde s-a 
și 

un subaltern,
să treacă peste hotărlrile luate. A pro

bii... el e 
aș zice să 

Nu cumva

vezi bine, de ieri pină 
fără știrea și fără voia 
situația cererii dumî- 
s-a complicat. Ieri 

s-a ținut o 
analizat 

hotărit. Și el, ca- 
un simplu subaltern,

t-a
re-i doar 
n-are cum 
mis, dacă nu s-a rezolvat, nu-i din vina 
„mic", ce poate face 1 A venit un șef nou. 
treceți pe la dinsul, poate obțineți ceva, 
să-i spuneți că eu v-am promis...

Din păcate, vai, din păcate, pină a doua 
se complică, nu din vina lui, care și-ar da și viața 
să te fericească, din vina altora, prea puțin „înțelegă
tori", prea puțin „sensibili". Ei, dac-ar fi după el... Șt 
așa trece prin viață, cu o mască de om agreabil prin 
care încearcă să acopere vidul inactivității sale de 
demagog pseudo-serviabil, care creează numai deser
virii celor din jur.

zi situația

Nicolae ȚIC

Crosul — primul „pas" spre sport — pare să reintre in drepturile sale, in ultimele zile organi- zindu-se numeroase asemenea întreceri. Fotografia noastră a fost făcută pe una dintre aleile Palatului pionierilor, din Capitală, unde sute de copii și-au disputat întîietatea Foto : M. Cioc
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Alte știri din țară șl 
de peste hotare. In 
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tin Bob : „La noi, lucrurile se fac complet pe de-an- doaselea. Nu înțeleg cum se gîndește la T.A.P.L. sau la direcția comercială". Sincer spus, nici noi nu pricepem ce „politică comercială" face T.A.P.L.-ul gîn- dindu-ne și la „Parcul Trandafirilor", dar și la berăria Gambrinus. Aceasta din urmă a intrat în renovare capitală, tocmai în aprilie. „Păi în aprilie, iarăși constata un ospătar, trebuia să deschidem berăria și terasa, nu s-o închidem pentru reparații".— Cit vor dura lucrările aici ? — întrebăm pedirectorul trustului, tovarășul Dumitru Chiroiu.— Să tot dureze o lună, o lună și ceva.Deci, treizeci de zile bune, folosite cum nu se poate mai prost din punct de vedere comercial. Aceeași „atenție" se dă și locurilor de agrement — din parcul Bucov, din pădurea Păulești, — mult frecventate de ploieșteni. Grădina-te- rasă din Bucov este ocupată și în prezent cu bărcile nereparate ale administrației parcului. La Păulești. ca și la terasa „Stejaru", ca și la „Cerbu", nici țipenie de gospodari, să vopsească, să repare ceva, totul se află în paragină, așa cum a ieșit din iarnă. Cînd vor începe oare amenajările complexului de alimentație publică și de turism din Pău- lești ? In mai ? Orice tntîr- ziere, — nu știm de ce nu se înțelege acest lucru atît de simplu — nu afectează numai buna deservire a consumatorilor, dar și realizarea planului unităților comerciale. Tovarășul Mircea Jinga. directorul direcției comerciale județene Prahova, s-a plîns adesea că unitățile de alimentație publică stau prost cu planul Acesta-i adevărul, dar nu-i de mirare, cînd are asemenea organizatori care nu fac comerț decit atunci cînd primesc instrucțiuni și circulare.
Constantin CAPRARU
corespondentul „Scinteii”

DILEMA
LABURISTĂ:

A
Intre voturi 

și conjunctură
De citeva săptămîni, un număr record de economiști, oameni politici, experți din City s-au lansat în ample și controversate dezbateri asupra viitorului buget pe care Roy Jenkins, ministrul finanțelor, urmează să-l prezinte la 14 aprilie în Camera Comunelor. Momentul este unanim a- preciat ca fiind ilustrativ atît pentru politica economică a Partidului laburist. cit și pentru definitivarea strategiei electorale. Fiind probabil ultimul Înainte de alegerile generale, acestui buget i se atribuie în general rolul de a consolida impresia re-

CORESPONDENTA 
DIN LONDRA 

DE LA L. RODESC!)

dresării pozițiilor laburiste In rindul alegătorilor și de a atrage votul a- cestora. Acest lucru — după alte păreri — ar fi însă în detrimentul situației economice, ceea ce ar putea favoriza propaganda adversarilor conservatori. Tn centrul atenției este pusă dilema : să se acorde prioritate considerentelor electorale sau celor economice ? ; sau să se ajungă la un oarecare punct de confluență ?S-a formulat Intr-adevăr in ultimul timp un curent al presiunilor — chiar în sinul Partidului laburist — cara pornește de la ipoteza că unele ameliorări înregistrate în economie. In primul rînd excedentul balanței de plăți, ar justifica o anumită relaxare a regimului de „austeritate". Se afirmă astfel că actualele mijloace financiare ar permite să se acopere, de pildă, o substanțială reducere a poverii imnozitelor. majorate de citeva ori în cei peste cinci ani de guvernare laburistă. Calculele sint insă mai puțin edificatoare atunci cind sînt confruntate cu posibilitățile reale de care dispun autorii bugetului. Majoritatea economiștilor susțin că de fapt terenul de manevră al acestora ar fi mai restrîns decît presupun optimiștii și că dimensiunile redresă-
(Continuaro în pag. a IV-a)
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Traian Bilțiu—Dăncuș
iArta mea este pri

nosul adus solului na
tal, meleagurilor stră
bune fi țăranului o- 
menos, plin de bun 
simț, grav, măsurat în vorbi șî faptă, cu 
gustul înnăscut pen
tru frumos fi șlefuit de 
tradiție...''. Sînt cuvin
tele pictorului Traian 
Bilțiu-Dăncuf, care — 
definind aspirația ma
jori a artei sale — pot 
servi -drept motto ex
poziției (cu caracter 
retrospectiv) eu care 
artistul se prezintă 
publicului clujean.

Născut la leud, în 
1899, pictorul aparține 
unei vechi familii ma- 
ramurefene. Din comu
niunea pictorului cu a- 
ceastă lume se va în
chega un univers ale 
cărui coordonate se vor 
confunda cu acelea ale 
Maramureșului.

Lumea pe care o pic
tează Traian Bilțiu- 
Dăncuf este simplă, așa 
cum este și viața țăra
nului maramureșean, 
de care artistul se a- 
propie cu atita dragos
te și înțelegere. Atunci 
clnd sint portretizați, 
țăranii săi nu pozează 
surprinși în realitatea 
lor de zi cu zi, ei capătă 
căldura firească, a tră
irii autentice (Mama Marina cu sapa. Cu traista de-a umăr, Răsucind țigara). Chipu
rile lor, înzestrate cu o 
expresie de sobră re

ținere (Pereche maramureșeană), comunică 
sentimentul demnită
ții aspre, al mindriei 
dirze, proprii maramu
reșenilor (Săpințeanul dîrz, Epilog), Acți
unile acestor oameni 
ce săvirșesc gesturi 
puține, măsurate, ca
pătă ceva din solemni
tatea unui ritual (Masa de post) peisajele aduc 
în fața privitorului pla
iurile maramureșene, 
cu relieful și vegetația 
lor specifică (Peisaj maramureșean) cu 
ierni ce sînt lungi (Peisaj de iarnă, In grădina fratelui meu), to
tul scăldat într-o lu
mină și culoare de in
tensitate particulară.

Pictura lui Traian 
Bilțiu-Dăncuf are in 
același timp valoarea 
unui adevărat docu
ment etnografic. Sint. 
de asemenea, prezente 
îndeletniciri frecvente 
în această parte a ță
rii (Melițatul la leud, Prănicat pe rîușor). Dar nu numai atit. Vi
ziunea sa însăși se 
întemeiază pe bogatele 
tradiții ale folclorului 
nostru plastic. „Cro
matismul viguros, vi
ziunea clară în orga
nizarea lineară a su- 
prafeții și a formelor, 
simțul proporțiilor și 
stăpînirea mijloacelor 
structurale de expre
sie" sînt, așa cum a-

firmă T. Bilțiu-Dăn- 
cuș, „caracteristici e- 
sențiale ale artei noas
tre populare, demne de 
a fi continuate organic 
de arta cultă". Pictura 
sa le continuă cu evi
dență. Structurarea su
prafeței pinzei — in 
funcție de valorile ex
presive ale liniei — vă
dește, in primul rînd, 
reale calități compozi
ționale (Tîrg la Sighet). 
Concepția decorativă a 
formelor este de fapt și 
rezultatul practicării 
îndelungate a picturii 
în frescă (Tînjeana). 
Cromatismul, la înce
put menținut in game 
surdinizate, dominate 
de griuri (Vechea pre- fecutră din Sighet), 
capătă treptat Intensi
tate și strălucire, ac
centele devin tot mai 
contrastante.

S-ar putea, desigur, 
reproșa uneori picto
rului un anume des
criptivism, sau stri
dențe cromatice. Dar, 
dincolo de acestea, 
pentru convingerea și 
consecvența ei, pentru 
profunzimea și since
ritatea sentimentului 
uman pe care le 
implică, se cuvine să 
acordăm muncii de o 
viață a pictorului 
Traian Bilțiu-Dăncuș 
prețuirea și respectul 
nostru.

livia DRAGOI

Premiere teatrale
• TEATRUL GIULEȘTI : „Acești 

îngeri triști" de Dumitru Radu Popescu. Regia : Geo Saizescu. Scenografia : Helmut Stiirmer. Muzica : Temistocle Popa. Distribuția : Corne- liu Dumitraș, Mariana Mihuț, Ion Vîlcu, Dorina Lazar, Dan Tufaru, Traian Dănceanu și S. Mihăilescu- Brăila.
• TEATRUL DE STAT DIN TG. 

MUREȘ — secția maghiară — a prezentat recent premiera piesei lui Bernard Shaw : „Convertirea căpitanului Brassbound'*.

• Ultima premieră a TEATRULUI 
DE STAT DIN CONSTANȚA a fost tot o piesă a aceluiași „Mo- liăre al secolului al XX-lea“, cum a fost numit Bernard Shaw: „Milionara". Regia: Traian Ghițescu- Ciurea ; scenografia : Mircea Nicolau.

Teatru radiofonic• Premiera „Pygmalion și Gala- thcea" de Pascăndy Găza (luni).
• „Aurul negru" de Cezar Petrescu (teatru serial — zilnic).
• „Alala nebunul" de Cirll Kos- 

maci și Mitja Mejak (marți).

