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Kaunda !

SPIRITUL GOSPODĂRESC
nu se măsoară cu... tona
Cînd și unde e consumat flecare kilogram de material ? — 
o întrebare căreia conducătorul de întreprindere trebuie 

să-i poată da oriei nd un răspuns precis

în lumina sarcinilor trasate de 
plenara C.C. al P.C.R. din decembrie 
1969, majoritatea conducerilor unită
ților industriale din județele Galați 
și Brăila au inițiat și aplicat, în ul
tima perioadă, măsuri ample privind 
raționalizarea consumului de materii 
prime și materiale, de combustibil, 
energie electrică ; ca rezultat, pe a- 
ceastă bază s-au obținut nu numai 
o producție suplimentară, ci și eco
nomii însemnate la prețul de cost. 
De pildă, la Combinatul siderurgic 
din Galați, prin aplicarea unor mă
suri tehnico-organizatorlce pentru 
îmbunătățirea procesului de elabo
rare a șarjelor de oțel, în trimestrul I 
a c. s-a realizat — pe lingă îmbună- 
/cățirea calității oțelurilor — și eco
nomisirea unei importante cantități 
de metal : la lingourile de oțel car
bon calmat, față de consumul nor
mat, s-a realizat o economie de 
4.9 kg fontă/tonă, iar la lingourile 
de oțel carbon slab aliat — de 17,8 kg 
fontă/tonă. Tot la această mare uni
tate siderurgică, economii însemnate 
s-au obținut și la consumul de cocs 
metalurgic, de lingotiere și blocuri 
dolomitice. Rezultate bune în acest 
domeniu s-au înregistrat și la Șan
tierul naval din Galați ; aplicîndu-se, 
pe lingă alte măsuri, și un studiu 
care se referă la modificări în teh
nologia debitărilor, asamblării, mon
tajului și armării, aici s-au realizat 
pînă acum o producție-marfă supli
mentară de 57 milioane lei și eco
nomii la prețul de cost de peste 9,3 
milioane lei.

Se observă, deci, că acolo unde 
există preocupare pentru căutarea 
și fructificarea rezervelor de econo
misire a materiilor prime și materia
lelor în cadrul întreprinderii, se fac 
progrese pe calea creșterii eficienței 
economice. Analize recente relevă 
că mai sînt totuși cazuri în care 
nu s-a reușit să se pună cu deplin 
succes stavilă risipei, pierderilor teh
nologice, rebuturilor. Mă refer, mal 
întîi, la Combinatul de celuloză și 
hîrtie din Brăila. Aici, consumul nor
mat la sărurile sodice folosite la fa
bricația celulozei din lemn de fag a 
fost depășit cu 20 kg/tonă, iar la lem
nul de fag pentru celuloză — cu sute 
de mii de lei. Cauza rezidă în modul 
defectuos de recepție a respectivelor 
materii prime — recepție prin a că
rei „sită rară" se strecoară multe 
produse necorespunzătoare — și în 
înfe-tineala cu care se acționează pen
tru punerea la punct a procesului 
tehnologic. în pofida rezultatelor 
bune obținute în ultima perioadă, nici 
uzina „Progresul"-Brăila nu a elimi
nat definitiv anomalia depășirii nor
melor de consum la materii prime șl 
materiale. La osiile pentru vagoane 
cu ecartament normal, de pildă, con
sumul specific de metal a fost depă
șit cu 19 kg pe bucată ; de asemenea, 
sensibil a fost depășit consumul nor
mat de metal și la piesele de schimb 
pentru utilaj rutier și pentru indus
tria metalurgică. O atare situație a 
fost determinată, pe de o parte, de 
rebuturi. Pe de altă parte, depășirea 
consumului normat de laminate și 
tablă de peste 4 mm a fost cauzată 
de primirea acestor materiale la alte 
dimensiuni decît cele comandate ;

deci, planurile de croîre nu e-au pu
tut aplica în condiții optime. Ca ur
mare au apărut însemnate cantități 
de „căzături" de metal șt deșeuri. 
Măsurile insuficient de energice lua
te de conducerea uzinei nu au putut 
înlătura neajunsurile existente în a- 
cest domeniu. Așa se explică faptul 
că, în trimestrul I a.c., la 5 poziții 
de plan, unde s-au înregistrat depă
șiri ale consumului normat de metal, 
pierderea a totalizat 450 tone. Deci, 
cele 620 tone de metal economisite 
la 17 poziții de plan au fost, în mare 
parte, „înghițite" de ceea ce s-a iro
sit la numai 5 produse ale uzinei.

în analizele ce le întreprind in di
verse unități economice, organele de 
control ale Ministerului Finanțelor 
sînt puse, nu de puține ori, față-n față 
cu aspecte cel puțin paradoxale. Este 
vorba despre depășirea (doar) scrip
tică a consumurilor specifice de ma
terii prime și materiale. Se ajunge 
la asemenea situații prin mai multe 
artificii. în primul rînd, atunci cînd 
pentru unele materiale se întocmesc 
formele de trecere în producție, 
deși acestea nu sint eliberate efectiv 
din depozite. Apoi, alte materiale, a- 
junse în secțiile de fabricație și ne
consumate pînă la terminarea comen
zilor respective, nu mai sînt restituite 
la magazie ; deci, ele încarcă pre
țul de cost și rămîn aruncate pretu
tindeni prin incinta întreprinderii sau 
a halelor de fabricație. Astfel se creea
ză veritabile microdepozite din care 
fiecare își ia ce-i trebuie, fără a fi 
cel puțin întrebat în ce scop va utili
za respectivul material. Alteori am 
avut prilejul să constatăm că sînt 
introduse pe fluxul tehnologic mate
riale despre ale căror cantități prea 
multe lucruri nu se cunosc. Este evi
dent că, în astfel de împrejurări, ri
sipa este „în floare". în timp ce în 
scripte apar depășiri de consumuri 
specifice, la inventarierile periodice 
se consemnează nu o dată plusuri de 
materii prime și materiale. Așa, bu
năoară, la Combinatul alimentar din 
Brăila plusurile de curînd constatate 
însumau 770 000 lei, la C.F.A. din 
Brăila — 712 000 lei, iar la C.I.L. din 
Brăila — 480 000 lei.

Anomaliile nu se opresc însă aici. 
Posibilitatea de a crea plusuri de ma
teriale și, în același timp, de a se de
păși normele de consum ale unor ma
terii prime și materiale este avută in 
vedere, în unele întreprinderi, chiar 
din clipa întocmirii planului de apro-

vizionare. Pentru a fi mal convingător 
voi apela din nou la exemple. Folosind 
la întocmirea planului de aprovizio
nare pentru acest an unele norme de 
consum mult mai mari decît cele 
realizate anul trecut, Uzina mecanică 
din Galați a majorat necesarul de 
metal cu 162 tone profile ușoare, 40 
tone tablă sub 4 mm și 10 tone țevi- 
construcție. La fel, conducerea Com
binatului textil-Galați, neținînd sea
ma de stocurile existente, a prevă
zut aprovizionarea peste necesar a 
179 tone fibre polinozice, 11 tone fibre 
celofibră.

Desigur, asemenea situații provoa
că multiple neajunsuri. Mai întîi, 
creează dificultăți în realizarea pla
nului de producție în alte întreprin
deri, deoarece, în condițiile elaboră
rii unor balanțe de materiale strict 
echilibrate în timp ce unele unități 
sînt supraaprovizionate, altora le pot 
lipsi materialele de strictă necesitate. 
Grav este și faptul că o asemenea con
cepție este de natură să prolifereze ri
sipa și dezordinea în gestionarea bu
nurilor materiale, să permită unor e- 
lemente necinstite să sustragă valori 
materiale din avutul obștesc, datori
tă faptului că conducerile unor în
treprinderi continuă să ignoreze nece
sitatea de a pune la punct sistemul 
informațional șl de evidență. Nici
odată acești conducători nu vor fi în 
măsură să țină „în mînă" problema 
consumurilor de materiale dacă nu 
dispun de un instrument eficient prin 
care să cunoască, pînă la ultimul ki
logram, cînd și unde anume a fost 
utilizat un material sau altul.

Succinta analiză a cîtorva din prin
cipalele cauze ce mai determină de
pășirea consumurilor normate de ma
terii prime și materiale în unele uni
tăți industriale din Brăila și Galați 
reievă clar concluzia că consumurile 
exagerate șl pierderile de materii pri
me și materiale de orice fel nu sînt 
inevitabile. Ele pot fi evitate printr-o 
investigare detaliată și permanentă a 
normelor de consum, prin îmbunătă
țirea lor sistematică, prin închiderea 
tuturor „portițelor" prin care se mai 
irosesc materii prime și materiale. 
Acestea sînt mijloacele concrete prin 
care trebuie să acționeze toate uni
tățile industriale — indiferent de mă
rimea și profilul de producție.

Constantin BADESCU 
directorul Direcției teritoriale 
de control și revizie-Galați
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Unul dintre cei multi
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In urmă cu vreo trei ani mă a- 
flam cu treburi obștești prin Bîr- 
lad. Împrejurarea m-a obligat să 
mă abat mult dincolo de hota
rele orașului, călătorind, cale de 
mai bine de 30 de kilometri, prin 
așezări rurale mai greu accesibile 
cum sînt Unțești și Ulea, ori Buda 
și Schit. Așa am poposit în satul 
Orgoești, din comuna Bogdăneștl- 
lor, unde mi-a fost dat să aflu, din 
povestite, despre un om ciudat, mi 
se spunea, im anume soi de ultim 
mohican, transplantat, paradoxal 
și atemporal, din romanul ■ lui Ja
mes Fenimore Cooper, aci, în niște 
anonime coordonate geografice și 
istorice ale Moldovei de sud, unde 
trăia straniu, asemenea unui hirșut 
dezabuzat și asociabil. Despre cel 
căruia îi păstrasem o asemenea în- 
timplătoare și fugară amintire nu 
am mai auzit, între timp, nimica. 
In schimb, cel incriminat m-a sur
prins, nu de mult, cu niște produc
ții in proză din care mă limitez a 
cita doar clteva meditații : „Sint 
oameni pe care numai dragostea ii 
determină să se îngrjiească de as
pectul lor fizic. Fericirea se amină ; 
se zvonește că ar fi singura ei mo
dalitate de existență. Ah, de cile 
ori era cit pe ce să fim fericiți ! 
Fiecare om poate fi genial măcar 
o singură dată : atunci cînd iu
bește enorm. Omul e ca aluatul: 
după ce crește, se înăcrește. Cei 
mai mulți dintre partenerii noștri 
de discuție nu merită să fie con
traziși. De, ce atîta durere pentru 
un mort și atîta nepăsare pentru 
masacrele în masă ? Cel mai su
blim peisaj ce-l pot dărui ochilor 
mei e o bibliotecă enormă. Vorbă 
multă, sărăcia artei etc., etc.

Desigur, poți., citind aceste gîn- 
duri, să fi sau nu de acord cu ele,

1 
să le consideri utile sau 
ales, e firesc poate să 
dacă astfel de scurte maxime, cum 
se vor a fi cele de mai sus, ex
primă totuși niște adevăruri bazate 
pe o experiență mai îndelungată și 
pe o reflecție profundă și autenti
că. La toate acestea m-am gindit 
și eu, conchizir.d că autorul aforis
melor cu pricina o fi vreun apostol 
sătesc de tip mai vechi, ajuns la 
anii pensiei și răzbunindu-se acum

ba și, mai 
te întrebi

însemnări de Ion ISTRATI

pe ceea ce In viață i-a dat greș, 
rostind împotriva ei diverse amare 
sentințe M-am înșelat '! S-a întîm- 
plat recent să mă găsesc pe sălile 
Facultății de filologie din Iași, 
unde, printr-un concurs de împre
jurări, am făcut cunoștință cu un 
tânăr bălan și scund, cu ochii buni, 
albaștri și cu obrazul ca de copil, 
dar, mai cu seamă, sfios, plin de 
cuviință și liniștit, cuminte ca un 
ghiocel intr-un pahar cu apă. Cin- 
tărindu-l cu privirea, nu i-am dat 
mai mult ca la 19—20 de ani.. M-a 
corectat, mărturisindu-mi că a îm
plinit 25, că este căsătorit, soția 
lui fiind profesoară de matematici 
și avînd, împreună, o fetiță de vreo 
două luni, iar el tocmai își sus
ține ultimele examene din anul al 
șaselea la secția de română din 
cadrul învățămîntului universitar 
fără frecvență, că e director, de 
cițiva ani la rînd, al școlii gene
rale din satul Orgoești, că-i semna
tarul respectivelor modeste cu
getări pe care mi te încredințase, 
în prealabil, prin poștă și că se

numește Th. Codreanu ! Nu încape 
îndoială, toată această destăinuire, 
făcută sincer și cu jovialitate, m-a 
surprins și, de ce aș tăgădui-o, m-a 
bucurat. Cînd mi-am adus aminte 
de acest ultim „mohican" de care 
auzisem vag in urmă, cu vreo trei 
ani ; cind m-am edificat că acest 
tinăt e însuși autorul unei întregi 
suite de foarte interesante articole 
publicate in reviste de literatură, 
deși trăiește izolat intr-un sătuc, 
situat la 30 kilometri de Birlad, 
ttnde-i- director la o școală cu 180 
de elevi : cînd m-am încredin
țat că. e, sau, mai bine-zis, 
că a fost un bun student al uni
versității ieșene, deși, de cind a 
isprăvit liceul la Birlad, dar, în
deosebi, înainte de asta, a avut de 
biruit multe, fiind un orfan de 
război, strîmtorat de felurite lipsuri 
de ordin material ; cînd am auzit 
de activitatea lui profesională pe 
care o exercită cu mai mult decît 
onestă devoțiune didactică, spre a 
nu mă mai referi la acumulările 
sale spirituale și — de teama pro
priei mele subiectivități, și la în
cercările sale literare, m-am cre
zut îndreptățit să socot că un ase
menea intelectual, dăruit nobilei 
profesii de dascăl, slujirii prin cul
tură a satului, sensibil și plin de 
frumoase făgăduințe în lumea sa
tului nostru contemporan, consti
tuie, incontestabil, o prezență ac
tivă și fecundă, demnă de a fi, ca 
atitea altele, semnalată și elogiată 
cu dragă inimă. Fiindcă, îmi place 
să cred, mizind pe harul, pe stu
diul, pe perseverența, pe rivna și 
exigența cu care recenta mea cu
noștință se cultivă, pe pasiunea 
pentru profesia ce și-a ales-o, îmi 
place să cred că despre Theodor 
Codreanu are să se mai audă.

Republica Zambia te află în pi 
zent angajată Intr-un efort susții 
de dezvoltare multilaterală, de lie' 
dare a grelei moșteniri colonif 
pentru valorificarea, în interesul p: 
prlu, a marilor sale bogății națions 
in primul rînd cuprul, la a că 
producție se situează pe locul t 
în lume. Printre primele măs 
luate de guvernul zambian, du 
proclamarea independenței,-au f 
acelea menite să asigure trecerea 
cestor bogății în proprietatea sta' 
lui. Se urmărește, totodată, extinc 
rea sectorului industrial, au f 
construite o serie de fabrici, pe r 
Kafue se află în construcție o mi 
hidrocentrală. Eforturi însemnate 
depun pentru dezvoltarea și div> 
sificarea agriculturii. De asemen 
se acordă atenție dezvoltării învă 
mîntulul, activității de lichidare 
analfabetismului, pregătirii de ca< 
proprii, necesare economiei zambie

Pe plan extern Republica Zam’ 
militează pentru dezvoltarea re 
țiilor de prietenie și colaborare 
țările africane, cu toate țările Iun 
pronunțindu-se, în același timp, pt 
tru eliberarea definitivă și compl 
a continentului african de colon 
lism și rasism.

Relațiile existente între Republ 
Socialistă România și Republ 
Zambia se dezvoltă cu succes. C< 
tactele și schimburile de vederi 
pînă acum au reliefat, în mod c< 
slant, dorința comună a celor dc 
țări și popoare de a acționa pen 
dezvoltarea relațiilor bilaterale pr 
tenești, spre binele fiecăruia, 
cauzei colaborării internaționale.

în evoluția ascendentă a relații 
româno—zambiene, vizita pe care 
face în țara noastră președint 
Kenneth David Kaunda va mat 
fără îndoială, un moment importa 
Poporul român este convins că ace 
tă vizită, convorbirile care vor a> 
loc între cei doi președinți se - 
solda cu rezultate fructuoase pen 
ambele țări și popoare, în intere 
păcii în lume.

Țara noastră are, începînd de as
tăzi, ca oaspete pe președintele 
Republicii Zambia, Kenneth David 
Kaunda, care, la invitația președin
telui Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, face o vizită oficială In 
România. întîmpinlndu-1 cu bucurie 
pa oaspete, pe soția sa, și persoanele 
oficiale care-1 însoțesc, poporul ro
mân le adresează tradiționala urare 
„Bun venit pe pămîntul Republicii 
Socialiste România !“

Profund atașată idealurilor păcii 
șl securității internaționale. România 
socialistă pune în centrul activității 
sale externe prietenia frățească cu 
toate țările socialiste, militînd, în 
același timp, pentru dezvoltarea re
lațiilor politice, economice, culturale 
și tehnico-științifice cu toate cele
lalte state ale lumii, pe temelia prin
cipiilor independenței, suveranității 
naționale, egalității in drepturi, ne
amestecului în treburile interne, a- 
vantajului reciproc. Poporul român, 
care a cunoscut el însuși vicisitudi
nile dominației străine, își manifestă 
solidaritatea, urmărește cu simpatie 
și sprijină cu consecvență eforturile 
tinerelor state care au scuturat jugul 
asupririi coloniale, pentru lichidarea 
urmărilor colonialismului, pentru 
dezvoltare de sine stătătoare, pentru 
progres și înflorire națională.

Deși situate la mii de kilometri 
una de alta, România și Zambia se 
întîlnesc pe tărîmul fertil al preocu
părilor de pace și prietenie între 
popoare, al colaborării reciproc a- 
vantajoase, existînd toate premisele 
pentru o extindere continuă a ra
porturilor dintre țările noastre. Vizi
ta președintelui Kaunda în România 
va oferi posibilitatea unei mai bune 
cunoașteri a preocupărilor și efor
turilor celor două popoare îndreptate 
spre progres și bunăstare. Această 
vizită va fi un bun prilej pentru dis
tinșii oaspeți să cunoască mai în
deaproape realizările poporului ro
mân, activitatea sa, remarcabilele 
rezultate obținute de țara noastră în 
dezvoltarea economiei naționale, a 
științei și culturii.

Ion 
su

UN NOU ȘANTIER NAȚIONAL AL TINERETULUI

Foto : S. Cristian

FETEȘTI (corespon
dentul „Scînteii"). Iar 
răsună valea, iar ră
sună munții. Și va 
răsuna și cimpia.

După Lotru și Por
țile de Fier, marele 
sistem de irigații Pie
troiu — Ștefan cel 
Mare, din județul Ia
lomița, a fost declarat 
ieri șantier național al 
tineretului.

Prezența aici, în i- 
nima Bărăganului, a 
acestor 738 de tineri, 
care vor contribui la 
realizarea unuia din
tre cele mai mari o- 
biective din amplul 
program național de 
irigații stabilit de 
partid, are înalta sem
nificație a dăruirii to
tale cu care tinere
tul țării s-a angajat 
întotdeauna în marea 
operă de construcție 
și transformare so
cialistă, pe care o în
făptuiește poporul nos
tru, condus de partid.

...în miezul acestei 
sile de sărbătoare, 
peste cimpia cu ori
zonturi circulare, din 
sute de piepturi tinere 
se înalță, vibrant, imn 
de slavă partidului.

La solemnitate par
ticipă tovarășii 
Iliescu, membru 
pleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar 
al C.C. al V.T.C., mi
nistru pentru proble
mele tineretului, Ma
rin Vasile, prim-se- 
cretar al Comitetului 
județean Ialomița al 
P.C.R., Barbu Popes
cu, adjunct al minis
trului agriculturii și 
silviculturii, reprezen
tanți ai organelor lo
cale de partid și de 
stat. Tovarășul Ion 
Iliescu a adresat un 
călduros salut tineri
lor brigadieri.

Așadar, în inima 
Bărăganului, 738 de ti
neri sînt hotăriți

prin muncă neobosită, 
să-și aducă contribu
ția lor la înfăp
tuirea programului na
țional de irigații, 
stabilit de partid. De 
asemenea, continuînd 
tradiția marilor șan
tiere, ei s-au angajat 
să se ocupe nu numai 
de ridicarea < 
carii lor. dar și 
pregătirea și 
car ea unor 
cele 21 de 
tive de
6 întreprinderi 
cole de stat care 
beneficia de 
de irigații
Ștefan cel Mare, pen
tru ca aceștia să fie 
în măsură să stăpî- 
nească, să îngrijeas
că și să exploateze 
eficient întregul pă
ienjeniș de canale și 
conducte ce se va în
tinde, in final, pe o 
suprafață 54 800
hectare.

califi-
i ' de 
califi- 

tineri din 
coopera- 

producție și 
agri- 

vor 
sistemul 

Pietroiu—

Astăzi, 11 mai, in ju
rul orei 17, Studioul di 
televiziune va trans 
mite direct de la Aero 
portul București-Otopen 
sosirea președintelu 
Republicii Zambia, Ken 
neth David Kaunda, im 
preună cu sofia, care, li 
invitația președintelu 
Consiliului de Stat a 
Republicii 
România,
Ceaușescu, va face < 
vizită oficială în țarc 
noastră.

Socialiști 
Nicolai

Festivitatea de inaugurare a șantierului național al tineretului Pietroiu — Ștefan cel Mare

Casa
Zilele acestea s-au îm

plinit douăzeci de ani de 
la înființarea primelor u- 
nități de gospodărie loca
tivă, unități economice ale 
consiliilor populare care 
exploatează fondul de lo
cuințe și localuri, pentru 
a-i asigura pe o durată cit 
mai mare și în condiții cît 
mai bune o funcționalitate 
corespunzătoare. Este vor
ba de o avere uriașă : va
loarea clădirilor de locuit 
proprietatea statului este 
de 42,5 miliarde lei, e vor
ba de un număr de 818 
mii de apartamente, dintre 
care peste 537 de mii s-au 
construit începînd cu 1951. 
Anul acesta, fondul loca
tiv de stat va spori cu cir
ca 66 mii de apartamente, 
în valoare de 2,6 miliarde 
lei. Cum este gospodărită 
această avuție națională ? în 
ce măsură este valorificată 
experiența exploatării rațio
nale a fondului de locuințe ?

După cum aflăm la Di
recția de gospodărie co
munală din C.S.E.A.L., a- 
nul trecut s-au cheltuit cu 
exploatarea fondului loca
tiv în jur de 920 milioane 
de lei ; din această sumă, 
aproape jumătate repre
zintă reparațiile. La cele 
peste 400 milioane lei alo
cate de stat pentru re
parații, se adaugă lucrările 
efectuate pentru populație, 
în valoare de 300 milioa
ne de lei. O cheltuială 
de aproape trei sferturi de 
miliard anual, pentru re
parații și intervenții ope
rative, reprezintă, de pe a- 
cum, un volum important 
de lucrări, nu cu mult mai 
puțin dect o treime din to
talul investițiilor în acest 
sector ! Suma amintită 
este realizată prin ' unități 
de stat și, deci, în linii 
mari, analizabilă. Dar chel
tuielile efective depășesc 
chiar și această sumă. Alte 
multe milioane, care scapă 
oricăror posibilități de es
timare, sint plătite de ce
tățeni pentru lucrări con
tractate Ia „mica înțele
gere" cu diferiți meseriași.

Prima grijă a beneficia
rilor fondului 
trebui să fie 
încă de la

locativ ar 
asigurarea, 
proiectarea 

blocurilor, a unor soluții e- 
ficiente, prin care să se 
evite orice cheltuieli ulte
rioare nejustificate. Or, se 
constată că acestui impor-

în care locuim ÎN „MARȘ"
tant capitol, al prevenirii 
neajunsurilor înainte ca a- 
partamentele să fie puse 
la dispoziția cetățenilor, 
nu i se acordă atenția cu
venită. „în Capitală, de 
exemplu, în ultimii cinci 
ani, cheltuielile pentru re
parații făcute la blocurile 
noi au crescut aproape de 
trei ori — ne arată Con
stantin Popescu, inginer- 
șef al Direcției generale 
de gospodărie locativă — 
adică de la peste 8 milioa
ne în 1965, la circa 24 mi
lioane lei anul trecut. 
Ponderea acestora in an-

menea remedieri nici mă
car nu s-au făcut. La a- 
cestea se cuvine să adăugăm 
că alte reparații, intens so
licitate și de strictă nece
sitate — în special la fe
restre și uși — nici în Ca
pitală nu s-au operat încă, 
iar locatarii respectivelor 
apartamente continuă să 
suporte consecințele.

Am cerut unor specialiști 
să exemplifice urmările 
nefaste ale unor soluții ini
țiate nejudicios asupra 
cheltuielilor ulterioare. „în 
timp ce un metru pătrat 
de terasă nouă costă 140—

CONSTRUITĂ PENTRU A SERVI MULTOR 
GENERAȚII, TREBUIE SĂ SE BUCURE DE O 
MAI ATENTĂ GOSPODĂRIRE DIN PARTEA 
FIECĂRUI CETĂȚEAN Șl A ORGANIZAȚIILOR 
SPECIALIZATE ÎN EXPLOATAREA FONDULUI 

DE LOCUINȚE

samblul cheltuielilor de re
parații a sporit, în același 
interval, de la mai puțin 
de 5 la sută la aproape 17 
la sută. Aparent — o evo
luție normală. Este firesc 
ca, paralel cu creșterea 
ponderii fondului nou con
struit, cu treptata lui îm- 
bătrînire, să crească și pon
derea sumelor alocate pen
tru reparații. Numai că 
milioanele amintite sint 
cheltuite, în principal, pen
tru inlocuri de terase, etan- 
șarea rosturilor dintre pa
nourile prefabricate și 
combaterea condensului. 
Creșterea cheltuielilor re
flectă nu numai o preocu
pare mai mare pentru 
blocurile noi, ci și fenome
nul îngrijorător al îmbâtrî- 
nirii lor premature, al ne
cesității de a remedia — la 
mult prea puțin timp de la 
darea lor în folosință — 
defecțiuni care n-ar fi tre
buit să apară. De altfel, 
suma amintită nu reflectă 
totalul cheltuielilor făcute 
pentru blocurile noi. de
oarece o astfel de evidență 
separată nu se ține : au 
mai avut loc și înlocuiri de 
convectoare, de parchete 
și alte intervenții". în mul
te localități din țară ase-

150 lei — ne-a declarat 
ing. Victor Hoeflich, de la 
Direcția generală de con- 
strucții-montaj a Consi
liului popular al munici
piului București — refa
cerea terasei costă, aproxi
mativ, 200 de lei la metrul 
pătrat.

Terasa refăcută are — in 
funcție de materialele fo
losite și calitatea execuției 
— o durată de folosință li
mitată Ia opt-zece ani. Pe 
parcurs, mai sint necesare 
și unele intervenții locale. 
Deci mereu și mereu chel
tuieli. în condițiile în care 
cheresteaua și tabla trebuie 
economisite, iar condițiile 
climaterice impun constru
irea unor acoperișuri în 
pantă, pentru a grăbi 
scurgerea apei, singura so
luție o oferă folosirea pre
fabricatelor. O clădire ex
perimentală cu un astfel 
de acoperiș, construită cu 
șase-șapte ani in urmă în 
cartierul Giulești, se com
portă foarte bine. Experi
mentările începute în acea 
vreme vor fi reluate. Chiar 
dacă soluția prefabricatelor 
este inițial mai scumpă, în 
ultimă instanță ea se do
vedește mai eficientă decît 
cele care implică refacerile

repetate ale teraselor". Un 
exemplu asemănător îl o- 
feră combaterea condensu
lui, a apariției umidității 
pe pereții cu orientare nor
dică, construiți din beton, 
în cazurile cînd tehnologia 
de execuție nu este rigu
ros respectată. înlăturarea 
defecțiunii la un panou de 
perete, de pildă, prin re- 
căptușirea lui interioară 
cu un strat izolant, costă 
cam cit panoul inițial, mic- 
șorîndu-se totodată și su
prafața camerei respective.

Fără a mai intra în alte 
detalii, trebuie să subli
niem faptul că nu este vor
ba numai de bani. „Defi
ciențele în realizarea con
strucțiilor noi, arată arh. 
Gh. îeremia, grevează ba
lanța materialelor de con
strucție, materiale care
— în condițiile ritmului ac
celerat de dezvoltare a 
construcțiilor în țara noas
tră — sint departe de a ne 
prisosi. Ele afectează și ba
lanța forței de muncă, re
facerile și reparațiile nece- 
sitînd, în general, o muncă 
mai calificată". La ora ac
tuală, în acest sector lu
crează un detașament de 
peste 37 mii de oameni, 
dintre care aproape 30 de 
mii sînt meseriași — con
structori, de diferite pro
file — zidari, tîmplari, 
vopsitori, tinichigii, insta
latori etc.

Pe parcursul exploatării 
locuințelor — indiferent de 
faptul că e vorba de blocuri 
noi sau de case mai vechi
— preocuparea principală 
se leagă de întreținerea 
corespunzătoare și repara
rea acestui prețios fond, 
pentru care se cheltuiesc, 
după cum am arătat, sume 
considerabile. Cu toate e- 
forturile. depuse, se con
stată însă că — datorită 
neglijenței, întreținerii de
fectuoase. tărăgănării unor 
intervenții de urgență, cit 
și neefectuării la timp a 
reparațiilor — numeroase 
apartamente se degradează, 
produeîndu-se pagube deloc 
neglijabile. Iată de ce am 
dori să punem în dis
cuție întregul sistem, to
talitatea metodelor șt căi
lor gospodăririi iraționale 
a fondului locativ. în a-

AL. PLAIEȘU

(Continuare in pag. a II-a)

PE DUNĂRE
TURNU-SEVERIN (cores

pondentul „Scînteii"). — D< 
cheiul de armare al șan
tierului naval s-a desprins 
alunecind maiestuos pe fi
rul lucios al Dunării, < 
nouă navă, rod al cutezanței 
și hărniciei constructorilor 
navali. Este vorba de cargoul 
frigorific de 2 000 tone, con
ceput și construit în între
gime pe șantierele severinene, 
înainte de plecarea în prims 
sa cursă dunăreană, am avut 
o scurtă convorbire cu ing 
Anton Preisler, directorul 
șantierului naval, care ne-t 
spus : „Cargoul care pleacă 
acum în probe pe Dunăr< 
este al treilea de acest fel p< 
care-1 construim, dintr-o se
rie de 12 asemenea nave c« 
le vom livra Republicii Popu
lare Polone. Celelalte două 
livrate pînă acum, s-au bucu
rat de aprecieri deosebite, 
Sîntem convinși că și acesta 
va primi certificatul de bună 
calitate. Termenul de livrare 
era la sfîrșitul trimestrului II. 
Noi însă am terminat cargou 
cu o lună mai devreme. De alt
fel, zilele acestea a mai ple
cat, în probe tehnice pe Du 
nare, cea de-a 10-a șalandă 
de 500 mc, din producția tri
mestrului II, destinată expor
tului în U.R.S.S.".