„MESAIE DlMBOVIJENE

1N TIMP"
începind de ieri, orașele București șl Tirgoviște găzduiesc o manifestare culturală inedită pe care organizatorii, Comitetul pentru cultură și artă al județului Dîmbovița și Universitatea populară din Capitală, au lntitulat-o sugestiv „Mesaje dîmbo- vițene în timp". între 5 și 12 aprilie vom avea prilejul să urmărim o suită de acțiuni ce își conturează In ansamblu un profil complex, propu- nlndu-și o deschidere amplă spre toate zonele creației artistice. Reflec- tlnd strădaniile și realizările, eforturile și ambițiile locuitorilor din județul Dîmbovița, săptămîna culturală care a început ieri este în primul rînd o confruntare a drumului parcurs in ultima vreme de tînărul centru județean cu exigențele momentului cultural actual.Festivitățile, găzduite în Capitală de Sala Dalles, au debutat cu vernisajul expoziției „Mesaje dîmbovițene în timp", o evocatoare trecere în revistă a drumului parcurs de-a lungul secolelor de aceste pămînturi, leagăn al unor momente de neuitat din istoria poporului român. în zilele următoare se vor desfășura un simpozion „Pe plaiuri dîmbovițene" (luni 

8 aprilie), un altul intitulat „Dîmbovița — vatră de istorie" (marți 7

aprile) urmat de un recital muzl- cal-literar cu concursul unor actori de la teatrele bucureștene, un „Colocvii} al artelor" (miercuri 8 aprilie), prefațat de prof. univ. dr. docent Șerban Cioculescu etc. Manifestările din Capitală se vor încheia sîmbătă 11 aprilie cu vernisajul expoziției „Artiști plastici dîmbovițeni", prezentată de criticul Petru Comar- nescu, și cu o seară literară la care vor citi din lucrările lor numeroși scriitori originari de pe meleagurile dîmbovițene, dintre care îi amintim pe Matei Alexandrescu, Gri- gore Arbore, Theodor Balș, Aurelian Chivu, Radu Petrescu, Mircea Horia Simionescu, Cicerone Theodo- rescu, Gheorghe Tomozei. Ultima zi a săptămînii, „Pe meleaguri natale", se va desfășura chiar în Tîrgoviște, ea incluzînd o paradă a portului, cîn- tecului și dansului popular, inaugurarea casei memoriale Gh, Petrașcu, un spectacol de „sunet și lumină".Acest început de dialog poate deveni în timp sursa unei colaborări rodnice, a unui neîntrerupt și fertil schimb de idei cu consecințe nemijlocite pentru continua dezvoltare a vieții științifice și culturale a meleagurilor natale.
C. RADU

• „Școala bărbaților" de Mollăre (miercuri).
• „Nu sint tumul Eiffel" de Eca- terina Oprolu (vineri).

Turneu bucureșteanSăptămîna aceasta, colectivul SEC
ȚIEI MAGHIARE A TEATRULUI 
DE STAT DIN ORADEA va fi oaspetele Capitalei. Actori orădeni vor prezenta între 7 și 10 aprilie cinci spectacole și anume :

• „Manevrele" de Deak Tamas. Regia ■ Szabo Jozsef ; scenografia : Biro I. Găza.
• „Comedia erorilor" de W. Shakespeare. Regia : Farkas Istvan ; scenografia : Eliza Popescu-Zisiade.
• „Poveste neterminată" de Alecu Popovici, tot în regia lui Farkas Istvan și In scenografia Elizei Popescu Zisiade.
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GUSTURI
SPOITE

CUOrașele, ca și oamenii, au o anumită personalitate a lor, „ceva" care înseamnă arhitectură proprie, tradiție locală, și care le deosebește unele de altele. Tg. Jiu va avea în această primăvară, pe lingă alte trăsături specifice Gorjului, o notă aparte : toate casele, dar absolut toate, proprietate de stat sau particulară, vor fi zugrăvite — în interior și exterior — în toate variantele de culoare maron. Nu ai să în- tîlnești nici o picătură de albastru, de vernil sau altă culoare. Nu este o manie a modei și nici o uniformizare a gusturilor cetățenilor. Explicația este pe cît de simplă, pe a- țît de... necrezut. Î.P.C.F.L. (întreprinderea de prestări con-

Imagine din spectacolul „Nora" de H. Ibsen in interpretarea Teatrului de stat din Baia Mare, teatru care a întreprins recent un turneu în Capitală

• „Luna dezmoșteniților" de Eugene O’Neill. Regia : Farkas Istvan ; scenografia Biro I. Gâza.• Tot cu prilejul acestui turneu actorul Varga Vilmos. laureat al Festivalului național de teatru 1969, va susține recitalul „Privește înapoi rî- zînd".
Agenda muzicala• Joi 9 aprilie, ora 19,30, va avea loc la Teatrul de Operetă premiera operetei „Suzana" de Jean Gilbert, în regia lui Ion Dacian. Este un eveniment pe care iubitorii genului îl așteaptă, indiscutabil, cu interes.• Integrala „Trio-urilor cu pian" de Beethoven în interpretarea cunoscuților soliști Valentin Gheorghiu, Ștefan Gheorghiu, Cătălin Ilea va putea fi ascultată luni 6, ora 20 (numerele 1, 4 și 5) și duminică 12, ora 11 (numerele 9. 3 și 6) la Ateneul Roman.

• Soprana Emilia Petrescu și trio-ul „Collegium musicum" prezintă piese preclasice miercuri 8, ora 20, la Sala mică a Palatului.• Două lucrări monumentale : „Missa solemnis" de Beethoven ji Simfonia a VIII-a de Bruckner vor putea fi audiate în cadrul simfonicelor săptămînii : joi 9. ora 20, Ia concertul Orchestrei Radioteleviziunii („Missa solemnis") și vineri 10, sîmbătă 11 la Ateneu (Simfonia a VIII-a de Bruckner).

HUMĂstrucții fond locativ) Tg. Jiu nu dispune de- cît de humă veche roșie, din care nu se pot „scoate" alte culori în afară de derivatele maronului.— Dar noi am vrea o culoare mai pastelată— Încearcă cetățenii.— Vă place, bine. Nu, n-aveți decît să vă adresați altei unități— li se răspunde invariabil la conducerea întreprinderii. Dacă vede că n-are încotro — și n-are — cetățeanul se adresează atunci cooperativei „Constructorul", unitate meșteșugărească de curînd înființată. Dar... (ați ghicit, desigur), nici aici nu există decît humă veche roșie. Albă, nici vorbă. Cei mai „ambițioși" aranjează totuși în particular cu zugravii acestor uni-

tăți, gata să-ți facă 7 pereți în 7 culori. Cît te costă 7 Nu mai pui o asemenea întrebare cînd vrei să-ți faci casa frumoasă.Nu știm ce să credem : cele două întreprinderi au încheiat „un aranjament" pentru a-i lăsa pe cetățeni pe mîna meseriașilor „particulari" ? Dacă lucrurile nu stau așa, cum se explică atunci neglijența în aprovizionarea unităților cu o asemenea „materie primă", atît de necesară într-o perioadă de vîrf pentru zugrăveli cum este primăvara 7 Gusturile oamenilor nu pot fi toate spoite cu humă.
Mihai DUMITRESCU 
corespondentul 
„Scînteii*
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JUDEȚEAN
VASLUI

Prin muncă 

patrioticăOrașul Vaslui este un vast șantier ; edilii lui, sfătuindu-se cu deputății și cetățenii în cadrul unor consfătuiri despre înfrumusețarea orașului, au declanșat, recent, largi acțfuni patriotice. In primul rînd, toți oe- tățenti lucrează la îngrijirea curților și grădinilor, la vărul- rea fațadelor caselor. Prin muncă patriotică s-au plantat peste 4 000 de tei și plopi pe marginea unor străzi și la intrările în oraș. Acum se pregătesc spațiile verzi și pergolele pentru plantarea florilor. în sera florlcolă a orașului sînt pregătite cîteva milioane de flori de sezon. în acest an vor fi plantate, în parcurile și scuarurile orașului, încă 7 milioane de flori.

EXPO• Organizată cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a eliberării Ungariei — expoziția „Grafica contemporană, carte și documentară din R. P. Ungară" poate fi vizitată în sălile de expoziții ale Ateneului Român (str. Franklin 1-3).• Continuînd o interesantă inițiativă — aceea de a organiza expoziții temporare alături de selecții permanente de lucrări ale picturii contemporane românești — magazinul Fondului Plastic (bd. Nicolae Bălcescu nr. 23) prezintă de această dată lucrările artiștilor Petre Dumitrescu- junior, Eremia Profeta, Gheorghe Ștefănescu, Gh. Popa Vasilescu.• Holul Teatrului de comedie adăpostește expoziția personală a tinerei artiste Maia Damadian.• Poate fi vizitată, de asemenea, expoziția Verei Țeslovski Nițescu, în holul Bibliotecii Centrale Universitare.

ZIȚIISînt anunțate pentru această săp- tămînă două vernisaje :• Expoziția de pictură pe sticlă a Valeriei Stoica, in sala din Calea Victoriei 132 — marți 7. aprilie.• Expoziția de pictură Liliana Tu- dorache și de ceramică Dragoș Gă- nescu în sala din str. Mihai Vodă 2 — vineri 10 aprilie.*Sîmbătă 4 aprilie, In sala mică a Casei de cultură a sindicatelor din Suceava, a avut loc deschiderea festivă a cenaclului Uniunii Artiștilor Plastici. Cu acest prilej a fost organizat simpozionul „Arta — expresie a idealurilor majore ale contemporaneității" și a avut loc vernisajul expoziției de pictură-grafică a cenaclului.

ENERGIA — sinonimul
TINEREȚII!

9
(Urmare din pag. I)rilor, în faptele și în idealurile lor. Sînt tineri, biografia lor este scurtă și, aparent, lineară, purtind pecetea evoluției firești a întregii lor generații. Dar Ia o privire mai atentă se dezvăluie o mare diversitate de gînduri, întîmplări și sentimente, pline de farmecul vîrstel lor. dar și de maturitatea epocii noastre.— Am fost mai lntii con
tabil, apoi am lucrat la C.I.L. Turnu Severin și urma să plec la Timișoara, unde mi se făceau oferte ispititoare. Am preferat să vin aici, la Porțile de Fier. De ce ? Mi-e greu să explic. Motivul este sufletesc...Așadar, motivul este sufletesc. Dar nu numai pentru tehnicianul Vasile Boanță, comandantul detașamentului nr. 1, care ne-a spus cuvintele de mai sus, ci și pentru alții, pentru cei mai mulți din cei o mie trei sute.— La absolvirea facultății puteam să aleg între două direcții de proiectare, una la Constanța, alta la Brașov. Am ales a treia soluție : cea mal mare hidrocentrală a țării. Socot că este cea mai concludentă și mai frumoasă carte _de vizită în cariera unui hidro- tehnician. chiar și pentru un viitor proiectant — iși

explică opțiunea Inginerul Mihai Budai, comandantul unei brigăzi de tineri constructori.— Am vizitat șantierul mai de mult, venind la un unchi de-al meu care lucrează aici. Apoi, la vîrsta de 17 ani, am venit și eu și m-am angajat ca muncitoare necalificată. Am urmat o școală de șase luni și am devenit sudoriță la a- telierul de confecții metalice. Da, voi munci aici pînă la încheierea lucrărilor, apoi voi pleca la Lotru sau, poate, la Someș pentru că este mai aproape de Cluj. Știți, vreau să urmez liceul seral..Venită tocmai din Țibă- nești, județul Iași. Maria Papuc are acum, Ia 19 ani, viziunea precisă a destinului său. într-adevăr, șantierele tineretului au rămas, ca și în urmă cu două decenii, aceleași focare de intensă și dinamică vitalitate, aceleași generatoare de destine exemplare, dăruite cu pasiune construcției. în ele se concentrează același romantism revoluționar, mai lucid însă și mai matur, ridicat la puterea pe care o insuflă muncii și vieții noastre conștiința socialistă. Sint gînduri pe care le exprimă și telegrama de răspuns la chemarea Șantierului național al tineretului de la Lotru. inaugurat — după cum se știe — duminica trecută.

naționale ale tineretului de acum 20 de ani — se spune în această telegramă — noi avem de înfăptuit sarcini de cinste, trebuie să rezolvăm probleme de mare anvergură tehnică in execuția importantului obiectiv hidro-energetic al patriei noastre socialiste de la Porțile de Fier. în acest ultim an al cincinalului, șantierele noastre vor asigura punerea in funcțiune a două agregate din cadrul centralei hidro-energetice, față de unul prevăzut în planul de stat, tot peste prevederile de plan vor pune in probe, la finele acestui an, cel de-al treilea hidroagregat cu o putere instalată de 178 MW. Un alt obiectiv de înalt nivel tehnic il reprezintă marele baraj deversor, care zi de zi ia proporții in zona centrală a Dunării, obiectiv in spatele căruia — în amonte — se va crea o adevărată „mare artificială". Iacul de acumulare cu o suprafață de 230 km pălrați, Ia care se vor pune in operă, tot în cursul acestui an, 360 000 metri cubi betoane hidrotehnice.Conștiențl de menirea ce ne revine in îndeplinirea acestor obiective, răspunzind chemării voastre, dragi brigadieri <le pe Lotru, ne angajăm să nu precupețim nici un efori, să dăm noi valențe hărniciei șl entuziasmului nostru tineresc pentru o cit mai deplină contribuție la darea în exploatare, conform termenelor stabilite și la parametrii proiectați, a marii hidrocentrale de pe Dunăre. Continuînd tradiția șantierelor naționale, ca puternică școală a educației tineretului prin muncă și Pentru muncă, vom desfășura o neobosită activitate politico- educaiivă in scopul dezvoltării spiritului înaltelor răspunderi pe care le are tineretul pentru prezentul și viitorul patriei noastre socialiste.