Oprim șirul exemplelor 
Exprimate în graiul cifrelor 
realizările Șantierului naval 
Turnu-Severin pe primele pa
tru luni ale anului înseamnă 
îndeplinirea indicatorului pro
ducție globală în proporție d* 
100,7 la sută, al productivită
ții — 100,1 la sută și obținere: 
unei producții-marfă, pești 
plan, în valoare de circa 5 mi
lioane lei.
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actualitatea culturală Plecarea tovarășului 
Gheorghe Rădulescu la Varșovia

LA SIGHIȘOARA

Succese
peste

românești 
hotare

Expoziția de grafică

Duminică dimineața a plecat la 
Varșovia tovarășul Gheorghe Rădu
lescu, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, reprezentantul permanent al 
Republicii Socialiste România la 
C.A.E.R., pentru a participa la întîl- 
nirea reprezentanților permanenți ai 
țărilor membre ale C.A.E.R., care va 
avea loc în vederea unor lucrări pre
gătitoare pentru cea de-a XXIV-a 
Sesiune ordinară a Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc.

La plecare, pe aeroportul interna
țional București-Otopeni erau pre- 
zenți tovarășul Ianos Fazekas, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
conducători ai unor ministere și in
stituții centrale economice, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne.

Era de față Jaromir Ocheduizko, 
ambasadorul R. P. Polone la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerprea)

CURIER
JUDEȚEAN

De curînd s-a întors In țară colec- 
vul Teatrului Național din Cluj, 
ire a Întreprins un turneu in Ita- 
a — la Prato, Milano, Roma, Ge- 
□va — cu spectacolul „Un vis în 
□aptea miezului de vară” de Sha- 
ispeare, în regia lui Vlad Mugur. 
Pretutindeni, publicul italian a a- 
audat cu căldură arta interpreților 
jștri. Critica a fost în general 
ogioasă. Spicuim din cîteva ero
ici :
Unită, sub titlul „O interesantă 

liție a Visului lui Shakespeare” 
rie : „Un spectacol bine făcut, ele- 
int, cu o regie de un bun nivel și 
re vehiculează un Shakespeare cit 
: poate de acceptabil în versiunea 
; actualizată, dar plină de respect 
ță de text", și încheie : „Un spec- 
col care trebuie văzut”.
La Nazione (Prato) sub titlul „Suc- 
isul unui vechi basm nou la Teatrul 
etastasio" scrie între altele : „Fan- 
stica noapte a Visului shakespea- 
m a devenit, in interpretarea mo- 
irnă dată de regizorul român Vlad 
ugur, noaptea neliniștilor umane 
e timpului nostru... Iar Shakes- 
lare și geniul său ne-au apărut 
ai actuali ca orlcind... Exce- 
nți interpreți, din care cunoaștem 
parte...".
La Milano, in urma conferinței de 
esă organizate la Piccolo Teatro, 
irele au publicat mai intii ample 
ezentări ale spectacolului, însoțite 
i informații despre teatrul românesc 
ntemporan, dramaturgia noastră 
tuală, publicul românesc, școala 
mânească de teatru. După specta- 
1, care s-a reprezentat trei seri la 
id la Teatrul Liric, în cadrul mani- 
stărilor cuprinse sub denumirea 
îilano aperta" (Milano — oraș de i- 
is), cronicile au relevat calitățile 

i concepție și realizare artistică : 
... „Un bun spectacol, care se re- 
mandă prin ținuta sa de o ele- 
nță onestă, acest „Vis al unei 
>pți din miezul verii” reprezentat 
imai trei seri...”. (Avânți).
N-au lipsit nici opiniile divergente, 
r chiar atunci cind, de pildă, cro- 
carul ziarului Corriere della Sera

n-a fost de acord cu concepția spec
tacolului, el a recunoscut calitățile 
realizării artistice, valabilitatea spec
tacolului în modalitatea aleasă, pre
cum și inteligența și măiestria acto
rilor.

La Roma, primirea publicului 
a fost de-a dreptul entuziastă. 
Pe lingă Paese Sera, II Messaggero 
și alte ziare care evidențiază carac
teristicile spectacolului, La Voce Re
publicana ii consacră o cronică foarte 
elogioasă, subliniind meritele regiei 
și ale întregului ansamblu in inter
pretarea dintr-un punct de vedere 
modern a acestei opere shakespea
riene.

La Genova, primele cronici apărute 
tn Secolo XIX și II Lavoro sem
nalau de asemenea calitățile specta
colului. Pretutindeni a fost remarcat 
cu regret faptul că a fost programat 
un număr prea mic de reprezentații.

Prin acest turneu, Teatrul Națio
nal din Cluj a contribuit la cunoaș
terea realizărilor artei teatrale ro
mânești. In orașele Genova, Milano, 
Roma a fost prezentat cu acest pri
lej, pentru prima oară, un spectacol 
de teatru în limba română.

★
După un turneu de patru săptă- 

mîni în Italia și R. F. a Germaniei, 
colectivul Teatrului „Lucia Sturdza 
Bulandra” s-a înapoiat vineri dimi
neața in Capitală. Artiștii noștri s-au 
reîntors în patrie cu un bogat bagaj 
de aprecieri ale presei și publicului 
din cele două țări. Pe scena Teatru
lui „Della Pergola" din Florența — 
unde s-a desfășurat cea de-a șasea 
ediție a Festivalului cunoscut sub 
numele de „Rassegna internazionale 
dei teatri stabili” și la care au luat 
parte renumite colective teatrale din 
mai multe țări europene — specta
colele artiștilor bucureșteni cu pie
sele „Nepotul lui Rameau” de Dide
rot și „Leonce și Lena” de Buchner 
au fost viu aplaudate. Au fost rele
vate, în cronicile apărute în marile 
cotidiene din orașul de pe Arno, 
deosebita calitate a spectacolelor, 
fantezia și originalitatea montării, 
jocul strălucit al actorilor.

și artă decorativă: Kovăcs Geza

și Nagy Vilmos
Sighișoara oferă azi 

vizitatorilor un tablou 
expresiv al unei vieți 
artistice tot mai acti
ve și complexe, în ca
drul căreia artele plas
tice ocupă un loc ce 
se reliefează pregnant. 
Intr-o sală a casei de 
cultură municipale, doi 
artiști sighișoreni, Ko
vacs Geza și Nagy 
Vilmos, membri ai Fi
lialei Uniunii artiști
lor plastici din Tg. 
Mureș, expun cîteva 
din lucrările lor de 
grafică și artă deco
rativă. Predilecția gra
ficianului Kovăcs Geza 
pentru structuri ima
ginative, pentru stili
zarea și esențializarea 
formelor se vădește și 
în „Apus de soare cu 
copaci înfloriți”, în 
care unele detalii ne
semnificative dau com
poziției un caracter 
încărcat

Kovâcs Găza încear- 
să suplinească lip- 
unui registru cro-

că 
sa

matte amplu prin e- 
fecte de virtuozitate, 
prin folosirea unor 
tehnici grafice cum ar 
fi litografia, in cazul 
„Pescarilor", sau dese
nul în peniță. 
desene 
spațiu", 
In care 
ajunge 
înalte, 
centele 
protest 
zării 
triva pierderii lirismu
lui într-un univers 
pindit de o posibilă 
invazie a artificiosului, 
care alterează structu
rile primordiale ale 
naturii. Cele mai rea
lizate lucrări sint însă 
cele care se inspiră 
din arhitectonica bur
gului sighișorean. 
„Turnul cu ceas” (de
sen în tuș) și „Casă 
bătrînă” (desen cu 
pensula), oferă o vi
ziune stenică a unui 
fantastic de tip popu
lar, în care ritmul in-

Cîteva 
ca „Omul în 

„Agresiune”, 
esențializarea 

la cotele sale 
conturează ac- 

unul alegoric 
contra tehnici- 

exceslve, împo-

terior șl muzicalitatea 
barocă sint promițătoa
re pentru evoluția ul
terioară a artistului.

în cadrul aceleiași 
expoziții, expune și 
sculptorul Nagy Vil
mos. Mai puțin nume
roase, lucrările sale 
vădesc preocupări pen
tru stilizare, pentru 
surprinderea efectelor 
de mișcare. Sculpturi
le sale „Cap de bi
vol”, „Neptun”, „Co- 
caș”, „Floare" Îmbină 
vigoarea realistă cu 
formele pregnant ab
stractizate. Influențe 
exotice nereceptate 
selectiv pot fi însă 
identificate în sculp
tura cu rezonanțe to
temice „Zeii Harghi
tei". Artistul demon
strează că mai are de 
perseverat pînă la con
turarea unui timbru o- 
riginal al personalită
ții sale.

loan ADAM

_ SIBIU

VERNISAJE

s NA

• Cu prilejul celei 
de-a 25-a aniversări a 
eliberării Cehoslova
ciei. Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă 
a organizat în sălile 
Ateneului Român (Str. 
Franklin nr. 1—3) ex
pozițiile Josef 
și „Fraga in 
fii”.

• In sala Casei de 
cultură a 
(Str. M. 
nr. 8) s-a 
poziția din 
mană „1 
liberă".

I.R.R.C.S. 
Eminescu 

deschis ex- 
R. D. Ger- 

,25 de ani (ară

Kostka 
fotogra-

au

— Expoziția artiști
lor Gh. Plrjol și Moni
ca Moisescu, în sala 
de expoziții din Șo
seaua Kiselef nr. 3 
(Muzeul de istorie a 
partidului).

• TEATRUL NAȚIONAL „VASILE 
jECSANDRI" din Iași a prezentat, 
•i seară, premiera piesei „Tartuffe" 
Mnlifere, în regia Mșriettei Sadova, 
scenografia Margăi Ene. Rolul 

incipal este interpretat de artistul 
ierit Ștefan Dăncinescu.

• „Romanțioșii” de E. Rostand. Re
gia : Ion Maximilian (25 mai, orele 
17, 20, tot la Sala Comedia a Tea
trului Național).

• Muzeul 
(Șoseaua Kiselef 
28—30) găzduiește în
aceste zUe expoziția 
de „Artă populară din 
Retiania”.

Satului 
nr.

Astăzi, 11 mai, 
too trei vernisaje :

— La galeriile 
„Apollo" — expo- 
colectivă a artiș- 
Gh. Anghel. Va- 
Celmare, Ileana

de
artă 
ziția 
tilor 
sile
Dumitriu-Cojan și Iu
lian Olarlu.

— Expoziția artistei 
Amelia Matei (conco
mitent deschisă In ho
lul Teatrului Mic (Str. 
C. Miile), Ateneul ti
neretului (Aleea Ale
xandru), clubul I.M.F. 
(Str. Oteteleșanu).

Delegația Partidului Socialist 
din Chile a părăsit Capitala

Duminică dimineața a părăsit Ca
pitala delegația Partidului Socialist 
din Chile formată din tovarășii Ado
nis Sepulveda, secretar general ad
junct al P.S.C., și Francisco Pizarro, 
membru al C.C. al P.S.C., care la 
invitația C.C. al P.C.R. a făcut o vi
zită de prietenie în țara noastră.

Pe aeroportul internațional Bucu
rești-Otopeni, oaspeții chilieni au 
fost conduși de tovarășii Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., și Vasile Po
top, membru al C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid. (Agerpres)

Cronica zilei
Ministrul sănătății, Dan Enăchescu, 

s-a înapoiat duminică după-amiază 
de la Geneva, unde a oondus dele
gația țării noastre la lucrările celei 
de-a 23-a Sesiuni a Adunării Gene
rale a Organizației Mondiale a Sănă
tății. La sesiune, șeful delegației ro
mâne a făcut o intervenție pe mar
ginea raportului de activitate al 
O.M.S.. în cadrul căreia a subliniat, 
între altele, importanța punerii mul
tilaterale in valoare a experienței

CRAIOVA (corespondentul „Scîn- 
teii"). Ieri în sala Teatrului național 
din Craiova a avut loc festivitatea de 
atribuire a numelui lui Nicolae Titu
lescu liceului de cultură generală nr. 4

acumulate de fiecare țară membră, 
in cadrul unei largi cooperări, im
pulsionate de această organizație 
mondială.

♦
A plecat la Moscova acad. Zaharia 

Stancu. președintele Uniunii Scriito
rilor din Republica Socialistă Româ
nia, care la invitația Uniunii Scrii
torilor Sovietici va face o vizită In 
U.R.S.S. (Agerpes)

din Craiova. După festivitate, »-au 
depus coroane de flori la statuia lui 
Nicolae Titulescu din Parcul tineretu
lui. Cu același prilej s-a deschis și o 
expoziție omagială.

MOBILĂ
BRUTA UZATĂ

• După premiera sa absolută de la 
atrul Național „I. L. Caragiale” 
1 București, piesa lui Paul Everac 
aniera de alături" va vedea și lu
na rampei TEATRULUI DE STAT 
N ARAD. Regia : Dan Alecsan- 
’scu ; scenografia : Sever Frențiu. 
stribuția : Const. Adamovici, Ion 
ran, Hanibal Teodorescu. Ion Pe- 
iche, Olimpia Didilescu, Zoe Muș
ii, Gabi Daicu, Elena Drăgoi, Vio- 
a Oancea.
TEATRUL „A. DAVILLA" DIN 
TEȘTI a inițiat sărbătorirea anuală 
rite unui dramaturg român —prin- 
o săptămînă de manifestări artis- 
e Închinate activității sale. 
Xnul acesta, intre 5—11 mai. la 
ti s-a desfășurat „Săptămînă 
aga”. 
3u acest prilej, teatrul gazdă și 
itre bucureștene au prezentat 
măr de șapte spectacole cu
tea piese ale dramaturgului care 
iversează patruzeci de ani de ac- 
itate.

Pi- 
Ba-
trei 
un 
tot

URNEE BUCUREȘTENE
h săptămînă aceasta Capitala va fi 
itată de două colective teatrale din 
•ă.

TEATRUL DE STAT DIN SIBIU 
prezenta publicului bucureștean 

eva din spectacolele sale din ac- 
ila stagiune și anume :
t „Richard a! IlI-lea" de Shakes-
»re. Regia : Dan Nasta (13, 14, 15 
ii, ora 20, pe scena Operei).
» „Năpasta“_de I. L. Caragiale. 
i: Valeriu
pe scena

Paraschiv (17 mai. 
Teatrului Mic).

Re- 
ora

» „Recital 
ii, ora 17).

Lucian Blaga* (14, 15

> „Recital 
i 17).

Radu Stanca” (17 mai,

doilea
TEATRUL

oaspete 
DE —

colectiv
DRAMA ȘI

”el de-al
fl

‘MEDIE DIN CONSTANȚA. Pe a- 
ill de turneu al teatrului constăn- 
n figurează patru titluri :

» „Bliss — o familie trăznită" de 
6! Coward. Regia : 
it (12, 13 mai, ora 
Comedie).

Mihai Bere-
20, la Teatrul

Ion Omescu. 
(23 mai, orele

Intilniri cu cititorii
• Azi, la ora 19, ,.Librăria Emi

nescu" din Capitală găzduiește prima 
intilnire cu cititori ai Editurii „Mi- 
hai Eminescu".

Prezentarea cărților, apărute sub 
egida editurii in primele patru luni 
ale acestui an, va fi făcută de către 
poetul loanichie Olteanu, directorul 
editurii. Autorii volumelor prezen
tate vor da autografe.

• La lași, sărbătorirea a 330 de 
ani de la instalarea primelor teascuri 
ale tiparnifei de la Trei Ierarhi coin
cide cu apariția primelor zece volume 
publicate de Editura „Junimea". 
Simbătă 16 mai, la „Librăria Cen
trală" din oraș, va avea loc, in ca
drul unei intilniri cu cititorii, lan
sarea celor zece cărți care marchea
ză debutul tinerei edituri ieșene.

în R. F. a Germaniei 
și Belgia

RECITAL DE SONATE
Recentul recital de sonate susținut 

de violoncelistul Cătălin Ilea și de 
pianistul american de culoare Wil
liam Nabore s-a impus in primul 
rînd printr-o selectivă și interesantă 
alcătuire a programului de concert, 
axat pe lucrări preclasice franceze a- 
parținînd lui Loeillet și Couperin, Iar 
apoi — în partea a doua — sonate ro
mantice de Mendelsohn Bartholdy și 
Brahms : un program ce a relevat, 
în egală măsură, disponibilitățile mul
tiple ale celor doi 
cabila lor cultură

Desigur, actuala 
certe a constituit 
listul Cătălin Ilea 
momente semnificative in afirmarea 
unei personalități multilaterale, ca
pabile de a imagina, de a dezvol
ta o gindire muzicală sensibilizată 
de sensul artistic al textului.

William Naborâ ne apare, la prima 
sa confruntare cu publicul românesc, 
ca un muzician complex, ce pornește 
întotdeauna in munca asupra parti-

muzicieni, remar- 
muzicală.
stagiune de con- 
pentru violonce- 

succesiunea -unor

turii de la datele stilistice ale textului 
muzical. Intuiția sa de mare valoare 
ne dezvăluie o natură muzicală bo
gată, foarte înzestrată cu acele date 
absolut necesare însuflețirii semne
lor partiturii, închegării 
a acestora. La clavecin, William 
Nabore are tactul susținerii funcțio
nale a unor culori timbrale foarte 
decorativ atașate cîntului solist al 
violoncelului.

Ca pianist, interpretul găsește 
de fiecare dată sensul unei juste și 
elevate colaborări cu partenerul său, 
alături de care marile culminații ale 
formei apar firesc construite și îm
plinite expresiv. Ar fi fost, desigur, de 
dorit ca datele acestui prodigios ta
lent muzical să fie apreciate și în 
cadrul unei evoluții solistice ; și în 
acest sens, sîntem convinși că actua
la manifestare poate constitui o 
importantă garanție a unor viitoare 
apariții ale lui William Nabore la noi.

logice

D. A.

La sărbătorirea sîmbrei oilor

Opera Romană pleacă într-un 
turneu de două săptămîni în R.F. a 
Germaniei și Belgia. L-am rugat pe 
maestrul Octav Enigărescu, directo
rul general al prestigioasei institu
ții de artă bucureștene, să ne dea 
unele detalii despre acest turneu :

— Primul oraș în care reprezen
tanții artei noastre lirice vor poposi 
pentru un număr de patru reprezen
tații, este Wiesbaden Aici, in fiecare 
primăvară, are loc un festival de 
operă și balet la care participă unele 
dintre cele mai mari teatre de operă 
din lume, ansambluri de dans din
tre cele mai renumite. In cadrul e- 
diției din 1970 a festivalului, Opera 
Română a fost invitată să prezinte, 
între 15 și 18 mai, capodopera lui 
George Enescu, „Oedip", și, în con
tinuare, două spectacole, cu „Tru
badurul" de Verdi și un spectacol cu 
opera „Boema" de Giaccomo Puccini.

Intre 19 și 24 mai, artiștii români 
vor fi oaspeții Operei din Stuttgart, 
ca răspuns la turneul pe care Wiir- 
ttembergische Staatstheater l-a în
treprins la București in mai 1968. La 
Stuttgart se vor prezenta două 
spectacole cu opera „Trubadu
rul" și un spectacol cu „Boe
ma” după care, la 25 mai, an
samblul Operei Române se va în
drepta spre Liege. Spectacolele pe 
care le vom prezenta în fața publi
cului belgian și anume : la 27 și 31 
mai „Don Carlos" de Verdi și la 28 
și 29 mai „Trubadurul" vin să încheie 
schimbul artistic preconizat între 
Opera de Wallonie din Liege și Ope
ra Română din București ; ne amin
tim că anul trecut, la sfîrșitul lunii 
septembrie, ansamblul belgian a sus
ținut la București două spectacole cu 
„Opâra d’Aran" de Gilbert Becaud și 
două spectacole cu „Romeo și Julieta" 
de Gounod.

Am vizitat depozitul de mobilă 
Someșeni — Cluj, mai întîi în cali
tate de cumpărător. Gestionarii și 
vinzătorii de aici — tăcuți și acri, de 
parcă toată ziua le plouă In casă. 
Numai dacă află că ești „cineva”, își 
mai descrețesc frunțile. Pentru a-ți 
putea găsi mobila dorită, trebuie să 
cotrobăiești tot depozitul. Uneori 
această treabă o face clientul singur, 
care în truda lui de a-și alege ce-i 
mai bun, desperechează dintr-o 
parte pentru a adăuga în alta etc.

Această stare de lucruri este ge
nerată in cea mai mare parte de 
modul cum sosește mobila în depo
zit, de la furnizori, cum este ea orîn- 
duită aici. Tocmai cind vizitam depo
zitul sosise o cantitate însemnată de 
biblioteci „Dana” de la IPROFIL 
Oradea și bucătării „Modul” de la 
C.E.I.L. Pipera. Dar cei ce s-au gră
bit să le cumpere au rămas repede 
dezamăgiți. Un mare număr de gar
nituri suferiseră deteriorări serioase 
în timpul transportului — zgiriate, 
lovite, dezlipite. în afară de aceasta 
aveau spatele curbat, fundurile de 
sertare căzute, încuietorile defecte, 
nuanțe de culori diferite. „Modulul”, 
în afara zdruncinăturilor de pe 
drum, datorită neancorării corespun
zătoare în vagoane, prezenta multe 
defecte de fabricație : goluri la îm
binări, hîrtia decorativă stratificată 
— deslipită, zgîrieturi, exemplare 
murdare de clei, cu un cuvînt, multă 
neglijență.

„Apreciem eforturile pe care le 
fac C.E.I.L. Brașov și Tg. Mureș, 
IPROFIL Sibiu, grija deosebită ce o 
poartă calității mobilei — ne spu
neau recepționerii loan Bojan și 
Alexandru Balea. Cu aceste unități 
nu avem probleme nici măcar din 
cauza transportului ; nu se zgîrcesc 
nici la ambalaj, nici la aranjatul în 
vagoane. Am fost nevoiți să refuzăm 
însă un mare 
mobilă de la 
dustrie locală 
nerespectării 
s-a gindit să ________
pinză, iar a doua a înlocuit iarba de 
mare din tapițerie cu fin. A fost 
nevoie să trimită aici tapițeri și tîm- 
plari pentru a reface mobila conform 
proiectului propriu. întreprinderea 
„Partizanul” — Gheorghieni livrează 
camere „Păltiniș”, tapițate cu stofă 
mai ieftină, dar la prețul cel mai 
ridicat. Este clar că nu putem accepta 
așa ceva. Au început discuțiile 
între depozit și fabrică ; pînă la 
urmă, producătorul și-a recunoscut

număr de garnituri de 
întreprinderile de in- 
Carei și Jibou datorită 

contractului. Prima 
facă „economii” de

vina și prețul a fost corectat. Asta 
a însemnat însă blocarea spațiilor de 
depozitare și așa foarte limitate, 
mobila neputindu-se vinde la vreme.

Aflăm și alte Încălcări grosolane 
ale condițiilor de livrare a mobilei : 
IPROFIL Rădăuți expediază măsuțe, 
dar uită să aplice pe ele buletinul 
de control al calității. Se duce co
respondență cu fabrica, se expediază 
în plic buletinele. Iar vinzătorii din 
depozit se transformă în controlori 
de calitate. Cum o fi organizat la a- 
ceastă fabrică controlul calității, 
din moment ce se comit asemenea 
abateri ? Altele, între care întreprin
derea „Steaua Roșie”-Zalău, uită 
să trimită sticlăria mobilei. In afară 
de aceasta, pe buletinele de control 
se scrie un preț, pe avizele de expe
diție altul și apoi oamenii de aici 
sînt nevoiți să le descurce. C.E.I.L. 
Blaj a expediat dulapurile demonta
te. Numărătoarea pieselor era însă 
greșită. Astfel că a trebuit despache
tată toată pentru a putea ti Împa
chetată.

Ce se Intîmplă cu mobila lovită, 
zgîriată, în timpul transportului, sau 
cu defecte de fabricație ? Doi tîm- 
plari lucrează de zor pentru a reface 
ceea ce pot. Puține garnituri de mo
bilă ies pe poarta depozitului fără 
să intervină aceștia. Restul, fie că 
este acceptată așa cum este, pentru 
că alta nu se găsește, fie că devine o 
marfă greu vandabilă. Clienții. pu
țin exigenți la alegere, vor apela de 
bună seamă la serviciile cooperativei 
„Mobilă și tapițerie", care are obli
gația să repare mobila în termenul 
de garanție. In acest an s-au înre
gistrat deja la cooperativă 200 recla- 
mații. Și, interesant de reținut, locul 
de frunte il ocupă aceleași „firme" 
amintite mai sus : IPROFIL Oradea 
pentru biblioteca „Dana", întreprin
derea „Steaua Roșie" — Zalău pen
tru camera „Meseș"; C.E.I.L. Pipera, 
pentru bucătăria „Modul". Pînă ce 
defectele sint remediate trece timpul 
cu întocmirea documentației, co
respondența cu fabrica, care acceptă 
sau nu prețul remedierii etc.

Pentru a feri acest depozit de 
mobilă prin care își desfac pro
dusele mai bine de 20 întreprin
deri, de asemenea încurcături, este 
necesară întărirea exigenței față de 
calitatea mobilei în fabrică ; în caz 
contrar ar fi necesar ca cheltuielile 
ce se suportă cu remedierile să fie su
portate de cei vinovați.

Al. MUREȘAN
corespondentul „Scînteii*

> „Săgetătorul* de 
gia : Geo Berechet
și 20, sala Comedia a Teatrului 

țional).

> „Puricele in ureche” de G. Fey- 
iu. Regia : Mihai Berechet (24 mai, 
'le 10 și 20, in aceeași sală).

In uriașul amfiteatru verde de la 
poalele dealului Huța din Certeze, 
județul Satu Mare, e-a desfășurat 
duminică tradiționala sărbătoare a 
sîmbrei oilor, milenară datină păs
torească de pe meleagurile Țării Oa
șului. La această sărbătoare au ținut 
să participe peste 25 000 de oameni ai 
muncii din județ, turiști și invitați 
din Capitală și alte localități din 
țară. In centrul atenției s-a situat, 
firește, evenimentul care a Împru
mutat numele sărbătorii — mulsul 
oilor și măsuratul laptelui, prin care 
se stabilește cantitatea de caș și urdă

ce va reveni pe timpul verii și toam
na celor ce și-au asociat oile. Jocul 
și cîntecul popular s-au încins sub 
umbrarele arborilor în hanul „Sim- 
bra oilor” sau în vecinătatea chioșcu
rilor încărcate cu alese bucate și o- 
biecte de artă populară oșenească. 
Totodată, s-au difuzat pliante care 
redau în imagini elocvente tradițiile 
folclorice, viața nouă și îmbelșugată 
statornicită în anii României socia
liste pe frumoasele plaiuri ale Țării 
Oașului.

O. GRUMEZA

■

CASA IN CARE LOCUIM
(Urmare din pag. I)

PE ECRANE
premierele cinematografice 
pentru această săptămînă 

filmele : ELIBERAREA 
Il-a), continuare a monu- 
evocări consacrate de clne-

t V
’rintre 
înțate 
urează 
ria a 
întâiei
tografia sovietică eroilor războiu- 

antihitlerist ; UN CUIB DE 
IBILI — producție a studioului 
osfilm”, după romanul lui Tur- 
;niev, în regia lui Andrei Mihal- 
z-Koncialovski (cu Leonid Kula- 
n, Irina Kupcenko) ; ACȚIUNEA 
fLTURUL — coproducție iugosla- 
•americană, aducînd pe ecran un 
sod de tensiune din timpul re- 
tenței antifasciste (regia, Caslav 
mjanovic) : OPERAȚIUNEA LE- 
ITINE — film francez, în regia lui 
chel Audiard ; AȘTEAPTA PIN A 

ÎNTUNECA — film american, în 
;ia lui Terence Young.

18,00 Microavanpremleră. 
18,05 Emisiune pentru tineret.
18,35 ~..............................- ■ -

19,35

Timp tînăr. Versuri în lec
tura unor poeți ieșeni. Citesc 
din versurile lor : Silviu 
Rusu, Ion Chlriac, Mihai Ur- 
sachi. Aura Mușat. 
Anunțuri — publicitate. 
Telejurnalul de seară. 
Calitatea văzută de aproape. 
Prefață la un nou ciclu de 
emisiuni economice, privind 
controlul calității produselor. 
Desene animate : Aventurile

Iul Otak : „Dansatoarea
spioană” și „Concert de Pa
ganini”.
Reflector.
Anunțuri — publicitate.
Roman foileton : „Portretul 
unei doamne” (IV).
între metronom 
tru.

21,55 Telejurnalul de
22,10 “
22,35

19,55
20,05
20,10

20,55

23,00

șt cronome-
noapte.

Scena.
Piese muzicale
„Madrigale" de Paul Constan- 
tlnescu șl piese corale de A. 
Richardsohn. Interpretează 
corul de cameră al Univer
sității din Timișoara. Dirijor 
Diodor Nlcoarâ : Rapsodia I 
în La major de George Enes- 
cu. Interpretează orchestra 
Filarmonicii de Stat „George 
Enescu”. Dirijor Ionel Perlea. 
închiderea emisiunii.

celebre.

ceastă ordine de idei, o răspundere 
importantă revine consiliilor popu
lare, care au obligația orga
nizării acestei activități. Men- 
ționînd experiența bună a edililor 
din București în privința zonării, 
periodizării și stabilirii ordinii de 
prioritate la lucrările de reparații, 
considerăm că ea nu reprezintă decît 
un prim pas pe calea raționalizării 
și ridicării eficienței, care ar trebui 
urmat atîț de o generalizare in cele
lalte municipii și orașe, cit și de o 
suită de măsuri convergente, contri
buind la valorificarea bogatelor învă
țăminte acumulate în cele două de
cenii de existență.