împreună cu constructorii și montorii mai virstnici, absolvenți de prestigiu ai înaltelor școli de la Bicaz și Argeș, mulți dintre ei foști brigadieri pe intîile șantiere

...Privesc careul celor o mie trei sute, din piepturile cărora se înalță, ca o încununare a solemnității, cîntece închinate patriei și partidului. Viaductul suplu, aruncat între munți, îmi apare ca o imagine simbolică pentru această zi de muncă și de sărbătoare. Este de fapt un viaduct in timp, un nesfîrșit viaduct, început la Bumbești—Live- zeni, continuat la Bicaz și Argeș, la Galați și Craiova,

in toate colțurile țării unde foștii și actualii brigadieri, răspunzind insuflețitoare- lor chemări ale partidului, și-au dăruit elanurile măreței opere de industrializare socialistă, înfloririi patriei. Este un viaduct care continuă să străbată istoria acestor ani către alte cote de creație. tot mai înalte, de la o generație la alta, generații însuflețite de același ideal revoluționar plămădit, inspirat de partidul nostru comunist.

Oradea e cunoscută din- totdeauna ea un oraș aspec- tuos, curat, bine îngrijit. In anul 1967 a ocupat chiar locul I printre orașele fruntașe din țară. De un timp încoace, însă, orădenii sînt nemulțumiți de modul în care este gospodărit orașul. Bulevardul Republicii (porțiunea din fața policlinicii) s-a transformat intr-o adevărată pistă cu obstacole ; la tel arată străzile T. Vla- dimirescu, Sucevei și altele. De remarcat că pe str. T. Vladimirescu se află și sediul întreprinderii de amenajări tehnico-sanitare, singura din județ specializată în întreținerea străzilor...Tovarășii loan Brișcan și loan Mandra — directorul și, respectiv, șeful serviciului plan al întreprinderii de amenajări tehnico-sanitare — afirmă că fac tot ce Ie stă în putință pentru continua înfrumusețare și buna întreținere a orașului. în parte, așa și este. Deficiențele mai sus arătate se datorează mai ales unor anomalii organizatorice : I.A.T.S. nu este subordonată Consiliului municipal Oradea, ci direcției de gospodărie comunală și locativă a consiliului popular județean. Pentru fiecare lucrare in parte, consiliul municipal trebuie să facă o adresă direcției județene de gospodărie comunală și locativă, iar aceasta. Ia rîndul ei, întocmește altele, pe care le trimite întreprinderii de a- menajări tehnico-sanitare. Timpul și nervii se toacă astfel cu adrese... fără a- dresă sau, mai exact, fără acoperire logică. Se ajunge chiar la situații că rămin bani necheltuiți și străzi nereparate. Numai anul trecut, peste 1 200 000 lei n-au putut fi cheltuiți pentru modernizarea și întreținerea străzilor deoarece întreprinderea n-a putut executa lucrările, avind contracte cu alți beneficiari. Și a-

La expoziția de machete din holul O.S A.P.C.-lași. In prim plan, macheta 
viitorului magazin universal Foto : Gh. Vințilă

V 
î 
î
*

*

I

t
19,00
19,20
19.30

19,40

18,00

18,30

18,45

„Brățara de aur" — emisiu
ne pentru tineretul școlar. 
Transmisiune de la F.M.U.A.B. 
Antologie lirică — versuri în 
lectura autorilor : Nicolae 
Tăutu și Eugen Frunză.
Muzică populară românească 
cu tineri soliști ai Ansamblu
lui artistic al Uniunii Tine
retului Comunist.
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Telejurnalul de seară. 
Contractul în acțiune. 
Corul de fete al Liceului 
„Dimitrie Bolintineanu". 
Reportaj în... mozaic la Ti
mișoara — Emisiune de Aris
tide Buhoiu.
Reflector.
Roman foileton : „Război și 
pace" (episoadele V și VI). 
Steaua fără nume.
Agenda politică — Prezintă 
Gh. Dolgu.

22,35 Telejurnalul de noapte.
22,45 Scena — emisiune de actua

litate teatrală.
23,05 închiderea emisiunii.
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SATU MARE

Avantehnica '70Sub genericul „Avantehnica ’70“ a început în județul Satti- Mare cea de-a doua ediție a programului de propagandă tehnl- co-economică. Acțiunile preconizate (simpozioane, consfătuiri, dezbateri tehnico-economice, o- limpiade și concursuri în meseriile de strungar, țesătoare, trl- rotoare, croitor, tîmplar, sticlar, cicluri de conferințe, schimburi de experiență, gale de filme teh- nico-documentare, „luna cărții tehnice") vor cuprinde marea masă a salariaților din întreprinderile industriale ale județului. în rîndul acestora vor fi propagate cele mai eficiente căi și metode privind creșterea productivității muncii, folosirea utilajelor la întreaga capacitate, reducerea consumului de metal, întărirea rolului și răspunderii organizatorice in producție a maiștrilor și inginerilor, în condițiile progresului tehnic contemporan. Integrării profesionale a elevilor din școlile de meserii i se acordă, in cadrul „Avantehnicii", o importanță deosebită, prin înființarea de lectorate tehnico-pedagogice In întreprinderile unde aceștia își desfășoară practica între 6 și 12 aprilie, elevii școlii tehnice de maiștri de pe lingă uzina „Unio" vor participa la schimburi de experiență cu lecții aplicative la diferite uzine, fabrici și combinate din Arad, Timișoara. Reșița, Craiova, București, Brașov, în prezent — luna aprilie fiind declarată „luna inovatorilor" -f se desfășoară in întreprinderi concursuri pe diferite teme reieșite din planul tematic de inovații, se organizează expoziții de inovații urmind ca — in cinstea zilei de 1 Mai — să se evidențieze roadele muncii inovatorilor pe 4 luni din acest an și să se organizeze o expoziție județeană de inovații.
BIHOR

ceasta se întîmplă intr-un oraș cu peste 700 de străzi.— întreprinderea de amenajări tehnico-sanitare, ne spune tov. Viorel Ștrenga- ru, vicepreședinte al Consiliului popular municipal O- radea, a fost creată în
dat la I.A.T.S., care le administrează, încasînd vara cite 10—15 000 lei pe zi, fără a bate măcar un cui pentru întreținerea lor. Mai mult chiar, ni se mai cer bani pentru întreținerea parcului din incinta ștrandului.

Orașul trebuie 
măturat 

...dar mătura 
e-n cămara județului
Edilii orădeni despre anomaliile 

în relațiile municipiu — județ

scopul întreținerii și gospodăririi orașului și ea a fost întotdeauna subordonată a- cestuia. Acum face de toate pentru toți. Execută lucrări și... la Salonta. iar cei de acolo ne fac, nouă unele lucrări. Din fondurile statului și cu participarea masivă a cetățenilor din Oradea s-au construit noi bazine la ștrand. Le-am pre-

Pe bună dreptate, interlocutorul nostru solicită ca întreprinderea să fie subordonată orașului și să-și exercite activitatea edilitar- gospodărească pe raza acestuia. Imediat ce au apărut stricăciuni pe o stradă, să nu se aștepte luni de zile, (în care timp să se întocmească adrese peste adrese) pină la totala ei desfun

dare, ci să se facă reparațiile chiar a doua zi. E mai logic, mai gospodăresc și mai ieftin.Directorul direcției de gospodărie comunală și locativă a consiliului popular județean Bihor, ing. Iosif Csilik, este de altă părere : I.A.T.S. să fie o întreprindere mare, care să execute lucrări pentru diferiți beneficiari din județ. între aceste tendințe contradictorii, pină la urmă s-a ajuns la ut compromis : întreprinderea va trece în subordi- nea municipiului, dar în principalele probleme de activitate hotăririle ce vor fi luate de comitetul executiv vor putea ti traduse în viață numai cu avizul Direcției de gospodărie comunală și locativă a județului Bihor. (Cu alte cuvinte comitetul executiv municipal — organ ales — își va subordona hotăririle în probleme gospodărești unei direcții — aparat — județene.Potrivit unor norme la fel de confuze, și în relațiile dintre consiliul popular municipal și celelalte întreprinderi care deservesc orașul — întreprinderea de transport in comun, întreprinderea de locuințe și localuri — direcția de specialitate din consiliul popular județean se manifestă ca o tutelă arbitrară care nu contribuie la soluționarea mai operativă și eficientă a problemelor. „Pentru a muta o stație de tramvai sau pentru stabilirea unui nou traseu de autobuze — mai spunea tov. vicepreședinte Viorel Ștrengaru — trebuie să ne adresăm direcției județene respective, care să ia măsuri. Cum s-ar spune, noi trebuie să măturăm, dar mătura e la județ".
A. POP
corespondentul „Scinteii*

1000 tone 
alumină 
produse 

peste planColectivul Uzinei de alumină din Oradea iși depășește lună de lună sarcinile de plan. Astfel, planul pe primul trimestru din acest an a fost realizat cu 5 zile înainte de termen. De la începutul anului și pînă în prezent, harnicul colectiv al acestei uzine a produs peste sarcina de plan 1 000 tone de alumină calcinată, iar la producția-marfă vlndută și Încasată s-a consemnat un spor de 5 milioane lei.
IAȘI

Oglinda 
dezvoltării 

multilateraleRecent, la Iași a apărut de sub tipar un album cu planșe colorate și cu explicații ample privind dezvoltarea județului între anii 1944—1969. Albumul înfățișează sugestiv eforturile depuse de partid și guvern, munca avîntată și rodnică a ieșenilor de a dezvolta industria, construcțiile, transporturile, agricultura, comerțul, știința, cultura, arta, asistența medico-sani- tară. Este proiectată și imaginea viitorului economic și social-cultural al județului Iași. Reținem două cifre semnificative : producția industrială globală a județului Iași a crescut de 20 de ori față de 1950. iar produsele aceste; noi industrii se exportă în peste 60 de țări.
DE LA CORESPONDENT» 
„SCÎNTEII"
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SPORT•I
n Internaționalele"

de înot ale României

Duminica sportivă

județeană
DIN TOATE

FOTBAL, DIVIZIA A Competiția 
a exprimat valoarea 

participanților

ZI PLINA ÎN VALEA JIULUI

REZULTATE TEHNICE
Universitatea Cluj — Petrolul 2-3 <2—2>
Rapid — U.T.A. 1—2 (0-1)
Dlnamo București — Steagul roșu 1—0 (0-0)
Dinamo Bacău — Univ. Craiova 2—0 (1-0)
Jiul — F.C. Argeș 2—0 (1-0)
Politehnica Iași — C.F.R. Cluj 3—0 (2-0)
Farul — Crișul 1—0 (1-0)
A.S.A. Tg. Mureș -- Steaua 0—2 (0-1)

CLASAMENTUL
RAPID 20 11 4 5 28—19 26
U.T.A. 20 11 2 7 29—27 24

STEAUA
F. C. ARGEȘ
DINAMO BUCUREȘTI 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 
PETROLUL
JIUL
DINAMO BACAU
UNIVERSITATEA CLUJ 
FARUL
STEAGUL ROȘU
POLITEHNICA
C.F.R. CLUJ
CRIȘUL
A.S.A. TG. MUREȘ

20 10 I 1 43—24 23
20 9 4 7 36—26 22
20 10 2 8 35—26 22
19 8 6 5 25—24 22

20 8 5 7 23—21 21
20 9 3 8 24—25 21
20 8 5 7 30—32 21
20 8 8 6 28—26 20
20 9 1 9 26—27 20
20 9 2 9 25—28 20
20 7 2 11 24—25 16
20 6 4 10 16—30 16
19 6 3 10 23—33 15
20 3 3 14 13—35 9

Surpriză la Cluj

Universitatea — Petrolul 2-3!
Parca pentru a justifica transmiterea sa în direct pe micul ecran, meciul Universitatea Cluj—Petrolul Ploiești s-a încheiat cu o surpriză de proporții : victoria formației ploieștene, după o partidă în care a fost egalată de două ori, la 1—0 și 2—1.întîlnirea de la Cluj a oferit numeroșilor săi spectatori (peste 15 000. după pauză) și telespectatori, multe faZe frumoase, în special în prima repriză.Discutînd meciul, să vorbim mai întii despre modul în care a înțeles să joace această partidă Petrolul, e- chipa aflată în apărare. Deși principala grijă a oaspeților a fost întărirea t.’ ’ ’ fel de 4—3—3, „ list n-a renunțat nici-o clipă la jocul combinativ, la construcție, organi- zînd, ori de cite ori a avut prilejul, contraatacuri fulgerătoare, toate pornind din treimea de mijloc a spațiului de joc. Este foarte adevărat că, o mare greutate în păstrarea echili- brului de forțe de pe teren a avut-o Incontestabila superioritate .tehnică a ploieștenilor. superioritate cate ă ieșit in evidență îndeosebi în duelurile directe dintre atacanții oaspeților și apărătorii gazdelor : Grozea ■ și Dincuță au înscris primele două goluri ploieștone tocmai în asemene* situații.

apărării, practicînd un „unsprezecele" petro-

Și poate că este interesant să remarcăm faptul că privind eforturile, maniera mijlocul „îngheța" prudență ofensive, familiara către echipa cum exemplul unei formații de succes este urmat și dă roade. Pentru că, indiferent de moliciunea unora dintre studenții clujeni, indiferent de neșansa altora în fazele de poartă, ceea ce a determinat, pînă la urmă, succesul echipei ploieștene a fost, dacă vreți, tocmai stilul de joc, tactica folosită. Și pentru că tot sîntem la acest capitol, să observăm că. in în urmă cații (se luau și măsuri) echipelor de club In ganizeze preconizat la echipa națională, dar amatori sau amatoare nu se prea găseau, pentru că ...ce să mai vorbim. Acum, jocul „naționalei" este de multe ori criticat, dar cluburile îl adoptă...Discutînd în jurul echipei naționale, să spunem un cuvint despre Mocanu. actualul titular al postului de fundaș sting : prea de multe ori și prea ușor a fost depășit în această partidă de către

ploieștenilor de a juca la terenului, dorința de a balonql in această zonă și în declanșarea acțiunilor ne-am reamintit de atît de idee tactică practicată de națională. Iată, deci,

cu ani, se tot dădeau indi-sensul ca acestea să-și or- jocul asemănător cu ce!

care s-a întîlnit, fiind totodată implicat în ambele faze din care echipa sa a primit gol. Deci, atenție... Angelo Niculescu !Studenții clujeni pierd rar pe teren propriu și de regulă aceste înfrângeri sint... succedate de schimbarea antrenorului. Oare se va întim- pla același lucru și de data aceasta ? Ieri, formația de pe malul Someșului a fost dominată de la cap la cap, părînd dezorientată, lipsită de vlagă, de dorința de a obține victoria. Apărarea studenților n-a reușit să stopeze contraatacurile oaspeților, iar atacanții nu s-au descurcat în fața fundașilor petroliști (cele două goluri fiind înscrise mai mult datorită unor grave greșeli ploieștene). Doar Anca și Uifăleanu s-au ridicat la un nivel corespunzător.De la Petrolul ne-au plăcut Din- cuță, Decu, Crîngașu, Grozea, Iuhas și Mihai lonescu.A arbitrat foarte bine N. Petricea- nu (București). Cele cinci goluri au fost înscrise de Grozea, Oprea (din 11 m), Dincuță. Uifăleanu, Mo-raru. ......

Cea de-a X-a ediție a „internaționalelor" de înot ale României, ediția jubiliară cum se spune, a coincis cu un eveniment deosebit de important pentru toți cei care iubim acest sport : inaugurarea piscinei o- limpice (8 culoare — 50 de metri) din cadrul Complexului „23 August".Este adevărat, Slavic (mai a- les), Costa, Aimer, Agneta Sterner, Cristina Balaban sau delfi- niștii Covaci, Peteli și Miclăuș au tot nu depășesc,-sub unghiul cifrelor un țional. Sincer vorbind, nici se putea altfel. în fond, valoarea unui concurs, a performanțelor stabilite in cadrul lui, nu pot depăși valoarea participanților Înscriși pe foile de concurs. Or, deși pe pistele de apă ale bazl nului s-au avîntat peste 200 de Înotători din 8 țări, în bloc- starturi, indiferent de probă, nu s-au aflat niciodată „nume sonore" din natația europeană. înotătorii sovietici, cei din R. D. Germană sau italienii au o valoare mai ridicată, celelalte țări, însă, au deplasat mai mult „speranțe". Faptul este absolut normal. Așa cum se întîmplă și la alte discipline sportive ; participarea depinde și de ceea ce aliniază organizatorii ; în cazul a- cesta, de performanțele cu care sînt creditați și, mai ales, cunos- cuți, pe pian internațional, reprezentanții noștri.încercînd să facem o apreciere de ansamblu asupra competiției, cred că putem spune — avînd în vedere faptul că estt primul concurs în bazin acoperit de 50 de metri — că rezultatele înregistrate sint mulțumitoare. în plus, aș vrea să subliniez un aspect ce poate părea surprinzător : noi, antrenorii și sportivii români, dorim ca forma maximă s-o a- tingem peste două săptămîni, cînd va avea loc la Cluj lntîlnl- rea cu reprezentativa Cehoslovaciei, intîlnire la care vrem să obținem victoria.

obținut succese meritorii, dar atît de adevărat este că elenivel mediu pe plan interna-nu

Gh. DIMECA
antrenor clubul „Steaua

V. P,

adversarii cu Campionatele de volei
Divizia B

SERIA I SERIA A II-A

în faza finală
Ceahlăul Piatra Neamț — Știința Bacău 0—0 ; Gloria Bîrlad — Metrom1— 0 ; Oțelul Galați — Progresul Buc. 0—0 ; Portul — Chimia Suceava 1—1 ; Metalul Buc. — Sp. studențesc 0—2 ; Progresul Brăila — Metalul Tîrgoviște2— 0 ; Poiana Cîmpina — Flacăra Mo- reni 1—0 ; Dunărea Giurgiu — Politehnica Galați 4—0.In clasament conduce Progresul București cu 27 puncte, urmată de Metalul Tîrgoviște cu 22 de puncte.

Chimia Rm. Vîlcea — C.F.R. Arad 0—1 ; Olimpia Oradea — Minerul Baia Mare 1—0 : Metalul Hunedoara — C.S.M. Reșița 1—0 ; Vagonul Arad— C.F.R. Timișoara 0—1 ; Minerul Anina — C.S.M Sibiu 3—0 ; Gaz metan Mediaș — Olimpia Satu Mare 0—0 ; Politehnica Tim. — Metalurgistul 3—0 ; Metalul Turnu Severin — E- lectroputere 0—1.în fruntea clasamentului a trecut C.F.R. Timișoara cu 24 de puncte, urmat de C.S.M. Sibiu cu 23 p. ■
Meciul R.F. a Germaniei-România 

așteptat cu mult interes
• TOATE CELE 80 000 DE BILETE AU FOST VÎNDUTE
• GUNTER NETZER : „ROMANII ALCĂTUIESC 0 ECHIPĂ 
REDUTABILĂ"

CORESPONDENȚA DIN BONN DE EA MIRCEA MOARCAȘ

Intrarea în faza finală a campionatelor de volei a fost marcată de desfășurarea unor întilniri importante. La băieți, Dinamo-Rapid iar la fete Dinamo-Universitatea Timișoara au constituit „afișul" etapei de ieri. Derbiul masculin a revenit rapidiști- lor, după o partidă atractivă, in care liniile de apărare ale ambelor echipe au făcut adevărate minuni, repunînd în joc baloane ca și pierdute. Balanța victoriei s-a înclinat în cele din urmă de partea giuleștenilor. In finalul setului decisiv, ei au renăscut surprinzător, găsind, în atac, locurile vulnerabile ale adversarilor, parcă nepregătiți să joace cinci seturi. Așadar, 3—2 pentru Rapid, care se revanșează pentru înfrîngerea suferită la un scor identic în turul campionatului. Drăgan (Rapid) și Stoian (Dinamo) au fost, evident, protagoniștii de marcă ai disputei, ambii

dăruindu-și întreaga energie in joc și reușind prin intervenții spectaculoase și utile să susțină aproape întreg dispozitivul propriilor formații.Diametral opus, ca factură, meciul feminin Dinamo-Universitatea a însemnat, practic, o formalitate pentru campioane, care au învins în numai 50 de minute eu 3—0. A surprins neplăcut evoluția ștearsă a unora dintre componentele lotului național prezente pe teren : Rodica Popa, Doma Coste (Universitatea) și M. Popescu (Dinamo). Intr-o altă partidă din Capitală, rapidistele, cu echipa descompletată prin lipsa a 4 titulare, au reușit o nesperată victorie (scor 3—2) în fața studentelor de la I.E.F.S., conduse fiind cu 2—0. In clasament conduc : Penicilina (feminin) și Steaua (masculin). D. I.