Experiențe asemănătoare au mai 
fost inițiate și în alte localități ale 
țăriî ; cine ar putea să aprecieze care 
sînt soluțiile organizatorice optime, 
cum s-ar putea face adaptarea aces
tora la condițiile concrete locale ? Se 
aplică, în prezent, diferite tehnologii 
pentru efectuarea reparațiilor. Care 
dintre ele sînt de preferat și în ce 
situații ? Este greu să se găsească 
răspunsuri exacte la asemenea între
bări întrucît problemele exploatării 
fondului locativ nu au format încă 
obiectul unui studiu sistematic. Este 
de înțeles că un oraș sau altul nu-și

poate permite să întreprindă studierea 
unor astfel de teme de anvergură, 
dar la nivelul întregii țări, forul di
rect interesat în cunoașterea acestor 
aspecte — C.S.E.A.L. — ar fi în mă
sură să o facă ! Să nu fim greșit în
țeleși : la acest organ de stat există 
multiple preocupări pentru perfecțio
narea activității în sectorul locuințe
lor, cunoașterea și satisfacerea nece
sităților de cadre, de dotare tehnică, 
de materiale de construcție. Dar una 
este să știi ce-ți lipsește azi, să apre
ciezi unele nevoi de mîine și cu totul 
altceva să ai o bază științifică rigu
roasă, să-ți orientezi activitatea în 
perspectivă, să influențezi — în ca
litate de beneficiar — înseși soluțiile 
aplicate și mai ales să previi cheltu
ieli care grevează ulterior exploata
rea clădirilor.

Un rol deosebit revine cetățe
nilor. asociațiilor de locatari, ade- 
vărații beneficiari ai construcțiilor, 
obligați prin lege să întrețină spațiul 
locuibil pus la dispoziție, în condiții 
care să-i conserve nealterată func
ționalitatea timp de mai multe gene
rații. Or. sînt încă mulți locatari care 
neglijează întreținerea și păstrarea 
locuințelor așa cum s-ar cuveni, ma
nifesto o condamnabilă lipsă de in
teres. Un chiț înlocuit Ja geamuri, 
revopsirea la timp a cercevelelor, evi-

tarea folosirii apei prea fierbinți la 
chiuvete etc. ar duce, neîndoielnic, la 
prelungirea vieții ferestrelor, instala
țiilor sanitare ș.a. Din păcate, însă, 
numeroși chiriași nu fac decît să con
tribuie la degradarea prematură a 
fondului locativ, fie din neștiință, fie 
din nepăsare.

Răspunderea beneficiarului de ad
ministrație locativă rămîne deocam
dată fără o acoperire corespunzătoare 
în sensul posibilităților de a influența 
calitatea întreținerii prin adoptarea 
de soluții inițiale corespunzătoare. 
Cuplul investiție-exploatare nu a fost 
încă pus în acele condiții de interac
țiune care să-i permită să funcțione
ze conform rigorilor maximei eficien
te economice. „Mai sint multe pro
bleme de rezolvat — este de pă
rere tov. Gh. Gugu, director ad
junct în C.S.E.A.L. Știm că durea
ză încă unele reparații, care este ca
litatea lor, cîte dificultăți mai ridică 
aprovizionarea cu unele materiale, 
lipsa unor cadre. Economia exploată
rii fondului de locuințe nu poate fi 
ruptă de efortul de Investiție. Legă
tura lor reciprocă are in ultimă in
stanță drept scop orientarea judicioa
să a efortului material al statului 
pentru îmbunătățirea continuă a con
dițiilor de locuit ale oamenilor 
muncii”.

„Controlori" 
moderni 

de calitate
La uzinele „Independența" din 

Sibiu sint folosite in prezent 
noi metode de control pentru a 
asigura o calitate corespunză
toare la imbinarea virolelor și 
tronsoanelor conductei forțate 
a hidrocentralei de pe Lotru — 
elemente ce vor fi supuse unor 
presiuni foarte mari determinate 
de căderea apei. Este vorba, in 
primul rlnd, de controlul calită
ții fiecărui strat de sudură — 
din cele 30—58 straturi — cu 
lichid penetrant, ca și de con
trolul sudurii finale, cu ajuto
rul metodei ultra-sonice și cu 
raze Rbntgen. Aceleași metode se 
folosesc și la controlul tuturor 
vaselor sub presiune (de oxigen, 
clor șl_ altele) executate in u- 
zină.

MARAMUREȘ

Telefonie — 
telegrafie 

Rețeaua telefonică și telegra
fică a județului Maramureș a 
cunoscut o sensibilă extindere 
prin darea in exploatare a pri-‘> 
melor obiective prevăzute pen- 
tru acest an. Astfel, au fost in
stalate noi sisteme telefonice pe 
traseele Baia Mare—Baia Sprie 
și Ocna Șugatag — Sighetul 
Marmației. A fost, de asemenea, 
amplificată centrala telefonică 
din comuna Seini. La centrala 
telefonică automată din munici
piul Baia Mare sint in plină des
fășurare lucrările pentru spori
rea capacității acesteia cu incă 
1 000 de numere. In prezent, a- 
ceastă centrală dispune de 40 
posturi noi, ceea ce permite 
conectarea la rețeaua centrale
lor telex automate din țară a 
unui număr corespunzător de a- 
bonați telex din Baia Mare.

■sș DOLJ

Nutrețuri 
combinate

Pentru muncitorii de la I.A.S. 
Segarcea, inițialele F.N.C. re
prezintă una din cele mai im
portante ferme ale întreprinde
rii ce fabrică anual 31 000 tone 
nutrețuri combinate in circa 13 
rețete. Cea mai complicată pro
blemă pentru lucrătorii din ca
drul acestei ferme nu o consti
tuie numărul rețetelor, ci modul 
de executare a acestora, care 
este foarte pretențios. Pentru 
purceii sugari intre 10-45 de z-Ae 
de pildă, rețeta nutrețurilor cu
prinde 16 componente printre 
care porumbul, făina de carne, 
laptele praf, zahărul, făina de 
lucemă, carbonatul de calciu. 
Numărul mare de componente 
in realizarea majorității rețete
lor, dar mai ales diferențele 
mari cantitative impun o muncă 
deosebită pentru omogenizarea 
nutrețurilor conform dozelor 
stabilite. Faptul că pină in pre
zent nu s-a inregistrat nici un 
refuz din partea celor peste 60 
de unități beneficiare, atestă 
priceperea și conștiinciozitatea 
cu care lucrează colectivul de 
aici.

NEAMȚ

Adunări 
publice

Zilele trecute, in peste 30 de 
localități — urbane și rurale — 
din județul Neamț au avut loc 
adunări publice, in cadrul cărora 
s-a dezbătut pe larg recentul 
Decret al Consiliului de Stat 
prin care se stabilesc și se sanc
ționează unele contravenții pri
vind regulile de conviețuire so
cială, ordinea și liniștea publică. 
Numeroși judecători, procurori, 
alți lucrători din justiție au ex
plicat pe larg prevederile acestui 
decret, au scos in evidență rolul 
opiniei publice în combaterea 
actelor de huliganism și au răs
puns la întrebările puse de cetă
țeni.

MEHEDINȚI

Expoziție
Muzeul Porților de Fier a re

deschis, de curind, expoziția 
permanentă cu caracter istoric 
din Parcul Traian, din centrul 
municipiului Turnu-Severin. Pe 
panouri mari sint expuse foto
grafii și documente referitoare la 
urmele de viață materială și 
spirituală ale locuitorilor acestor 
meleaguri in perioada cuceririlor 
romane, descoperite pe teritoriul 
județului Mehedinți. Expoziția 
face parte dintr-un ciclu intitu
lat „Dacii-ro manii-românii".
Pină acum, au fost expuse sec
vențele „Dacii" și „Romanii" și 
se află in prezent secvența in
titulată „Românii".

(DE LA CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII")
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FINALA PE ȚARĂ A CROSULUI TINERETULUI

O demonstrație 
tinerețe și vigoare

TIMIȘOARA (prin telefon). — Ieri s-a desfășurat la 
Timișoara finala pe țară a celei de-a treia ediții a Crosu
lui tineretului, competiție sportivă de masă organizată 
de C.C. al U.T.C. și de Consiliul Central al U.G.S.R. 
în cinstea celor aproape 500 de participanți — cei mai 
buni dintre cei 1 200 000 de tineri de la orașe și sate care 
au luat startul In etapele anterioare ale acestei populare 
întreceri sportive — orașul de pe Bega a îmbrăcat haine 
de sărbătoare. Frumosul și modernul bulevard Vasile 
Pârvan, locul de desfășurare a concursului, a cunoscut 
din primele ore ale dimineții freamătul propriu marilor 
competiții sportive. Mii de timișoreni au ținut să asiste 
la această demonstrație de tinerețe șl vigoare, să-1 încu
rajeze pe participanți. După festivitatea de deschidere 
la care au rostit cuvinte de salut tovarășii Mircea An- 
gelescu, secretar al C.C. al U.T.C., în numele Comisiei 
centrale de organizare a Crosului tineretului, și tovară
șul Coriolan Pop, primarul municipiului Timișoara, în nu
mele forurilor locale, tinerii sportivi s-au aliniat la start. 
Alături de concurențt din țara noastră, la întrecere au 
participat și sportivi din R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslova
că și R.S.F. Iugoslavia. Iată cîșttgătorii :

Categoria 15—16 ani, fete : I — MUNTEANU ANA- 
MARIA (județul Sibiu) — campioană republicană ; II — 
Arz Hermina (județul Sibiu) ; III — Mircu Olga (județul 
Iași).

Băieți : I — GHIPU GHEORGHE (municipiul Bucu
rești) — campion republican ; II — Szekely Zoltan (județul 
Cluj) ; III — Ivan Alexandru (municipiul București).

Categoria 17—19 ani. Fete : I — DEMETER IULIANA 
(județul Harghita) — campioană republicană ; II — Nagy 
Margareta (județul Cluj) ; III — Miu Constanța (județul 
Teleorman). Băieți: I — VATAMANIUC VASILE (județul 
Botoșani) — campion republican ; II — Lascăr Virgil 
(județul Iași) ; III — Davila Doru (județul Ialomița).

Senioare : I — SCOROJITU GETA (județul Teleorman) — 
campioană republicană ; II — Iacobescu Maria (județul 
Mehedinți) ; — III — Conea Maria (județul Cluj).

Seniori : I — BADILIȚA GHEORGHE (județul Neamț) — 
campion republican ; II — Safta Ion (județul Argeș) ; III — 
Turcu Gheorghe (județul Prahova). în clasamentul general 
pe județe, locul I a fost ocupat de reprezentanții județu
lui CLUJ cu 143 puncte, locul II — Iași cu 164 puncte și 
locul III Sibiu cu 199 puncte.

De mult succes s-au bucurat și întrecerile rezervate co
piilor și veteranilor, organizate în afară de concurs. 
Au cîștigat Mioara Cîrlan, elevă la Școala generală nr. 16, 
și Augustin Stepan, elev la Liceul nr. 5 din Timișoara, 
și respectiv maestrul emerit al sportului Dumitru Tîlma- 
ciu din București.

Cezar IOANA

Pentru fotbaliștii români, cel mai înalt punct al preliminariilor : Dembrovsc'ii înscrie golul din meciul cu Grecia de 
la București și calificarea pentru turneul final al C.M. devine un fapt împlinit. Am readus în actualitate faza, 
dîndu-i o valoare de dorință mărturisită : asemenea faze privind eficacitatea înaintașilor noștri am vrea sâ ne 

fie transmise de serviciile telefoto ale agențiilor de presă acreditate la Guadalajara.
Foto : 8. Cristian

Record la săritura 
în înălțime

în cadrul unul concur» atle 
desfășurat pe stadionul Ref 
blicii din Capitală, loan Șerb 
a sărit ștacheta înălțată la 2,1Ș 
realizînd astfel un nou rect 
național (v. r. 2,14 m).

Amintim cititorilor că recon 
de sală al săritorilor In lnălții 
este de 2,17 m și aparține tot 
loan Șerban.

Un junior, 5,10 m 
la prăjină

în cadrul concursului de at 
tism desfășurat la Formia (I 
lia), tînărul sportiv francez Fri 
țois Tracanelli a stabilit cea r 
bună performanță europeană 
juniori in proba de săritura 
prăjina cu rezultatul de 5,10 
Pe locul secund s-a clasat i 
noscutul campion grec Papani 
Iau — 5.00 m, iar locul tre 
fost ocupat de Italianul Mari 
— 4,70 m.

LOTUL REPREZENTATIV 
PLEACĂ ASTĂZI SPRE MEXIC

Un prilej deosebit de afirmare
De mîine 

începe 
„Cursa Pacn

Cicliștii 
noștri 
în fața 

unui test

die =1
Victorii dinamoviste la

CAMPIONATUL NATIONAL
DE GIMNASTICA PE ECHIPE

a fotbalului romanesc

de valoare
„Cursa Păcii" — marea competi

ție internațională rezervată cicliști
lor amatori, ce deschide în fiecare 
an sezonul întrecerilor de lung ki
lometraj — începe mîine la Praga, 
urmînd a se încheia peste două săp- 
tămîni la Berlin. Populara competi
ție sportivă reprezintă și în acest an 
un important test al valorii pentru 
ciclismul românesc, prezent la start 
— uneori cu bune rezultate — încă 
de la prima ediție a cursei, în 1948.

Acum, la a 23-a ediție a „Cursei 
Păcii", ciclismul nostru va conta pe 
următorii alergători : Vasile Teodor, 
Nicolae Ciumeti, Constantin Grigore, 
Alexandru Sofronie, Nicolae David, 
Vasile Selejan și Emil Rusu.

Pentru cei ce urmăresc mai îndea- 
pKăpe activitatea ciclistă, numele 
celor de mai sus sînt bine cunoscute. 
Selecționați dintr-un număr — din 
păcate, nu prea mare — de cicliști cu 
aspirații la tricoul tricolor, cei șapte 
întrunesc la ora aceasta sufragiile 
specialiștilor. Antrenorul Nicolae 
Voicu și membrii biroului federației 
de ciclism le-au acordat toată încre
derea. După o pregătire prealabilă 
ceva mai intensă decît în alți ani, 
după verificarea forțelor și comple
tarea formei sportive în competiții 
interne și internaționale — ultima 
dintre acestea fiind „Cursa munți
lor", încheiată la sfîrșitul săptămînii 
trecute — cicliștii noștri au posibilita
tea să se comporte pe măsura aștep
tărilor.

Care Ie sînt șansele în această mare 
cursă, la care se aliniază rutieri de 
cea mai înaltă clasă din 20 de țări ? 
Secretarul general al F.R.C., A. Balaș, 
apreciază că stadiul de pregătire ge
nerală este satisfăcător. O formă 
bună au Ciumeti, Teodor și Grigore. 
de la care de altfel se așteaptă cel 
mai mult. Sofronie, David și Selejan 
sînt, cum se spune, oameni de forța 
a doua. în privința lui Rusu — in
trodus fortuit în echipă — există re
zerve ; deși are o serie de calități, 
el n-a reușit să revină în mod con
vingător după eclipsa de formă din 
sezonul trecut. Se speră însă că el 
va găsi resursele morale și fizice de 
a se situa la înălțimea răspunderii 
ce o are.