PETROȘANI (prin telefon). Duminică a fost o zi plină de soare și de competiții sportive în Valea Jiului. Capul de afiș l-a deținut, cum era și firesc, partida de fotbal dintre Jiul și F.C. Argeș, disputată pe stadionul din Petroșani. Tot în Petroșani s-au desfășurat ieri dimineață întîlnirile Știința- Vagonul Ploiești (volei divizia B), scor 3—0 pentru ploieșteni și Știința-Chimia — Turnu Măgurele (handbal divizia B) încheiată cu victoria de 17—10, pentru oaspeți. Pe terenul din Lonea, greu practicabil din cauza ploilor

abundente căzute la sfîrșitul săptămînii trecute, rugbiștii de la Știința au dispus cu 6—0 de Politehnica-Iași, iar fotbaliștii aceluiași club universitar au încheiat la egalitate 1—1, partida cu Industria Sirmei — Cîmpia Tur- zii. Un pasionat meci de rugbi a avut loc la Lupeni, între divizionarele B Minerul și Metalul-Turnu Severin.Pe lîngă aceste confruntări sportive, disputate la nivelul diviziilor A, B și C, la Petroșani și Petrila s-au consumat întreceri pa

sionante la handbal și popice, în cadrul unei competiții de masă dotate cu „Cupa primăverii", care a atras un mare număr de iubitori ai sportului. Un alt concurs handbalistic, dotat cu trofeul „Diamantul negru" și l-au disputat 13 echipe școlare — băieți și fete — din mai multe localități miniere din județele Hunedoara. Gorj Caraș-Severin. De asemenea, în localitățile Aninoasa, Lonea, Vulcan, Lupeni și Petrila s-au desfășurat jocurile etapei a II-a a returului campionatului județean de fotbal.
O INIȚIATIVA POZITIVA LA SATU-MARE

INTÎLNIRE INTERJUDEȚEANĂ DE ATLETISMSATU-MARE (corespondentul „Scînteii").Sîmbătă (pe viscol și... zăpadă) și duminică s-a desfășurat pe stadionul municipal din Satu-Mare o intîlnire bilaterală de atletism între reprezentativele județelor Maramureș și Satu-Mare. Partici- panții — 160 de sportivi din care 74 fete, și-au disputat cu dirzenie in- tîietatea în cele 34 de probe atletice, în ciuda condițiilor atmosferice nefavorabile. De remarcat că întîlnirea a prilejuit desfășurarea, pentru prima oară in

Satu-Mare, a probei de 3 000 metri obstacole, cîșiigată de Iosif Reha (Satu-Mare). Apreciind lăudabila inițiativă de organizare a acestei în- tîlniri, care a permis evaluarea forțelor atletice din cele două județe, nu putem trece cu vederea „disensiunile" între reprezentanții Consiliului județean de educație fizică și sport Satu-Mare și asociația sportivă „Olimpia" care are în custodie stadionul. Drept consecință a acestora, duminică, sportivilor nu li s-au pus la dispoziție vestiare,

fiind nevoiți să se dezbrace și să se echipeze în tribune. Sperăm că vor fi luate măsurile ce se impun față de asemenea comportare.în cadrul manifestărilor de inaugurare a sezonului de primăvară, în sportul de masă, organizate de Comitetul municipal al U.T.C. Satu-Mare, au avut loc, duminică, numeroase întîlniri inter-școli la fotbal și volei, un cros al elevilor din licee și școli profesionale și un alt cros al tinerilor de la uzina „Unio", cîști- gat de Gheorghe Mateș.

• ATLETISM
CU PRILEJUL UNUI CON

CURS ATLETIC desfășurat LA 
BAYONNE, sportivul francez Guy Drut a ciștigat proba de săritură cu prăjina cu rezultatul de 5 m. Principalul favorit al probei, Tracanelli, a Intrat în concurs direct la 5,20, dar a ratat toate cele trei încercări.

IN CADRUL UNUI CONCURS 
DE ATLETISM care a avut Ioc 
LA TEMPE (Arizona), tînărul student american Mark Murro a stabilit un nou record al țării sale în proba de aruncarea suliței cu performanța de 91,44 m. Recordul mondial al probei este de 92,70 m și aparține finlandezului Jorma Kinnunen.

CU PRILEJUL UNUI CON- 
CURS DESFĂȘURAT pe teren acoperit LA AUSTIN (Texas) echipa Universității din Texas 
A EGALAT RECORDUL MON
DIAL în proba de 4x220 yarzi cu timpul l’22”l/10. Din echipă a făcut parte și Curtis Mills, re- oordamn mondial în proba de 
440 yarzi.

CONCURS DE ORIENTARE TURISTICA l

• BOX
DUPĂ CUM SE ANUNȚA DIN 

BOLOGNA, campionul mondial de box la categoria mijlocie, Nino Benvenuti, își va pune titlul în joc la 23 mai în fața șa- langerului său, americanul de culoare Tom Bethea. Meciul ar urma să se desfășoare în localitatea iugoslavă Umago. Zilele trecute, la Melbourne, Bethea l-a învins prin k.o. în repriza a 8-a pe Benvenuti.CRAIOVA (prin telefon, de la corespondentul „Scînteii").Asociația Chimia din Craiova a ‘ organizat primul concurs in cadrul celei de a V-a
ediții republicane de o- rientare turistică. Concursul s-a desfășurat pe dealul Bucovățului, pe 4 trasee a cîte 8 km fiecare. La concursul tip ștafetă au participat

echipe de cluburi și a- sociații sportive din București, Sibiu, Brașov, Giurgiu, Hunedoara, Cluj, Timișoara și Craiova.
SPECTATORI NEDISCIPLINAȚI Șl UN STADION NEÎNGRIJIT

• BASCHETIn campionatul american de baschet profesionist a fost înregistrat un scor record : echipa Milwaukee a învins cu 156—120 formația Philadelphia. Intr-un alt joc, Atlanta a dispus cu 124— 104 de Chicago.PIATRA NEAMȚ (prin telefon). Piatra Neamț, oraș cu peste 50 000 de locuitori, centrul industrial în plină dezvoltare. Media de virstă a locuitorilor este puțin peste 25 de ani. N-ar fi interesant să zăbovim în această duminică in sălile și pe terenurile de sport ?Dimineața in noua •ală de sport, un meci important în divizia naționala A de volei feminin : Ceahlăul-Pia- tra Neamț-Progresul București. Galeria de sute de pietreni își încurajează frenetic fetele de la Ceahlăul care ciș-

tigă comod partida cu 3—0. Urmează apoi alt meci de volei, în care băieții din echipa „Viitorul", alcătuită din chi- miștii de la Săvinești, au cîștigat partida in fața Medicine! București.Desigur, marea atracție duminicală a fost meciul de fotbal dintre „Ceahlăul" și „Știința" Bacău din divizia B a campionatului național de fotbal, încheiat la egalitate. înainte și în pauza meciului, tineri pionieri din oraș au prezentat spectatorilor, amărîți de meciul prost

ce li s-a oferit, demonstrații de carting, rachete și aeromodele. Facem două notații aici pe stadionul orașului : prima — gestul scandalos al unor spectatori de la tribuna I care au huiduit fără motiv echipa oaspete și au aruncat în arbitrii cu ce aveau la îndemînă, sub privirea blajină și îngăduitoare a oamenilor de ordine ; iar a doua — stadionul nu e suficient gospodărit, oferă un trist aspect de părăgi- nire, care nu concordă cu „fotografia" orașului acesta frumos.
„MICUL CICLIST" N-A AVUT PRIETENI NICI PRINTRE 

ORGANIZATORIHUNEDOARA (corespondentul „Scînteii").Două zile — simbă- tă și duminică — pe pistele stadionului „Cor- vinul" din Hunedoara, s-a desfășurat un concurs de verificare a e- chipei județene de a- tletism, în vederea definitivării lotului de sportivi care vor participa la competițiile din cadrul barajului pentru divizia B de atletism. Concursul a avut un pronunțat caracter de antrenament, controlat îndeaproape de antrenorii Gheorghe Băleanu, Ștefan Bere- gsaszy și Alexandru Arnăut. Probele cele mai viu disputate și

soldate cu rezultate promițătoare au tost la 100 și 600 metri plat ca și proba de marș, în cadrul cărora componen- ții echipei, loan Covaci, Ferdinand Werbinczky, Iosif Cusniriuc, Vaier Tițanu, Teodor Torje și Sabin Dunăre, au dovedit o formă bună.în completarea acestei manifestări, duminică dimineața — pe circuitul aleilor împrejmuitoare ale aceluiași stadion — s-a desfășurat un concurs intitulat „Micul ciclist", organizat pentru școlarii din clasele I pînă la a VIII-a în prima zi de vacanță. Printre tinerii concurenți premiați

cu diploma „Micul ciclist" și-au înscris numele elevii Ovidiu Mo- ga, Octavian Ion Fa- roș, Adrian Zuz și Do- rel Popescu. Ca inițiativă, concursul „Micilor cicliști" merită a fi notat bine, însă, ca realizare (deși din punct de vedere sportiv a fost reușit) l-am asemuit cu un spectacol prezentat intr-o sală goală, cu ușile închise. A- ceasta pentru că nici cel puțin colegii de școală ai concurenților nu au participat ca spectatori, fără a mai vorbi de popularizarea anticipată a competiției, care se impunea. In mod firesc.

• FOTBAL
CONFEDERAȚIA DE SPORT 

DIN BRAZILIA a anunțat oficial că echipa de fotbal a Austriei va susține o intîlnire amicală cu selecționata Braziliei. Meciul urmează să se dispute la 26 sau 29 aprilie.
FEDERAȚIA CEHOSLOVACA 

DE FOTBAL a anulat meciul pe care echipa națională urma să-l susțină la 8 aprilie la Atena cu selecționata Greciei. Forul de specialitate a arătat că 4 jucători sînt bolnavi, Horvath, Jokl, Geleta și Petras, iar alți selec- ționabili au nevoie de odihnă deoarece unii dintre ei au avut de susținut meciuri dificile in campionatul țării.
CAMPIONATUL ENGLEZ DB 

FOTBAL : Arsenal a învins cu 2—1 pe West Ham United, iar Chelsea a întrecut cu 1—0 pe Tottenham. Alte rezultate mai importante : Coventry-Stoke 1-3; Leedes Burnley 2—1; Newcastle- Manchester United 5—1, Derby- Wolverhampton 2—0. Cu toate că a pierdut cu 0—1 mec:ul cu Sheffield, echipa Everton continuă că conducă în clasamentul general.

B

Meciul de miercuri cu selecționata României preocupă pe tehnicienii și fotbaliștii din R.F. a Germaniei. Părerea generală este că această partidă va fi examenul cel mai greu pe care-1 dau aspiranții celor două loturi în ceea ce privește titularizarea lor pentru turneul final al Campionatului mondial din Mexic.Helmuth Schon, care s-a înapoiat recent din Mexic, unde a făcut o vizită foarte interesată și... minuțioasă la Leon (orașul in . care se vor desfășura meciurile din cadrul grupei a IV-a) și a vizionat și partida Mexic—Peru, s-a hotă- rit asupra jucătorilor cu care va alcătui echipa pentru întîlnirea cu România. Este adevărat, însă, că hotărîrea sa a suferit o modificare ceri privește pe „italienii" Haller și Schnellinger. Deși, în primul comunicat dat publicității, ei fuseseră anunțați, ulterior s-a revenit, justifieîndu-se absența lor prin lipsa de acord a cluburilor italiene la care joacă. Din surse demne de crezare, am aflat însă că mai degrabă este vorba de o renunțare din partea lui Schdn, căci Haller și Schnellinger nu au dat satisfacție in partida cu Spania de la Sevilla. In schimb, se pare că Willi Schulz, dat ca absent sigur din cauza programului formației sale de club, va fi totuși prezent la Stuttgart. In sfîrșit, pentru a încheia acest capitol al prezențelor și absențelor presupuse, am să spun o noutate... veche pentru toți amatorii de fotbal : de regulă, atunci cînd Helmuth Schdn trebuie să alcătuiască un lot pentru o intîlnire sau o competiție internațională, problema lui constă în „la cine să re

nunțe" T Așa că, oricum va fi alcătuită, echipa R.F. a Germaniei (ne referim la numele de rezonanță, prezente sau absente) este cert că valoarea ei nu va fi afectată.Interesul pentru întîlnirea de pe stadionul Neckar din Stuttgart este foarte mare ; chiar și numai faptul că toate cele 80 000 de bilete au fost vîndute poate susține a- ceastă afirmație.Giinter Netzer, de la Borussia Moenchengaldbach, omul în jurul căruia s-a discutat atîta în ultima vreihe în fotbalul vest-german, a comentat pentru iubitorii de fotbal din România meciul amical de miercuri seara : „In toamna Iui 1967, la București, eu am fost rezervă și deci pot să-mi dau o părere avizată. A fost o intîlnire foarte frumoasă, românii prestînd un joc excelent. încă de atunci era evident că echipa României „urcă". Rezultatele ulterioare obținute de către fotbaliștii români mi-au confirmat această părere. Acum, cu Dumitrache, Dinu, Nunweiller sau Ghergheli, ca să nu mai vorbesc de Dobrin — tehnician de excepție — românii alcătuiesc o echipă redutabilă. Meciul de la Stuttgart va fi foare greu, atît pentru noi, cit și pentru ei. Sînt convins că fiecare dintre jucătorii ce vor lua parte la intîlnire — români s-au vest-germani — va încerca să dea totul pentru a căpăta votul antrenorului său".Incepînd de luni, (n.n. astăzi) jucătorii lotului vest-german se vor afla cantonați la sediul școlii de fotbal din Ruit, pentru a pregăti în liniște meciul cu România. Delegația fotbaliștilor români este așteptată să sosească, pe calea aerului, luni la prînz.

Recent, Ministerul Industriei Ușoare, printr-o scrisoare semnată de tovarășul D. Sablici, adjunct al ministrului, a informat detaliat redacția asupra măsurilor și a intențiilor departamentului sus-menționat cu privire la producția articolelor destinate mișcării sportive de masă. Din scrisoare — ca de altfel și din discuțiile purtate la conducerea ministerului respectiv de către redactori ai ziarului nostru — reiese preocuparea M.I.U. pentru a rezolva punct cu punct sesizările și observațiile cuprinse în articolele „Pe- nalti în careul producătorilor de material sportiv" („Scînteia", 12.1.1970) și „Scrisoare singuratică" („Scînteia", 2.II.1970).In mod concret, la articolele de textile și pielărie, după analizarea posibilităților precise de a acoperi în mai mare măsură necesarul, s-au realizat u- nele suplimentări. Totuși, disproporția dintre cerințele comerciale și cantitățile ce vor fi livrate de M.I.U. continuă să fie sensibilă la unele articole cum sînt tricourile, chiloții de sport și treningurile.Deoarece M.I.U. oferă spre contractare întregul fond de marfă — in care sînt cuprinse articolele de sport și turism — acest minister împreună cu comerțul au trecut recent la îmbunătățirea metodologiei de contractare în sensul formulării separate a cererilor de articole pentru sport și turism. Ele vor fi analizate temeinic de M.I.U.. M.C.I. și C.N.E.F.S. acor- dîndu-se prioritate acoperi - riilor. In același timp, însă, ni se pare cu totul îndreptățită pretenția M.I.U. ca atît Ministerul Comerțului

Interior, cît și C.N.E.F.S să nu se limiteze în a formula cerințele trimestrial și anual, ci să prezinte estimări de perspectivă. „Situația actuală in care ne aflăm cind se definitivează planul cincinal 1971—1975 -
pe fiecare ramură de sport și în fiecare județ — a trebuințelor reale ale mișcării sportive pe durată de timp îndelungată.Așa după cum informam pe cititori, în articolul „Scrisoare singuratică", pro-

litate din partea Colegiului antrenorilor din Federația română de fotbal s-a făcut în unele cazuri cu o întir- ziere de aproape nouă luni !Răspunsul primit de la M.I.U. acordă atenție criticilor formulate în artico-
PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE

CANTITATEA Șl CALITATEA 
ARTICOLELOR DE SPORT

IN PREOCUPAREA 
INDUSTRIEI UȘOARE

se spune în scrisoarea M.I.U. adresată ziarului , Scînteia" — fără a fi în pusesia unor necesare certe și detaliate de materiale sportive, trebuie să fie evitată pentru viitorul imediat". în fond, observația de mai sus corespunde întocmai celor scrise în articolul nostru din 12.1.1970 atunci cind se arăta că cerințele față de producători trebuie să aibă drept punct de plecare investigarea profundă și sistematică —

ducerea de mingi din material plastic va deveni o realitate îneepind cu anul 1972. Este vorba de unul sau două sortimente pentru fotbal, precum și de un balon destinat baschetului Pînă atunci se va trece la realizarea unui tip de minge de fotbal din cauciuc pentru uzul copiilor și juniorilor, primele exemplare urmînd a fi încercate încă din luna aprilie. Menționăm la acest capitol că avizarea de specia

lele din ziarul nostru cu privire la importarea, în prezent, a unor produse care in trecutul apropiat se fabricau în țară. In scopul lichidării solicitărilor nejustificate din domeniul importului, conducerea M.I.U. a dat dispoziții pentru reorganizarea și reluarea producției de legături pentru schi. De asemenea, se promite că, pe baza dezvoltării capacităților la Der- matina — Timișoara, producția de camere pentru

mingi va acoperi, incepînd din a doua jumătate a anului 1971, întregul necesar intern, renunțîndu-se la importarea acestui articol.Cu ocazia discuțiilor a- vute de redactori ai ziarului nostru la M.I.U. au fost prezentate noi modele de încălțăminte sportivă fabricate la întreprinderea „FINCA" — Drăgășani, unitate recent intrată în funcțiune. Pantofii de tenis și ghetele de baschet „FINCA" prezintă indiei calitativi superiori față de cei produși la U.C.R. și la Jilava. Fără îndoială, ei vor fi bine apreciați de către practicanții sportului. După cum am putut constata, preocuparea pentru îmbunătățirea calității nu s-a limitat la articolele de încălțăminte. împreună cu conducerile C.N.E.F.S. și M.C.I., conducerea M.I.U. a analizat recent deficiențele calitative la o serie de produse mult solicitate, a- doptîndu-se măsurile corespunzătoare in sectorul textil și pielărie, al articolelor din cauciuc etc.Dacă răspunsul M.I.U. despre care a fost vorba în rîndurile de mai sus dovedește atenție față de observațiile critice cuprinse în presa centrală, ca și dorința respectivului minister de a informa opinia publică asupra intențiilor sale concrete de înlăturare a neajunsurilor semnalate, nu se remarca aceeași atitudine și din partea altor departamente responsabile de starea actuală a producerii și desfacerii materialelor sportive, departamente care au fost direct vizate în articolele la care ne-am referit.
Valeriu MIRONESCU

• NATAȚIE
LA LONGWY, în cadrul unul concurs de natație la care au luat parte cei mai buni înotători francezi, Rousseau a cîștigat proba masculină de 100 m spate cu timpul de 1’04”7/10, iar Le- tast a fost cronometrat în proba de 100 m liber în 56”. In proba feminină de 100 m, pe primul loc s-a clasat C. Mandonnaud cu timpul de l’04”7/10.

• HANDBAL
NUMEROȘI SPECTATORI AU 

URMĂRIT LA BRATISLAVA finala „Cupei campionilor europeni" la handbal feminin. Victoria a revenit echipei Spartak Kiev care a învins cu 9—7 (6—3) echipa S. C. Leipzig (R. D. Germană).
• TENIS DE CÎMPIn finala probei de simplu feminin din cadrul campionatelor internaționale de tenis ale Republicii Sud-Africane de la Johannesburg, s-au întîlnit Margaret Court (Australia) și Billie Jean King (S.U.A.). Tenismana australiană a repurtat victoria cu scorul de 6—4, 1—6, 6—3.

• RUGBI
PESTE 50 000 DE SPECTA

TORI au urmărit la Cardiff 
MECIUL INTERNAȚIONAL de rugbi dintre SELECȚIONATELE 
ȚARII GALILOR ȘI FRANȚEI contind pentru Turneul celor 8 națiuni. Gazdele au obținut victoria cu scorul de 11—6 (6—3). Este pentru prima oară în ultimii 4 ani cînd rugbiștii din Țara Galilor obțin victoria în fața e- chipei Franței. în clasament con-t duce echipa Țării Galilor cu 6 puncte, Franța ocupă locul doi cu 4 puncte, dar cu un joc mai puțin, ultimul joc fiind programat la 18 aprilie la Paris, unde se vor întilni Franța și Anglia.

• SCRIMA
TURNEUL INTERNAȚIONAL 

DE SABIE DE LA VARȘOVIA a fost cîștigat de echipa U.R.S.S. Iată rezultatele tehnice înregistrate : U.R.S.S.-S.U.A. 11—5; Po- lonia-Italia 10—6 ; U.R.S.S.-Un- garia 10—6 ; Polonia-România 11—5; România-Polonia (juniori) 9—7 ; Ungaria-Italia 11—3.



viața internațională
După anularea 

alegerilor 
din Dahomey

• MANIFESTAȚIE 
ÎN FAVOAREA FORMĂRII 

UNUI GUVERN CIVILCOTONOU 5 (Agerpres). — Anularea la 3 aprilie a alegerilor prezidențiale și legislative și hotărîrea Directoratului militar de a forma în decurs de o lună un guvern de u- niune națională în măsură să asigure stabilitatea politică și redresarea economică a țării nu au contribuit la restabilirea calmului în Dahomey. Agenția France Presse relatează că simbătă mai multe sute de persoane au participat la o manifestație organizată la Cotonou, cu toate interdicțiile decretate de Directoratul militar îndată după preluarea puterii în țară, exprlmîndu-și nemulțumirea în legătură cu cauzele instabilității cronice din Dahomey. Poliția a făcut uz de gaze lacrimogene împotriva mani- festanților care cereau crearea unui guvern civil și a operat mai multe arestări.
Incidentele 
din Irlanda 
de Nord

BELFAST 5 (Agerpres). — în 
Irlanda de Nord, „războiul" reli- 
gioe dintre protestanți și catolici 
continuă. După schimburile de 
focuri din noaptea precedentă, du
minică a avut loc o explozie vio
lentă într-un cartier protestant al 
orașului. în urma exploziei nu s-au 
Înregistrat victime omenești. Uni
tăți ale trupelor britanice patru
lează pe străzile Belfastului .pen
tru a preveni izbucnirea unor noi 
ciocniri.

In legătură cu răpirea 
ambasadorului

R. F. a Germaniei 
in GuatemalaCIUDAD DE GUATEMALA S (A- gerpres). Guvernul guatemalez a reluat tratativele cu răpitorii ambasadorului R. F. a Germaniei la Ciudad de Guatemala, Karl von Spreti, în vederea stabilirii condițiilor eliberării acestuia. Surse informate, citate de agenția U.P.I., relevă că tratativele au fost reluate simbătă, puțin după ora 21,00 G.M.T., termen limită fixat de răpitori pentru îndeplinirea condițiilor ce le-au pus în vederea eliberării ambasadorului.Se anunță din Washington că Willy Brandt, cancelarul R. F. a Germaniei, care a sosit sîmbătă într-o vizită în S.U.A., a adresat un apel urgent tuturor celor care au vreo legătură cu răpirea ambasadorului von Spreti să facă tot ce le stă în putință pentru a asigura eliberarea lui.