Avînd în vedere toate aceste consi
derente, șansele cicliștilor noștri la 
„Cursa Păcii" rămîn, firește, mo
deste în ce privește plasarea pe locuri 
fruntașe.

Ion DUMITRIU

Năravul 
n-are leac?

Din lotul reprezentativ de ciclism 
pentru „Cursa Păcii" lipsește Vasile 
Burlacu (Steaua). Absența sa are la 
origine o gravă abatere de la nor
mele sportive pe care a săvîrșit-o în- 
tr-o recentă competiție disputată în 
Italia : Ia controlul antidoping s-a 
constatat că a folosit droguri inter
zise. Drept urmare, Burlacu a fost 
suspendat automat din activitate pe 
timp de o lună, conform regulilor 
stabilite de către forul ciclist inter
național.

Un caz grav de încălcare deopotri
vă a eticii sportive și a normelor de 
sănătate ! Este, desigur, și mai re
gretabil că asemenea abateri se în- 
tîmplă pentru a doua oară cu un 
ciclist de-al nostru în întreceri inter
naționale, faptul denotînd carențe de 
natură educativă. Aceasta impune 
o foarte serioasă atenție din partea 
forului nostru de specialitate, din 
partea cluburilor ca si a antrenorilor, 
pentru o permanentă și susținută 
muncă de educație in riadul tuturor 
sportivilor.

In sala „Olimpia" din Timișoara 
s-a desfășurat sîmbătă 9 mai cam
pionatul național de gimnastică pe 
echipe (maeștri), test deosebit de 
util pentru verificarea nivelului de 
pregătire a gimnaștilor noștri în ve
derea participării la viitoarele com
petiții internaționale și. în primul 
rînd, la campionatele mondiale de la 
Liubliana (R.S.F. Iugoslavia) din 
luna octombrie 1970. Titlurile de cam
pioane au fost cucerite, atît la băieți 
cît și la fete, de formațiile clubului 
„Dinamo" București. La sfîrșitul în-

Elena Ceampelea — îndemînare și 
grafie
Foto : Paul Romoșan

trecerii i-am solicitat profesorului 
Nicolae Vieru, secretar generai al Fe
derației române de gimnastică, opinia 
despre nivelul tehnic al competiției. 
Iată ce ne-a declarat : „Țin să relev, 
în primul rînd, progresul sensibil față 
de ediția trecută înregistrat la fete, 
atit ca nivel tehnic și grad de difi
cultate al exerciții or cît și ca par
ticipare — 13 echipe față de 9 in 
1969. Apoi, tinerețea participantelor — 
din cele 80 de concurente, 70 au virsta 
sub 18 ani — e un alt bun cîștigat în 
ultima vreme care ne dă mari spe
ranțe pentru viitor. Faptul că în a- 
cest an federația a hotărit ca între
cerea să cuprindă numai exerciții li
bere alese — lucru care tn alte țări 
se practică mai de mult — a contri
buit în mare măsură la integrarea in 
pregătirea sportivilor a unui număr 
sporit de elemente foarte grele, ca, 
de pildă, salturi cu întoarcere de 180— 
360—720 de grade, torente acrobatice, 
mai multe răsturnări înainte și îna
poi la birnă. mai multe salturi duble 
la inele și bară.

Prezent la desfășurarea campiona
tului, tovarășul Cosma Liță, consi
lier cu probleme tehnice la C.N.E.F.S., 
ne-a spus, Ia rîndul său, cîteva păreri 
despre pregătirea și perspectivele 
gimnaștilor noștri legate de participa
rea la campionatele mondiale : „Fap
tul că Ia fete, alături de elemente 
consacrate ca Rodica Apăteanu, Ali
na Goreac sau Elena Ceampelea, dis
punem de o pleiadă de tinere și foar
te talentate gimnaste, cum sînt cele 
de Ia liceul din orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și din alte centre, nc 
dă speranța că vom putea selecționa 
o echipă bine pregătită, care să ne 
reprezinte cu succes la Liubliana. Lo
tul pentru mondiale n-a fost încă de
finitivat, acest lucru urmînd să se 
facă abia după întrecerea de la Cluj 
cu echipa Cehoslovaciei.

La băieți, situația e mai puțin 
îmbucurătoare deoarece lotul sporti
vilor de valoare e destul de restrîns. 
în afară de Mihăiuc sau Păunescu, 
ceilalți — Grecu, Oprescu. Gheorghiu 
Mircea etc. — deși talentați. n-au încă 
experiența marilor competiții interna
ționale. De aceea, gimnaștilor le-am 
rezervat verificări mult mai grele cu 
echipele Elveției, in iunie, și Italiei, 
in septembrie.

< C. I.

Pînă la meciul cu Anglia — 2 iu
nie — care va însemna debutul echi
pei noastre naționale de fotbal în 
turneul final al C.M., mai sînt multe 
zile. Dar, astăzi, fotbaliștii români își 
încep călătoria spre Guadalajara, 
ceea ce înseamnă pentru noi, într-un 
anumit fel, începerea de fapt a par
ticipării echipei României la între
cerile turneului final al C.M.

Timp de cinci luni, după data care 
a marcat calificarea „unsprezecelui" 
tricolor pentru faza finală a compe
tiției supreme a succesului interna
țional, am urmărit cu atenție prepa
rativele jucătorilor români, înregis- 
trînd ceea ce ne-a părut pozitiv, 
atrăgînd atenția asupra aspectelor 
care lăsau să se întrevadă probleme 
de pregătire rămase nerezolvate. 
Această sporită exigență, această con
centrată atenție acordată preocupări
lor privind selecționarea și pregăti
rea lotului reprezentativ a fost și este 
justificată nu numai prin fireasca 
dorință a unei demne prezențe a 
fotbalului românesc la „Mexico ’70", 
ci și ca urmare a faptului de a fi 
căzut în „grupa de fier" a turneului 
final al C.M., grupă în care se află 
două dintre competitoarele la titlul 
suprem — Anglia și Brazilia și o 
autsaideră cu mari veleități — Ce
hoslovacia — ceea ce, evident, mă
rește gradul de dificultate al parti
cipării reprezentanților noștri la 
campionatul mondial.

Așa cum am mai scris, mergînd 
la acest campionat nu emitem pre
tenții fanteziste, dar dreptul cîștigat 
— în preliminarii — de a ne măsura 
forțele cu echipe de prim rang în 
lume, ne oferă un deosebit prilej de 
afirmare. Jucătorii care compun lo
tul ce pleacă astăzi spre Guadalajara 
cunosc bine toate aceste lucruri. Ei 
știu, totodată, că poartă la această 
mare întrecere nu numai propriile 
speranțe și dorințe de a-și impune ta
lentul, cunoștințele tehnice sau tac
tice, ci și pe cele ale întregii lor ge
nerații de fotbaliști, ale sutelor de mii 
de suporteri din țara noastră. Evoluînd 
la nivelul maxim al posibilităților lor, 
în întîlnirile ce le vor disputa pe Esta- 
dio Jalisco din Guadalajara, ei pot in
fluența în bună măsură cursul viitor 
al fotbalului nostru Aceasta este, in 
fond, condiția noii echipe de fotbal 
a României, în aceasta se concreti
zează ceea ce așteptăm și cerem de Ia 
reprezentanții noștri la „Mexico ’70".

Miercuri dimineața, jucătorii ro
mâni vor ajunge la Guadalajara, 
unde timp de două săptămini și ceva 
își vor desfășura ultimele pregătiri. 
Este o perioadă care va trebui din 
plin și rațional folosită pentru ca in 
ziua meciului cu Anglia „unspreze- 
cele" nostru reprezentativ să se pre
zinte în maximum de formă. Desigur, 
acum nu mai poate fi vorba de îm
bunătățiri de ordin tehnic, obiective-

CEI DOUĂZECI Șl DOI
RADUCANU, ADAMACHE, 

GORNEA —, portari — SATMA- 
REANU, IVANCESCU, LUPES- 
CU, DAN, MOCANU, DELEANU 
— fundași — RADU NUN- 
WEILLER, DINU, DUMITRU, 
GHERGHELI, PESCARU - 
mijlocași — DEMBROVSCHI, 
NEAGU, DOBRIN, DUMITRA- 
CHE, DOMIDE, TUFAN, LU- 

CESCU, TATARU - înaintași.

le înscriindu-se pe linia preocupă
rilor de natură tactică — jocul ata
cului — a ameliorării condiției fi
zice șl morale, a creării celei mai 
bune dispoziții de joc pentru după- 
amiaza în care vom întîlni pe actuala 
campioană a lumii.

Angajîndu-se ferm și total pentru 
cauza echipei, a fotbalului nostru, 
dăruindu-se fără rezerve, cei două
zeci și doi, care pleacă astăzi în 
Mexic întovărășiți de tradiționalele 
urări de drum bun și succes în ma
rea competiție care-i așteaptă, pot 
îndreptăți speranțele iubitorilor de 
fotbal din țara noastră.

Valentin PĂUNESCU

Popularitatea fotbalul
După o criză trecătoare, 1 

balul cunoaște în Italia o ca
țere a popularității. Anul ace 
au fost înregistrați la meciui 
campionatului național 4 mill 
ne și jumătate de spectatori, 
circa 180 000 mai mulți decît 
nul trecut. S-au vîndut bilete 
valoare de peste 20 de milio. 
dolari.

Saldivar a recuceri 
titlul mondial

Confirmînd pronosticurile c 
nicarilor italieni, boxerul me 
can Vicente Saldivar a recuci 
titlul mondial la categoria p; 
(pe care îl lăsase vacant In a 
1967), dispunînd la puncte in 
reprize de australianul Johi 
Famechon. Deși părea domi 
In tehnică pură, mexicanul 
condus lupta inteligent, a ats 
in permanență fără a-și asu 
prea multe riscuri. El a ani 
lat avantajul alonjei lui 
mechon, atacînd In rafale cu 
rii la corp, provocînd tot tim 
lupta de aproape. Meciul, dis 
tat la Roma, in fața a 7 000 
spectatori, oontează ca versii 
a Consiliului mondial al bo: 
lui, urmînd ca Saldivar să-l 
tilnească pe Japonezul Saji 
recunoscut campion mondial 
W.B.A., o altă organizație a 
xului profesionist

PREGĂTIRI ALE ECHIPELOR DIN GRUPA

CORESPONDENȚE SPECIALE

„Secret e" 
braziliene

Față de lotul de „22“ alcătuit de Saldanha, Zagalo a 
introdus doar trei noi jucători : portarul Felix (utilizat 
ca titular în preliminarii, apoi dispensat de Saldanha și 
reconvocat de Zagalo),. înaintașii Roberto și Dario. Media 
de vîrstă a lotului este de 25 de ani, veteranul fiind 
Felix cu 33 de ani, iar mezinul Marco Antonio, 19 ani, 
apărător. Faza mexicană înseamnă adaptare la altitudine, 
familiarizare cu locul confruntărilor, retușări de sudare 
și de schemă tactică, în așa fel incit „curba de randament" 
să ajungă la punctul optim in intilnirea cu Cehoslovacia. 
Ca meciuri de verificare in Mexic sint planificate nu
mai trei : la Guadalajara, Guanajuato și Leon, peste tot 
cu echipe locale. Primul s-a și consumat, miercuri, cu 
o victorie așteptată și ușoară asupra selecționatei statu
lui mexican Jalisco, pe stadionul Jalisco din Guadalajara. 
Din informația abundentă expediată de cei 120 de ziariști 
brazilieni prezenți de pe acum în Mexic se desprinde 
că a fost vorba de un meci de „menținere a formei", 
fără dificultăți. In ultimele cinci minute ale primei re
prize, brazilienii au marcat trei goluri (prin Rivelino, 
Clodoaldo și Pele), iar în repriza secundă au jucat mai 
mult intre ei, cu adversarul în postura de asistent. Sco
rul putea fi întreit, dar nu exista interes să se sublinieze 
și mai mult slăbiciunea adversarului și nici să se etaleze 
„armele secrete". Zagalo „ascundea" jocul autentic de 
englezi, sosiți și ei în Guadalajara. Intr-un cuvînt, ca 
test tehnic partida nu are valoare deosebită, după cum 
nu promit să aibă nici viitoarele două, căci e vorba tot 
de adversari de duzină. Prezintă însă importanță sub alt 
unghi și anume ca prilej de cristalizare a unor poziții 
și intenții. Deși promisese că va anunța „unsprezecele" 
titular înainte de plecarea în Mexic, Zagalo nu a făcut-o 
nici pînă acum în mod oficial. Dar, după părerea gene

rală a cronicarilor, formația din ultimele meclu 
marca o alterare a schemei anterioare (4—3—3, cu e 
ma stingă retrasă) prin introducerea fermă a lui Rii 
în locul lui Paulo Cesar, acoperindu-se astfel mai 
zona extremei stingi.

Vasile OR

Programul echipei 
cehoslovace

Cel 22 de fotbaliști cehoslovaci, viitorii noștri a 
sari de grupă din campionatul mondial, care vor fac 
plasarea în Mexic, sint de acum cunoscuți. Antre 
J. Marko s-a oprit la următorii : Viktor, Vencel, 1 
(portari) ; Pivarnik, Dobias, Hrivnak, Migas, Hoi 
Hagara, J. Zlocha (apărători) ; Kvasnak, Kuna, Hrd 
Pollak (mijlocași) ; F. Vesely, B. Vesely, Jokl, Ad 
Jurkanin, Albrecht, Petras, J. Capkovic (atacanți).

In afara celor de mai sus, la Praga au fost corn 
alți șapte jucători, care pină la 23 mai (dată limi 
comunicare a celor „22") sînt pregătiți pentru a fi trin 
Guadalajara în caz de nevoie. Iată-i și pe compo 
așa-zisei „garnituri de salvare" : Sedlacek, Bine 
Staskovan, Geleta, Szikora, Stratil și P. Moder.

Lotul cehoslovac a părăsit Praga vineri, îndreptîn 
spre Luxemburg, unde sîmbătă a susținut o partidă 
cală de verificare cu echipa acestei țări. Apoi, 
mai, echipa cehoslovacă va mai susține încă o 
dă de verificare la Oslo, cu reprezentativa Norv 
după care va pleca spre Mexic. La 15 mai cehosli 
urmează să sosească la reședința rezervată lor din 
dalajara. După cum a declarat antrenorul Marko, 
namentul jucătorilor cehoslovaci la Guadalajara va 
început mai ușor, urmînd ca să se intensifice abia 
nouă zile de ședere în Mexic".

Eugen IONES

PE URMELE MATE RTALEL OR

Doi intr-o barcă...

Dar cite bărci?
Pe malul Herăstrăului, 

la Clubul nautic univer
sitar, am urmărit, recent, 
întîi procesul de „fabrica
re" a patru caiace de cite 
o persoană — din materia
lul plastic numit nestrapol 
— apoi, într-o zi ploioasă, 
am privit cum micile am
barcațiuni erau lansate pe 
apă, avînd drept caiaciste 
niște junioare îmbrăcate în 
salopete impermeabile. Con
fecționarea matriței du
rase circa două săptămini. 
iar turnarea celor patru 
bărci se făcuse in cinci zile 
lucrătoare. Fusesem infor
mați dinainte despre rela
tiva simplitate a producerii 
diferitelor tipuri de am
barcațiuni din rășini sinte
tice — ba chiar informa
sem, la rîndu-ne, pe citi
tori — iar acujn constatam 
direct că treaba aceasta este 
la indemina cluburilor și a 
asociațiilor sportive.