Sesiunea a 8-a a Comisiei mixte guvernamentale româno-bulgare de colaborare economică și tehnico-știin- țifică, care a avut loc recent la Sofia, marchează un jalon important pe drumul mereu ascendent al legăturilor de cooperare multilaterală dintre România și Bulgaria. Cine a citit comunicatul apărut In presă a putut constata că sesiunea s-a încheiat cu rezultate bune, că a fost bogată In roade — determinant în această privință fiind faptul că ea s-a desfășurat în atmosfera de caldă prietenie și solidaritate tovărășească, de stimă și înțelegere reciprocă, ce caracterizează relațiile dintre cele două țări socialiste vecine.După cum este binecunoscut, partidul șl statul nostru pun In centrul politicii lor externe prietenia, alianța frățească șl colaborarea multilaterală cu țările socialiste, pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționalismului proletar, în numele unității și coeziunii întregului sistem socialist mondial. Corespunzător a- cestei linii directoare fundamentale. România acționează neobosit cu o preocupare statornică, neslăbită, pentru dezvoltarea și extinderea relațiilor politice, economice, cultural- știlnțifice cu statele socialiste. Este convingerea fermă a poporului român, a conducerii sale de partid și de stat că intensificarea schimburilor comerciale, economice și tehnico- științifice, lărgirea coonerării multilaterale cu țările socialiste răspund intereselor reciproce, permit valorificarea mal intensă a resurselor și potențialului material și uman, accelerează introducerea în producție a progresului tehnic, favorizează dezvoltarea fiecărei țări socialiste. Totodată, extinderea continuă a cooperării economice consolidează baza economică a relațiilor de prietenie și alianță dintre țările socialiste, reprezintă un factor de seamă al întăririi unității lor.în acest context se înscrie și dezvoltarea continuă a relațiilor de colaborare dintre România și Bulgaria.Trăind de-a lungul secolelor unul alături de celălalt, animate de aspirații comune în lupta de eliberare națională și socială, popoarele român și bulgar s-au legat prin puternice sentimente de prietenie și solidaritate, s-au ajutat reciproc. în anii construcției socialiste, legăturile tradiționale româno-bulgare au căpătat un conținut nou, materializîndu-se lntr-o largă și fructuoasă colaborare Intre cele două țări, unite prin co-

VIETNAMUL DE SUD. — Un detașament al forțelor patriotice care acționează In provincia Quang Tri

agențiile de presă transmit ■

ITALIA

„Primâvarâ fierbinte ?"
• NOUL GUVERN CONFRUNTAT CU 0 SERIE DE PROBLEME 

SOCIALE Șl ECONOMICE STRINGENTEROMA 3 (Agerpres). — Noul guvern italian de centru-stînga, prezidat de Mariano Rumor, nici nu a primit încă învestitura parlamentului și în fața sa au și apărut unele probleme de o deosebită acuitate cărora este nevoit să le facă față.Acțiunile revendicative în vederea înfăptuirii unor reforme sociale, împotriva creșterii costului vieții și pentru înnoirea contractelor de muncă capătă o nouă amploare In această primăvară. Datorită prelungirii crizei guvernamentale, tratativele pentru înnoirea contractelor, între reprezentanții conducerilor întreprinderilor și cei ai sindicatelor diferitelor categorii de oameni ai muncii, au fost întrerupte. Cele trei principale centrale sindicale italiene au anunțat o serie de greve turnante pe provincii : astfel, la 14 aprilie va fi declarată grevă generală în Piemont, iar la 30 aprilie, in Lombardia. în unele cercuri se apreciază că. după toamna sindicală „fierbinte" a anului 1969, ar putea urma o „primăvară tot atît de fierbinte". Sindicatele au vorbit despre necesitatea unor negocieri cu guvernul asupra politicii de reforme economice și financiare, pentru a lupta împotriva creșterii nejustificate a prețurilor, a fugii capitaluri-
CIU EN-LAI 

LA PHENIAN
PHENIAN 5 (Agerpres). — La 

invitația Cabinetului de Miniștri al 
R.P.D. Coreene, duminică a sosit 
la Phenian, într-o vizită de priete
nie, Ciu En-lai, premier al Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Chineze.

La sosire, pe aeroportul din Phe
nian, premierul Ciu En-lai a fost 
întîmpinat de președintele Cabi
netului de Miniștri al R.P.D. Co
reene, Kim Ir Sen.

IN PARLAMENTUL INDIAN

lor, pentru o reformă fiscală care să prevadă degrevarea salariilor mici de unele impozite.Intr-adevăr, noua coaliție guvernamentală de centru-stînga va trebui să asigure stabilitatea economică și financiară a țării. Or, se știe că balanța de plăți a Italiei a înregistrat, începînd din luna ianuarie, un deficit de peste 424 milioane dolari, iar rezervele valutare s-au redus, în februarie a.c., cu 692 milioane dolari față de aceeași lună a anului 1969.O altă problemă dificilă este fixarea datei oficiale a alegerilor municipale și regionale (se crede că vor avea loc la 7 sau 14 iunie, deși inițial ar fi trebuit să fie stabilite pentru primăvara acestui an). în sfirșit, In ce privește propunerea legii divorțului (nepermis acum In Italia), a- ceasta va trebui supusă de guvern Senatului, deoarece Camera deputa- ților a aprobat-o.

DELHI 5 (Agerpres). — în ca
drul Parlamentului indian, mai 
mulți deputațl au atras atenția 
asupra prejudiciilor pe care le aduc 
intereselor economice ale țării 
companiile străine. Astfel, depu
tatul K. Kumanath a relevat că 
monopolurile britanice și vest-ger- 
mane încearcă să exercite presiuni 
asupra guvernului Indiei pentru a 
obține anularea interdicției care 
nu permite capitalului străin să 
dețină mai mult de 49 la sută din 
acțiunile companiilor mixte. Anu
larea acestor interdicții, după cum 
a subliniat deputatul, ar permite 
de fapt companiilor străine să pă
trundă mai mult în economia țării 
și să o supună influenței lor. Mai 
mulți deputați au cerut guvernului 
indian să respingă cu hotărîre a- 
ceste pretenții.

TURCIA. — La Gedîz, localitatea lovitd de cutrâmur, a fost instalat un 
adevărat orășel de corturi pentru adăpostirea sinistraților

Balanța comercială a Pe
rului a înregistrat anul tre
cut unul din cele mai mari 
excedente din istoria tărli: 34 milioane dolari. Potrivit unor statistici oficiale, valoarea exporturilor a fost de 80 milioane dolari, în timp ce a importurilor s-a cifrat la 46 milioane dolari. în cercurile financiare de la Lima se apreciază că excedentul balanței comerciale a țării se da- torește in primul rînd eforturilor guvernului de a dezvolta relațiile comerciale cu toate țările, inclusiv cu țările socialiste.

Avionul „Boeing-727" 
care fusese deturnat mar
țea trecută de un grup de 
studenți japonezi ,n timp ce efectua o cursă internă, a aterizat duminică la 9,09, ora locală, pe aeroportul din Tokio. Grupul de studenți a rămas In R.P.D. Coreeană, la bordul avionului lntorcîndu-se In Japonia doar ministrul adjunct al transporturilor, Yamamura, pilotul și cei doi membri ai echipajului.

Președintele Mauritaniei, 
Moktar Ould Daddah, a pro
cedat la o remaniere a gu
vernului. Principala modificare intervenită In componența guvernului de la Nouakchott o reprezintă numirea In postul de ministru de externe a lui Marouf Ould Cheikh Abdallah!, fost ambasador al Mauritaniei fn Spania, in locul lui Hamdi Ould Mouknass, care a preluat funcția de ministru al apărării. în afara acestei schimbări, remanierea se reduce la o redistribuire a portofoliilor Intre membrii guvernului.

Congresul Internațional 
„Zilele medicale ale Orien
tului Apropiat și Mijlociu", la care au participat reprezentanți din peste 15 state — printre care și România — a avut loc la Beirut Intre 30 martie și 3 aprilie a.c.

întrunirile electorale din 
Republica Sud-Africană con- tinuă să fie marcate de incidente violente. La Nigel, localitate situată In apropiere de Johannesburg, adep- țil premierului Vorster au împiedicat apariția la tribună a liderului adjunct al Partidului național reconstituit, Jaap Marais, reuniunea degenerînd lntr-o bătaie în lege. Incidente similare au punctat constant în ultimele luni campania electorală sud-afri- cană.

Un mare număr de docu
mente referitoare la primul 
lagăr de concentrare hitle- 
rist de la Dachau au fost «ă- site In Polonia, relatează agenția P.A.P. Printre altele, a fost găsită cea mai mare parte a cartotecii originale a deținuților în lagăr. Documentele au fost predate comisiei principale pentru cercetarea crimelor comise de hitleriști pe teritoriul Poloniei.

munitatea orînduirii sociale, a ideologiei marxist-leniniste, a țelurilor socialismului și comunismului. Relațiile economice româno-bulgare s-au intensificat an de an — o dovadă fiind faptul că numai In perioada 1950—1968 volumul schimburilor comerciale reciproce a crescut de peste 13 ori. Succesele obținute de ambele țări în domeniul creșterii potențialului Industrial, progresele realizate în ansamblul economiei naționale au generat și generează noi posibilități pentru amplificarea și diversificarea colaborării multilaterale, pentru ridicarea ei pe un plan superior. Așa cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu. „partidul, guvernul și poporul nostru dau o înaltă prețuire prieteniei și alianței cu Bulgaria

tant revine Comisiei mixte guvernamentale româno-bulgare de colaborare economică și tehnico-științifică. Cu prilejul actualei sesiuni a Comisiei. tovarășul Todor Jivkov l-a primit pe conducătorul delegației române. tovarășul Emil Drăgănescu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. întreaga desfășurare a lucrărilor sesiunii, convorbirile cordiale prietenești ce au avut loc cu acest prilej, discuțiile dintre președintele părții române și președintele părții bulgare, Pencio Kubadin- ski, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.B., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, au scos puternic în evidență dorința comună a celor două părți de a dezvolta în con-

tatele înregistrate nu epuizează nici pe departe posibilitățile existente, protocolul încheiat în urma convorbirilor purtate consemnează un program concret privind finalizarea unor acțiuni de cooperare in curs de tratare în domeniul construcțiilor de mașini, industriei metalurgice, chimice, al energiei electrice, petrolului, construcțiilor, transporturilor. De a- semenea, s-a convenit asupra u- nor măsuri concrete Îndreptate spre explorarea șl examinarea unor noi acțiuni de cooperare care prezintă interes reciproc în domeniile menționate, ca și în alte domenii, cum ar fl producția mașinilor agricole, construcțiile navale, industria ușoară și alimentară.în scopul intensificării activității
ÎN SPIRITUL PRIETENIEI FRĂȚEȘTI DINTRE CELE DOUA POPOARE

Se dezvoltă colaborarea
-bulgară

Sesiunea specială a Comitetului Central al Partidului 
DemOCrat Kurd desfășurată In localitatea Kababa din nordul Irakului s-a încheiat. Habib Mulla Karim, secretar al Comitetului Central al P.D.K., a anunțat că una din principalele rezoluții ale sesiunii prevede o „alianță mai strînsă" între Partidul Baas șl Partidul Democrat Kurd, în vederea înlăturării oricăror obstacole care s-ar putea ivi cu ocazia aplicării acorduluiîncheiat la 11 martie între autoritățile lației kurde. Mulla Karim a precizat, P.D.K. a hotărît convocarea conferinței

Ancheta privind moartea 
tinerei Mery Jo Kopechne în accidentul de automobil provocat de senatorul Edward Kennedy urmează să se redeschidă astăzi la Edgardtown. în legătură cu a- ceasta, agenția U.P.I., referlndu-se la o serie de informații, relevă că dosarul anchetei secrete Întreprinse de judecătorul Boyle, dosar care număra 764 de pagini de măr-

de la Bagdad și reprezentanții popu- de asemenea, că Comitetul Central aî partidului la data de 1 iunie a.c.turii și stenograme ale ședințelor, ar ft dispărut, probabil datorită neres- pectării prevederilor privind punerea lui sub sechestru la Tribunalul din Suffolk. Deși s-a străduit să obțină informații precise privind soarta dosarului Kopechne, agenția U.P.I. nu a reușit să stabilească nimic precis, în orice caz, dacă dosarul a dispărut sau a fost distrus, acest lucru va face imposibilă redeschiderea anchetei prevăzută pentru luni.