Dar, într-un fel, tov. 
Gheorghe Ispas, secretarul 
C.N.U.. nu prea își respec
tase angajamentele. Pre
ocupat de activitatea u- 
nui club de performanță,

care numără 700 de spor
tivi în antrenamente, tre
cuse pe un plan secundar 
grija pentru construirea 
matriței și turnarea caiace
lor, a ambarcațiunilor din 
material plastic, față de ca
re foarte mulți oameni a- 
rătaseră un interes deose
bit. La redacție, în urma 
publicării articolului „Doi 
într-o barcă de... 600 de 
lei !“, ne-au sosit nume
roase scrisori din partea 
unor cetățeni cu meserii și 
preocupări diverse — medici, 
tehnicieni, muncitori, stu- 
denți, locuitori din orașe 
ca Brăila, Galați, Simeria, 
Gh. Gheorghiu-Dej, Con
stanța etc. De asemenea, 
pe adresa C.N.U, și a tov. 
Gheorghe Ispas, alte zeci 
de plicuri, conținînd între
bări ale cetățenilor, își aș
teptau răspunsurile cuveni
te.

Constatam însă că ritmul 
răspîndirii și punerii in 
practică a unei experiențe 
atît de folositoare dezvoltă
rii sportului de masă ră- 
mîne încă insuficient de a- 
Icrt. Or. era firesc ca, față 
de interesul manifestat, să

se reacționeze prompt, atit 
la C.N.U. cît și la toate fo
rurile în măsură să-și dea 
sprijinul pentru ca „pro
ducția" ambarcațiunii din 
rășini sintetice să devină 
repede o realitate.

Un semn încurajator cu 
privire la dezvoltarea con
fecționării bărcilor din 
plastic îl constituie atenția 
arătată de unele organiza
ții de masă. La lansarea 
primelor caiace pe lacul 
Herăstrău am invitat con
ducători ai U.T.C. și ai Or
ganizației pionierilor, care 
au promis contribuția di
rectă a organizațiilor res
pective. De asemenea, în 
urma acestei vizite,. Biroul 
de turism pentru tineret 
elaborează un plan de mă
suri pentru însușirea expe
rienței și, apoi, a construi
rii ambarcațiunilor din 
material plastic. (Credem 
că și alti interesați — clu
buri, asociații sportive, cen
tre de agrement — îi vor 
urma exemplul).

In plus, am fost infor
mați că azi. luni, 11 mai, 
reprezentanți de Ia asocia
țiile sportive studențești 
din Timișoara, Galați, Ba
cău, Constanța, ca și de la 
institutele bucureștene vor 
fi prezenți pe malul Herăs
trăului spre a fi instruiți 
asupra realizării matrițe
lor și spre a vedea cu ochii 
lor cum se înfăptuiește 
turnarea unei ambarcațiuni.

Sugerăm insă ca accentul 
să se pună, cu precădere, 
pe caiacul de două persoa
ne și pe varianta cu cîrmă, 
tipuri mai ușor utilizabile 
drept mijloc de agrement 
sau, respectiv, in scopuri 
turistice.

Desigur, în condițiile râs- 
pîndirii producerii bărcilor 
despre care vorbim la clu
burile și asociațiile din ța
ră va crește simțitor ce
rerea de nestrapol și va fi 
necesară centralizarea tu
turor cerințelor.

In această privință, nu 
vom face altceva decît să 
repetăm cele ce ne-au fost 
declarate, în luna februa
rie, de către tov, S. Ignă- 
tescu, directorul comercial 
al uzinei „Policolor" : 
„N-avem consumatori de 
nestrapol pentru ambarca
țiuni sportive, deși noi am 
fi dispuși sâ ajutăm la re
zolvarea problemei, desi
gur, cu condiția prezentării 
unor cerințe precise. Dacă 
C.N.E.F.S. are intenții seri
oase, apoi să ne prezinte 
din timp estimările canti
tative pentru 1971 și atunci 
vom căuta să ajungem la 
un acord".

Oare C.N.E.F.S. are „in
tenții serioase" cu privire 
la confecționarea de către 
cluburi și asociații a am
barcațiunilor din material 
plastic ?

Valeriu MIRONESCU

La umbra iahtului de tip Fynn — unul dintre cele 15 
exemplare construite din plastic la un preț de trei ori 
mai redus decît al ambarcațiunilor similare din lemn — 

plutesc caiacele „marca" C.N.U.

Promptitudine
în urma publicării arti

colului „Educația fizică 
pentru copiii satului" (zia
rul „Scînteia" din 29 apri
lie 1970), la sediul Consi
liului Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport 
au fost invitați tovarășii 
Gheorghe Crețu, președin
tele C.J.E.F.S.-Argeș, Ion 
Avram, președintele Con
siliului popular al comu
nei Berevoiești din județul 
Argeș, și Constantin Proca, 
directorul școlii generale 
din aceeași localitate. Ei 
au fost distinși de către 
C.N.E.F.S. cu diploma și 
insigna „Pentru merite în 
activitatea sportivă". S-a 
discutat despre experiența 
rezultată din construirea 
sălii de sport a școlii ge
nerale din Berevoiești, în 
principal prin folosirea re
surselor locale. Reamintim 
cititorilor că această con
strucție, începută în 1967. 
se va încheia în luna sep
tembrie 1970, costînd 70 000 
lei, în timp ce valoarea 
clădirii se estimează Ia a- 
proximativ 300 000. Expe
riența de la Berevoiești se 
constituie drept dovadă că 
in comunele de mărime 
mijlocie se pot construi 
săli de sport școlare la un 
preț de cost mult inferior 
celor preconizate de unele 
proiecte tip. Bineînțeles, cu

condiția ca organele 
să aibă inițiativă (și 
fie lăsată această in 
vă 1) iar realizarea 
strucției să se eșalone 
o durată de 3—4 ani, 
ca însăși mobilizarea 
surselor comunale si 
producă in mod trept 

Cu prilejul conv< 
s-a stabilit ca atît i 
experienței de la Be 
iești cit și concluziile 
rezultat de^pe urma ' 
fie prelucrate cu repr 
tanții consiliilor jud 
pentru educație fizic 
sport în scopul gen 
zării. Măsuri asemăn? 
vor fi luate și pe lini: 
nisterului învățămîr 
Trebuie să spunem a: 
în comunele și orașele 
există și alte nume 
realizări remarcabile 
tărîmu! amenajării de 
sportive, alte forme 
resante de acțiune 
folosul general al mi 
sportive. Roade ale i 
tivei și pasiunii unor 
meni Inimoși, asemene 
făptuiri se cuvin urn 
cu căldură și maximă 
ceptivitate de către 
organele și organizații 
stat și obștești căror? 
sînt fixate atribuții 1 
în domeniul educației 
zice și al sportului.

V.



mo»»:*

Ostași ai forțelor patriotice din Vietnamul de sud in acțiune In provincia Quang Tri

agențiile de presă transmit
La Tripoli vor începe 

sâptămîna viitoare tratati
vele algeriano-libiene, ln 
vederea creării unei companii petro
liere mixte. Această acțiune se în
scrie în contextul măsurilor adoptate 
de cele două țări pentru extinderea 
colaborării lor în domeniul exploa
tării resurselor petrolifere de care 
dispun și, totodată, pentru definirea 
unei poziții comune față de compa
niile petroliere occidentale.

Președintele Uruguayu
Iui, Jorge Pacheco Areco, 
tează un turneu european 
luna octombrie — a anunțat 
terul de Externe Uruguayan, 
cest prilej, președintele urmează să 
viziteze Spania, R. F. 
și Franța.

a Germaniei

proiec- 
pentru 
Minis- 
Cu a-

Taakhi" publică in noua sa edițî* 
articole în care minoritatea kurdă 
își exprimă sprijinul față de măsu
rile de restabilire a unității național* 
a țării.

Peru. Manifestație muncitorească la Lima pentru apărarea bogățiilor na
turale ale țării, împotriva monopolurilor străine

Hassan Abbas Zak!, m!< 
nistrul economiei și comerțului ex
terior al R.A.U. și trimis special al 
președintelui Nasser, a fost primit 
sîmbătă de șeicul Kuweitului, Sabah 
Al-Salem Al-Sabah. Cu această o- 
cazle, ministrul egiptean a remis șe
fului statului kuweitlan un mesaj 
personal al președintelui R.A.U. a- 
supra evoluției situației 
tul Apropiat.

din Orient

minis irul

Luptele din
Cambodgia

PNOM PENH 10 (Agerpres). — 
aste 60 de nave americane și saigo- 
;ze au pătruns sîmbătă in Cambod- 
a pe fluviul Mekong, îndreptîn- 
i-se spre Neak Leung, localitate 
rategică situată la 60 de kilometri 
i Pnom Penh, care se află sub con- 
olul forțelor rezistenței populare 
mbodglene. Totodată, agențiile de 
esă menționează că trupe saigo- 
sze au fost debarcate pe malul estic 

fluviului, în apropierea aceluiași 
aș. Această concentrare de trupe 
nericane și saigoneze pare să in- 
ce că Neak Leung, care oferă con- 
olul asupra Întregii regiuni a capi- 
lei, este pe punctul de a deveni 
na cheie a luptelor ce se desfă- 
ară în Cambodgia Intre forțele a- 
ericane și saigoneze și unitățile 
itriotioe. Au fost semnalate, de ase- 
enea, ciocniri in vecinătatea ora
lul Kampot Trach, aflat sub con- 
olul forțelor de rezistență populară, 
la Koki Tom, situat la 45 kilome- 

l de Pnom Penh, unde au fost dis- 
cațl mercenari cambodgieni, antre- 
iți ln Vietnamul de sud de către 
rțele speciale americane.

demonstrații
tentru pace 
în S. U. A.

WASHINGTON 10 (Agerpres). — 
arelui miting din fața Casei Albe, 
ganlzat în semn de protest lmpo- 
va Intervenției americane ln în
china, l-au urmat alte demonstra- 

pentru pace inițiate în marile 
așe americane care au 
:w York, Chicago, Los 
in Diego.
Demonstrațiile de pace 
îite au cuprins peste 200 000 per- 
ane, printre care s-au numărat cu- 
scute personalități ale vieții pu- 
loe șl politice americane. Astfel, 
Washington, în rîndurile partici- 

nților la mitingul de sîmbătă s-au 
lat Benjamin Spock, militant pen- 
1 pace în Vietnam, actrița Jane 
mda, Coretta King, soția defunctu- 
l lider al populației de culoare din 
J.A., Martin Luther King, pre- 
m șl congresmanl, care în repetate 
clarații s-au pronunțat împotriva 
liticil americane în Asia de sud- 
L

avut loc la 
Angeles și

din Statele

Incidente

'n Republica

Dominicană
> DE PERSOANE AV CĂZUT 
ICTIME VALULUI DE VIO- 
■NTE, CARE ANTICIPEAZĂ 
ILEGERILE PREZIDENȚIALE

5ANTO DOMINGO 10 (Agerpres). 
Cu o săptămînă înaintea alegeri- 
prezidențiale din Republica Do- 

nlcană, avanscena electorală con- 
uă să fie dominată de Incidente 
avocate de nemulțumirea majorl- 
11 populației față de candidatura 
■ședfntelul Joaquin Balaguer. în 
sul ciocnirilor de sîmbătă dintre 
•ticlpanții la o manifestație și po- 
e au fost ucise 9 persoane. De la 
ichiderea campaniei electorale, 60 
persoane au căzut victime valului 
violențe. Cele șapte partide de 

iziție au anunțat că vor boicota 
utinul prezidențial, în semn de 
>test față de încercarea președin
ții Balaguer de a obține un al doi- 
mandat.

I

ATENA Guvernul Republicii
Irlanda a obținut

în Parlament
ATENA 10 — Corespondentul Ager- 

pres, Alexandru Cîmpeanu, transmi
te : La Atena se desfășoară lucrările 
celui de-al doilea Congres interna
țional de studii sud-est europene. 
Grupați în patru secții, participanții 
dezbat o gamă vastă de probleme 
privind istoria, dreptul, economia, 
lingvistica, literatura, etnografia și 
folclorul popoarelor balcanice.

In cadrul lucrărilor congresului au 
prezentat comunicări, între alți oa
meni de știință, prof. Virgil Cândea 
și dr. Maria Muzicescu, de la Comi
tetul național român de studii sud- 
est europene, Maria Marinescu-Himu, 
de la Universitatea din București, 
Hadrian Daicoviciu, de la Institutul 

’de istorie și arheologie din Cluj, Ma
ria Coja și Suzana Ditriu, de la In
stitutul de arheologie din București. 
Lucrările congresului continuă.

Un „Comitet 
tivă", instituit și
Hansjoerg Brauschweig, a strîns 
54 000 de semnături, în efortul său 
de a obliga guvernul federal elvețian 
să procedeze la organizarea unui re
ferendum asupra propunerii de in
terzicere a oricărui export de arme 
din Elveția. Inițiativa are la bază 
dezvăluirea, în 1968, a unei mari a- 
faceri particulare de livrare ilicită 
de arme în exterior, destinate unor 
țări implicate într-un conflict mili
tar, ceea ce 
neutralitate

de iniția-
condus de

contravine statutului de 
al țării.

ampla remaniere 
în componența ca
de premierul Jack

știe, criza politică

DUBLIN 10 (Agerpres). — Guver
nul Republicii Irlanda a obținut sîm
bătă seara votul de încredere în 
Parlament, după 
intervenită vineri 
binetului condus 
Lynch.

După cum se
irlandeză a izbucnit miercuri, cînd 
primul ministru Lynch a cerut Iul 
Charles Haughey, ministrul finanțe
lor, șl lui Neil Blaney, ministrul a- 
griculturii, să demisioneze. Aceștia 
au fost acuzați de trafic cu arme în 
vederea unei intervenții armate în 
Irlanda de Nord.

ADERAREA ȚĂRILOR CANDIDATE
LA PIAJA COMUNĂ

DIN NOU ÎN DEZBATEREA CONSILIULUI MINISTERIAL 
AL „CELOR ȘASE"

BRUXELLES 10 (Agerpres). — O 
nouă sesiune a Consiliului ministe
rial al Pieței comune se va desfă
șura luni și marți la Bruxelles. Pro
blema principală de pe ordinea de 
zi a sesiunii se referă la pregătirea 
poziției comune a „celor șase" în 
vederea tratativelor de aderare la 
C.E.E. a Marii Britanii și a celorlalte 
țări candidate — Irlanda, Danemar
ca și Norvegia. în principiu, înce
perea acestor negocieri este prevă
zută pentru 29 iunie. Miniștrii afa
cerilor externe vor aborda, între al
tele, probleme legate de fixarea pe
rioadei de tranziție pentru țările 
candidate, de obligațiile care ar re
veni acestor țări în domeniul poli-

■ sa
al preparativelor 
alta a Canalului

Cursul avansat 
de o parte și de 
Mînecii pare să creeze impresia că 
intrarea Marii Britanii ln Piața co
mună ar fi devenit o simplă ches
tiune de timp. După îndelungate ex
plorări diplomatice, inclusiv 
tul turneu !ntr-o serie de 
vest-europene, făcut de 
Thomson, ministrul însărcinat 
problemele C.E.E., la Londra a 
fost alcătuită echipa care va negocia 
cu „cei șase", iar la Bruxelles, se
diul principalelor organe ale Pieței 
comune, este așteptată începerea 
primei runde a tratativelor spre sfîr
șitul lunii iunie. Potrivit calculelor 
pe hirtie, o evoluție normală ar tre
bui să încheie perioada de tranziție 
și de adaptare a economiei britanice 
nu mal devreme de sfîrșitul anului 
1973 sau începutul lui 1974, cînd Ma
rea Britanie ar urma să devină mem
bru deplin. Desigur, schițarea acestui 
lung traseu, cu toate etapele lui in
termediare, constituie, deocamdată, 
doar un exercițiu teoretic, bazat în 
cea mai mare parte pe studii și ra
poarte ale diferitelor comitete și sub
comitete. dar vulnerabil la imprevizi
bile modificări de poziții în cadrul 
confruntării dintre interesele econo
mice și politice.