frățească, relațiilor de colaborare politică, economică, cultural-științl- fică și iși exprimă hotărîrea de a acționa și în viitor pentru întărirea și dezvoltarea lor continuă în Interesul ambelor țări, ai cauzei generale a socialismului și prieteniei intre popoare". în același sens, tovarășul Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Bulgaria, sublinia : „Viitorul prieteniei și colaborării bulgaro-române este limpede : ele se dezvoltă și se întăresc tot mai mult în interesul țărilor și popoarelor noastre, in interesul cauzei comune a socialismului, a progresului, a luptei pentru pace".în aplicarea politicii celor două partide șl guverne de dezvoltare a colaborării bilaterale, un rol impor-

tinuare colaborarea reciprocă, de a fructifica .realizările de pînă acum și a explora noi căi de cooperare reciproc avantajoasă, de a le concretiza in cit mai multe și mai diverse acțiuni de cooperare.Analizînd modul de îndeplinire a hotărîrilor sesiunii precedente, Comisia a constatat cu satisfacție dezvoltarea cu succes în anul încheiat a colaborării economice și tehnico- științifice, ceea ce și-a găsit expresie în majorarea volumului schimburilor de mărfuri peste prevederile inițiale, în lărgirea nomenclatorului de mărfuri industriale livrate, în stabilirea unui mare număr de teme de colaborare tehnico-științifică, în evidențierea unor noi posibilități de cooperare și specializare.Pornind de la constatarea că rezul-

de colaborare economică, al depistării de noi posibilități de cooperare și specializare, mai ales In domeniul industrial, s-a convenit constituirea de grupe mixte de lucru în domeniile industriei construcțiilor de mașini, industriei metalurgice, chimice ș.a. Pe baza analizei modului de desfășurare a schimburilor reciproce de mărfuri In anul 1969, Comisia a inițiat măsuri pentru lărgirea in continuare a acestor schimburi și pentru pregătirea încheierii noului acord comercial de lungă durată pe perioada 1971—1975.în timpul lucrărilor sesiunii s-au definitivat șl semnat : Convenția cu privire la construirea pe teritoriul României a unei Unii de 400 Kv pentru tranzitul de energie electrică din U.R.S.S. in R. P. Bulgaria, precum și

o înțelegere privind colaborarea în domeniul automobilistic intre Automobil Clubul Român și Touring Clubul din Bulgaria.Hotărîrile consemnate în protocol, la care ne-am referit mai sus, sini rodul eforturilor depuse de ambele părți, In spiritul înțelegerii reciproce, prin luarea în considerare a intereselor fiecăreia din ele, prin receptivitate față de punctele de vedere exprimate de parteneri. în acest fel, lucrările Comisiei evidențiază încă o dată că, pe calea discuțiilor purtate în spiritul stimei și înțelegerii reciproce, se pot încheia acorduri și înțelegeri rodnice și avantajoase pentru toți partenerii, se poate asigura progresul continuu al colaborării și cooperării între țările socialiste. Experiența, viața, relevă o dată mai mult că baza pe care se poate realiza lărgirea continuă a relațiilor prietenești și de colaborare între țările socialiste, dezvoltarea cooperării în forme cit mai variate și mai complexe o constituie principiile deplinei egalități în drepturi, respectării suveranității și intereselor naționale, ale avantajului reciproc și întrajutorării tovărășești — promovarea consecventă a acestor principii chezășuind o colaborare cu adevărat rodnică, cu adevărat tovărășească.In acest spirit. România va acționa și pe viitor pentru lărgirea și intensificarea relațiilor de colaborare economică cu toate țările socialiste. In același timp, pornind de la cerințele dezvoltării diviziunii internaționale a muncii, care reclamă un circuit mondial de bunuri materiale și spirituale, țara noastră va dezvolta în continuare legăturile economice cu toate statele, indiferent de orîn- duire socială, pe bază de egalitate și avantaj reciproc.In mod incontestabil, rezultatele pozitive ale sesiunii a 8-a a Comisiei mixte guvernamentale româno-bulgare, acordurile realizate și perspectivele ce s-au deschis corespund intereselor celor două popoare, operei de construcție a socialismului pe care o înfăptuiesc ; ele răspund, totodată, intereselor dezvoltării prieteniei și alianței dintre cele două țări, cerințelor întăririi forței și influenței sistemului mondial socialist, ale unității și coeziunii sale, intereselor cauzei păcii și progresului. Iată de ce ele se bucură de adeziunea și aprobarea călduroasă a opiniei publice din țara noastră.
Ion FÎNTTNARU 1
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DE PRETUTINDENI
„POLUL NORD

expediție de ex- 
a 

a-

O 
ploratori sovietici 
fost debarcată cu 
jutorul avioanelor pe 
o banchiză de gheață 
de 4 X 5 km, la nord 
de insula Vranghel, in 
bazinul Oceanului în
ghețat de Nord, unde

a fost înființată o nouă 
stație sovietică In de
rivă „Polul Nord—20".

Cu ajutorul avioa
nelor, la fața locului 
au fost aduse, de a- 
semenea, corturi, re
zerve de alimente, un

tractor, diverse 
rate pentru 
științifice. In 
exploratorii 
la construcția 
turilor și
pentru diverse 
ratoare.

apa- 
cercetări 
prezent, 
lucrează 
adăpos-

tneăperilor 
labo-

IN EPOCA FIERULUI
la 
in 
o-

bol înjugați 
antic, case 
circulară, 

împrejmuite, 
reconstituirea, 
deocamdată, a

Trei 
un car 
formă 
goare 
Este 
parțială 
unei așezări din epo
ca fierului, realizată 
de Institutul arheo
logic din Londra. Lem
nul vechi de cons
trucție a fost luat din 
numeroasele turbării 
existente In Anglia, 
uneori chiar din par-

doselile și 
unor locuințe 
in patrimoniul arheo
logic britanic. Ani
malele — porci, ol, 
ponei — șt plantele 
au fost selecționate cu 
atenție 
expuse
care se apropie 
mai mult de rasele și 
speciile primitive. U- 
neltele gospodărești 
sint, de asemenea, In

planșeele 
intrate

pentru a fi 
exemplarele 

cel

NAPOLEON
Micul sat elvețian 

Bourg St. Pierre, si
tuat in apropierea tre
cătorii Grand St. ~ 
nard, se află de 
rind in litigiu 
Franța. Motivul ? 
plata unor vechi 
torii.

La 20 mal 1800, 
poleon a trecut cu oș
tite prin acest sat și 
a luat 188 cuie de cu
pru, 3150 de bușteni 
pentru tunuri și a tă
iat 2 037 brazi. Nea- 
vind bani asupra sa, 
a înminat. sătenilor o 
notă semnată de el 
prin care se obliga să

Ber- 
cu- 

cu... 
Ne- 
da-

Na-

• •

mod științific... demo
date. Așezarea va dis
pune și de depozite 
subterane pentru ali
mente ce se conservă în vase de lut, 
ducind cit mai 
modul de viață 
poca amintită.

Acest muzeu 
logic iși va < 
porțile In vara anului 
1971 intr-un parc din 
comitatul Hampshire.

DEBITOR
le achite costul la în
toarcere. De la acea 
dată, pină în ziua de 
azi primarii din Bourg 
St. Pierre au 
contabilitatea < 
mai mare 
iar acum 
un dosar 
înaintat ____
franceze. Conform cal
culelor — In care s-a 
inclus și dobinda la 
dobindă — datoria lui 
Napoleon se ridică la... 
150 milioane de franci 
„Credem, a spus pri
marul, că Napoleon 
era in măsură 
promisiuni în

ținut 
cu cea 

strictețe, 
întocmit 

care l-au 
autorităților

au 
pe

să facă 
nume-

repro- 
fidel 

din e-i arheo- 
desehide

le Franței, mai ales că 
noi îl respectăm și 
păstrăm vie aminti
rea sa ; hanul la care a poposit și a mincat 
se numește de atunci 
„Hotelul la care a luat 
masa Napoleon 1“ și 
noi servim tuturor tu
riștilor un dineu â la 
Napoleon". Numai că 
bieții turiști neavizați nu știu că, fiind In 
mare grabă. împăra
tul Franței nu a mincat 
decit un ou fiert 4 
că acest meniu wste 
servit acum sub pom
poasa denumire.

UN MEDIC LA ZECI DE MII 
DE PERSOANE

Potrivit datelor fur
nizate de Organizația 
Internațională a Mun
cii, in țările africane 
un medic revine in

medie la 20 000 de 
persoane. In Came
run relația este de un 
medic la 30 000 de oa-

de
Ni

la... 103 000

meni, in Nigeria I la 32 000, iar In 
ger de 1 
oameni.

ORAȘUL CU CEL
AER DIN

Orașul cu cel mai 
impur aer din lume nu 
este, așa cum s-ar cre
de, New York sau 
Los Angeles ci... Me-

City. In

MAI IMPUR
LUME
urma micrograme de praf 

de pe metru pătrat, inxico 
studiilor efectuate 
un grup de specialiști timp ce atmosfera ma
s-a constatat că in a- rilor orașe americane 
cest oraș există 158 are numai 100.

DILEMA LABURISTĂ
(Urmare din pag. I)rii economice ar fi fost într-o anumită măsură exagerate. Se recunoaște că datorită repetatelor măsuri respective, cit și anumitor factori externi favorabili — printre care și creșterea generală a comerțului mondial cu 17 la sută în 1969 — balanța de plăți a Marii Britanii a fost degrevată de un deficit devenit obsedant, înregistrînd în prezent excedente lunare care, dacă iși mențin nivelul actual, promit perspectiva unui surplus anual de circa 500 milioane lire.Se vor reedita însă aceleași elemente de conjunctură ? După o părere larg răspîndită printre economiști și în presă, șansele par reduse. De pe acum unele analize și studii economice prevăd că volumul importului, îngrădit pină în prezent în mod artificial, iși va relua cursul ascendent în 1970, în timp ce exportul britanic ar urma să găsească o piață internațională mult mai puțin receptivă ca în trecut. înseși previziunile oficiale pentru ritmul de dezvoltare al economiei naționale s-au limitat recent la un modest 3 la sută anual pentru perioada de la sfîrșitul anului 1969 pînă la mijlocul lui 1971. în aceste condiții, nu numai că este foarte puțin probabilă crearea de posturi noi în economie, ci este de așteptat o reducere a celor existente, ceea ce ar duce la depășirea numărului actual de 830 000 de șomeri. Iși păstrează ponderea desigur, și problema datoriilor externe. S-au efectuat Intr-adevăr importante restituiri ale creditelor pe termen scurt contractate de la Fondul Monetar Internațional (F.M.I.), reușindu-se totodată o creștere a rezervelor de aur și valută, dar mai ră-

unpi iftMunn-wnȚti t București, Piața „Sctntell”. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se tac la oficiile poștale fi dlfuzoril din întreprinderi *1 Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Sctntell
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mîn încă de achitat împrumuturile pe termen lung — 2 400 000 000 dolari la F.M.I., cu scadența la 31 martie 1975, și alte sume importante — nedezvăluite — ia băncile centrale occidentale. Amenințarea crescîndă a inflației și încercarea de a păstra o proporție echilibrată între ritmul de creștere a prețurilor și a salariilor constituie în prezent alte preocupări centrale, care se adaugă la tabloul dificultăților nerezolvate.Fără îndoială că potențialul economiei britanice ar oferi suficiente resurse pentru a compensa o slăbire a regimului de „austeritate", de pe urma căruia suferă în primul rînd masele muncitoare cu salarii mici. O bună parte ar putea fi transferată din cele peste două miliarde lire alocata anual cheltuielilor militare. Sindicatele au propus ca una din soluții să fie introducerea unui impozit pe avere, practicat de altfel sub o formă sau alta în unele țări apusene ea Danemarca, Suedia, R.F. a Germaniei, Olanda, Austria. După calculele T.U.C., totalul averilor personale din Marea Britanie se ridică la circa 84 miliarde lire. O treime din această sumă este deținută de numai 400 000 de oameni. Un impozit de 3 la sută aplicat la averile care depășesc 20 000 de lire ar aduce un venit anual de circa un miliard de lire.în această fază, cînd conținutul principalelor capitole a și fost, probabil, precizat, cercurile din City anticipează un buget „neutru", care să oscileze intre interesele politice și cele economice, iar masa contribuabililor, după decepțiile încercate în anii precedențl, se întreabă cu scepticism dacă ultimul an al mandatului laburist îl poate oferi cel puțin perspectiva de a nu se majora și mal mult impozitele și prețurile.
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