Unele perspective nefavorabile sînt 
de pe acum cunoscute, și ele furni
zează noi argumente adversarilor 
Pieței comune. Au apărut, astfel, se
rioase îndoieli că delegația britanică 
s-ar mai putea prezenta la masa ne
gocierilor cu o necontestată aureolă 
a excedentului balanței de plăți. 
Intr-adevăr, de cîtva timp s-au în
mulțit analizele alarmiste din City, 
care insistă asupra unui1 inevitabil 
pericol de inflație. Unele cercuri con
sideră ca certă în cursul acestui an 
înregistrarea unor creșteri succesive 
de prețuri, reflectînd astfel o conti
nuă umflare a costului producției in
dustriale. Acest proces ar putea a- 
fecta atît balanța de plăți, cît și po
ziția competitivă a Marii Britanii pe 
piața internațională. Un efect nega
tiv l-ar putea avea și accentuarea 
dependenței lirei sterline față de 
dolar și, ca atare, oscilațiile depre
sive ale Wall-Street-ului, așa cum 
au fost recent resimțite la bursa Ion-

recen- 
capitale 
George 

cu 
Și.

de externe al
Abdelhadl Boutaleb,

Ministrul 
Marocului, 
începe luni o vizită oficială în Ma
rea Britanie. Ministrul marocan va 
avea convorbiri cu ministrul aface
rilor externe britanic, Michael Ste
wart. Cu acest prilej vor fi abordate 
probleme referitoare la situația din 
Orientul Apropiat, relațiile Est-Vest 
și perspectiva aderării Angliei la 
Piața comună. Boutaleb va a- 
vea, de asemenea, întrevederi cu 
primul ministru, Harold Wilson, pre
cum și cu liderul opoziției conserva
toare, Edward Heath.

Calmul a fost restabilit simbătă ,n wa’ele Bhiwandi, 
Jalgaon și Mahad din statul indian Maharashtra, unde au avut loc, timp ds 
două zile, ciocniri violente între grupuri de hinduși și musulmani. Potrivit 
ultimelor știri, în cursul incidentelor dintre cele două comunități religioase 
și-au pierdut viața 50 de persoane, iar peste 200 au fost rănite. Autoritățile 
locale au luat măsuri urgente pentru restabilirea ordinii, instituind temporar 
restricții de circulație.

Explozia unei bombe ,n localul unel din Belfast a de
clanșat simbătă noi ciocniri între catolici și protestanți în capitala Irlandei 
de Nord. Forțele de ordine care au intervenit au trebuit să Instaleze baraje 
de sirmă ghimpată pentru a separa părțile în conflict

Locotenent-colonelul Wal
ter Limbach, 81 doilea atașat 
militar naval al Consulatului general 
al Statelor Unite la Capetown, a 
cărui dispariție în noaptea de vineri 
condusese poliția locală la ipoteza 
unei răpiri, și-a făcut apariția 
minlcă. Autoritățile polițienești 
mărginit să anunțe că acesta a 
găsit, menționînd că ele nu mai 
cu nimic Interesate în această 
blemă.

Guvernul Ciadului • 
hotărît să restringă limitele terito
riului concesionat societății „Conti
nental Oil Company" (CONOCO), 
în vederea explorărilor petrolifere. 
Măsura a fost luată în urma unei șe
dințe a Consiliului de Miniștri. Nu 
au fost precizate motivele acestei ho
tărâri.

Walter Scheel, 
afacerilor externe al R. 
maniei, a sosit duminică la Kuala 
Lumpur, unde urmează să discuta 
cu reprezentanți ai guvernului Ma- 
layeziel probleme privind relații!* 
economice dintre cele două țări.

F. a Ger-

La Alexandria a avui loc ver
nisajul expoziției consacrate de
senelor executate de copii din 
România. La ceremonie au fost 
prezente numeroase oficialități 
ale vieții culturale și artistice. 
Relatînd că expoziția este vizi
tată de elevii tuturor școlilor' 
din Alexandria, ca și de un nu
meros public, „Journal d’Egyp- 
te“ scrie că „aceasta demonstrea
ză, o dată mai mult, grija con
stantă care se acordă In Roma
nia problemelor tineretului".

ticii comerciale, între care adoptarea 
progresivă a prețurilor comunitare 
agricole pe baza unui calendar pre
stabilit.

„Cei șase" preconizează să ceară 
țărilor candidate, și în mod deosebit 
Angliei (mare producătoare de căr
bune și oțel), să-și asume o serie de 
obligații precise vizînd structura și 
dezvoltarea ulterioară a industriei 
cărbunelui șl celei a oțelului. In ce 
privește sectoarele economic și mo
netar, partenerii comunitari inten
ționează să ceară țărilor candidate 
să accepte prevederile eventualelor 
acorduri la care se speră să ajungă 
„cei șase" la sfîrșitul lunii mai.

doneză. Tocmai pe acest fundal se 
profilează continua răcire a relațiilor 
dintre Statele Unite și C.E.E., nu nu
mai in ce privește schimburile co
merciale, ci și reglementările mone
tare. In timp ce Piața comună tinde 
să devină un bloc comercial din ce 
în ce mai închis, mai exclusivist, în 
Statele Unite ia amploare, în ultimul 
timp, așa-numitul „curent protecțio- 
nist" ; neliniștite, cercurile de afaceri 
cer o mai eficace baricadare a tnte-

Un puternic Incendiu, 
izbucnit la Buenos Aires, în noaptea 
de sîmbătă spre duminică, a devas
tat cîteva clădiri din cartierul co
mercial al orașului și a determinat 
evacuarea preventivă a peste 200 de 
locatari. Incendiul a cuprins șl un 
depozit de vopsele șl solvențl, care, 
aprinzîndu-se șl explodînd, a agra
vat situația. Pentru stingerea focu
lui a fost necesară mobilizarea a 12 
unități de pompieri, dintre caro 
mulți au fost răniți.

DE PRETUTINDENI

5 MILIARDE CEȘTI 
DE CEAI PE AN

ANTICIPAȚIE 
AUTOMOBILISTICĂ

Este cunoscută 
de a realiza o 

și monetară 
mai tîrziu pînă

LAC PENTRU 
PREVENIREA CARIILOR 

DENTARE

MERCUR ÎN DREPTUL 
SOARELUI

Ziarul minorității kurde 
din Irak, ..Al-Taakhl“ („Frăția"), a 
reapărut la Bagdad. Publicația șl-a în
cetat apariția ln 1968 in timpul gravelor 
disensiuni dintre autoritatea centrală 
și liderii populației kurde. „Al-

Astăzi este sărbătoarea națională a Israelului — Ziua independenței, 
fotografie : vedere din Tel-Aviv

l-»UJ Jg?-8

ir flit 1

tele de integrare economică și poli
tică în cadrul C.E.E. ~ 
intenția „celor șase" 
unificare economică 
pină în 1978 sau cel 
ln 1980. Se afirmă, însă, că atît ță
rile membre ale C.E.E. cit și cele 
care și-au depus candidatura ar fi 
convenit să nu insiste asupra acestui 
subiect în cursul viitoarelor negocieri. 
Ulterior, după realizarea acordului, ar 
fi desigur prea tîrziu să se mai revină

CORESPONDENTA DIN LONDRA DE LA LIV IU RODESCU

reselor americane ln fața afluxului 
de mărfuri străine pe piața internă. 
Recrudescența acestui vechi antago
nism nu poate să nu influențeze, mă
car parțial, anumite aspecte ale can
didaturii britanice la Piața comună, 
ținînd seama, atît de stadiul actual 
al „relațiilor speciale" anglo-ameri- 
cane, cit și de marele volum de in
vestiții americane — unele în pro
porții de 50 la sută — în cîteva im
portante ramuri industriale britanice, 
ca, de pildă, ln domeniul producției 
de automobile și calculatoare elec
tronice.

Zilele acestea au fost depistate 
cîteva elemente noi, determinind 
reevaluarea, în general, a consecin
țelor pe care le prefigurează proiec-

asupra faptului Împlinit. Autorii aces
tei versiuni avertizează împotriva u- 
nui asemenea procedeu, arătînd că 
este vorba de urmări grave — în pri
mul rînd cedarea unor atribute ale 
suveranității în domeniul politicii mo
netare și fiscale. „Pe scurt — scrie 
„Financial Times" — trebuie să consi
derăm cu toată atenția programul de 
unificare a comunității, întrucît aci 
este implicată în primul rînd pierde
rea identității britanice In decurs de 
cițiva ani într-o comunitate euro
peană dominată de continentali".

Considerente similare sînt vehicu
late și în ce privește proiectele de 
federalizare politică a C.E.E., prin 
crearea de organe supranaționale. 
Larga dezaprobare manifestată de

opinia publică britanică față de 
ceastă idee are repercusiuni și 
plan diplomatic, sub forma cererii 
Londrei de a participa la consultările 
„celor șase" incă în faza premergă
toare intrării în Piața comună.

Pe de altă parte, comisia C.E.E. de 
la Bruxelles nu acceptă ca țările'can
didate să influențeze orientarea Pie
ței comune înainte de a deveni mem
bre cu drepturi depline, cu atît mal 
mult cu cit unele dintre acestea, in
clusiv Marea Britanie, ar putea a- 
precia ca inacceptabili termenii in
trării. Se are în vedere acea repetată 
reafirmare a tezei cercurilor oficiale 
britanice, potrivit căreia decizia fi
nală de alăturare la Piața comună 
va fi adoptată numai în cazul !n 
care avantajele vor depăși în mod 
cert dezavantajele decurgînd din ca
litatea de membru.

Urmărind raportul de torțe în 
cercurile parlamentare, observator ii 
politici din Londra consemnează o 
anumită pierdere de teren a adepți- 
lor Pieței comune în ultimul timp. 
Cauza principală pare s-o constituie 
nepopularitatea perspectivei de a 
plăti tichetul de intrare în C.E.E. cu 
o substanțială scădere a nivelului de 
trai al • populației. Argumentele pro
pagandei laburiste și conservatoare, 
oricît de abil ar fi concepute, 
ar avea multe șanse de 
pe alegători că trebuie 
inevitabilă majorare a 
produsele alimentare și 
felul acesta să ducă la 
voturi prețioase la viitoarele alegeri 
generale. De altfel, spectrul acestor a- 
legeri, care după majoritatea păreri
lor ar putea avea loc în toamna a- 
ceasta, a determinat o suspendare 
temporară a dialogului public pe am
bele maluri ale Mînecii. Se pare că s-a 
ajuns la un fel de consens tacit ca 
problemele fundamentale ale candi
daturii să rămînă în expectativă pînă 
după alegerile generale. Ceea ce ar 
corespunde cu interesele electorale 
ale partidelor conservator și labu
rist, ca și cu acelea ale membrilor 
Pieței comune, care ar prefera să 
știe în mod precis ce fel de guvern 
britanic va purta viitoarele negocieri 
cu ei.

. nu a-i convinge 
să accepte o 
prețurilor la 
ar risca in 

pierderea de

Un fenomen astronomic destul 
de rar (are loc cam de 12 ori 
intr-un secol) a putut fi urmărit 
timp de aproape 7 ore in dimi
neața zilei de simbătă, de la 
Observatorul astronomic din Pa
ris. Este vorba de trecerea pla
netei Mercur prin dreptul Soa
relui, fenomen vizibil foarte rar 
de pe Terra, și numai in lunile 
mai sau noiembrie. Fenomenul 
precedent, similar celui care a 
avut loc simbătă dimineața, s-a 
produs la 7 noiembrie 1960, cînd 
s-a reușit și măsurarea diame
trului planetei: aproximativ 
4 960 km.

Un grup de specialiști de la 
Institutul de stomatologie din 
statul Maryland (S.U.A.) a ex
perimentat, cu bune rezultate, 
un nou procedeu pentru pre
venirea cariilor dentare. El 
constă în aplicarea, după o 
pregătire prealabilă a danturii 
(curățire și tratare cu o solu
ție diluată de acid fosforic), a 
unui lac special asemănător 
lacului de unghii. După o ex
punere de scurtă durată, la 
raze ultraviolete, stratul de 
lac, incolor, se solidifică. Noul 
procedeu, care necesită doar 
un sfert de oră de tratament, 
a fost experimentat, timp de 
un an, pe 60 de copii intre 4 
și 15 ani. Dinții acoperiți cu 
lac au rămas intacți. în vre
me ce fiecare al doilea dinte 
netratat s-a cariat.

tală de 6 000 tont. La fiecare 
5 săptămîni. un cargou ur
mează să încarce, tot cu aju-_c 
torul pompelor, făina de pro 
teină și să o transporte spre o 
altă uzină de pe coasta occi
dentală suedeză în vederea 
obținerii proteinei pure.

O statistică recentă arată că 
in lume se beau pe secundă 
14 000 de cești de ceai — res
pectiv 500 miliarde pe an. In 
fruntea listei se află Marea 
Britanie cu 2 216 cești de 
ceai consumate anual pe lo
cuitor, urmată de Irlanda 
(1600), Australia și Noua Zee- 
landă (1450), Tunisia (680), Ma
roc (563), Canada (548), India, 
U.R.S.S., Olanda (434), Iran 
(415), S.U.A. (168) etc. Relatînd 
aceste date, ziarul „Le Monde" 
reamintește efectele pozitive 
ale ceaiului asupra sănătății.

UZINĂ PLUTITOARE 
PENTRU FABRICAREA 

PROTEINEI ARTIFICIALE
Prima uzină plutitoare din 

lume pentru fabricarea protei
nei din pește — M.A. Astra — 
realizată în Suedia a pornit în 
cea dinții cursă spre Atlanti
cul de sud. Uzina va fi asis
tată de 11 traulere norvegiene 
care vor pescui în apropiere. 
Peștele, o specie de heringi ce 
trăiește în această zonă ocea
nică, transferat direct la bor
dul uzinei, cu ajutorul unor 
pompe aspiratoare, va fi pre
lucrat sub formă de făină și 
conservat în calele navei-u- 
zină, care au o capacitate to-
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De formă circulară, încins la 
bază cu o bară groasă de cau
ciuc pentru amortizarea șocu
rilor, cu uși glisante și o ma
netă în loc de volan, acest au
toturism prefigurează mijlo
cul de locomoție al viitorului. 
Vehiculul se poate roti în ju
rul propriei axe și permite de
plasarea în orice direcție fără 
să necesite spațiu pentru în
toarcere. Creatorul acestui mo
del, profesorul W. Grabe din 
Hanovra (R.F. a Germaniei), îl 
recomandă drept un „adecvat 
mijloc de locomoție pentru 
traficul rutier din următoarei» 
decenii".


