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FINALIZARE
Punerea în funcțiune a noilor 

obiective de investiții, Ia termenele 
stabilite sau chiar mal devreme, 
•«instituie o problemă de primă im
portanță pentru județul Vrancea.

Factorii de răspundere locali, în 
strinsă conlucrare cu forurile de re
sort, au reușit să imprime activității 
de investiții un ritm susținut și, după 
stadiul îndeplinirii planului în pri
mul semestru (49,5 la sută din pla
nul anual la total investiții și 46,2 la 
sută la construcții-montaj) se poate 
aprecia că, în ansamblu, activitatea 
constructorilor din județ a evoluat 
mai bine în comparație cu anul pre
cedent. Intre noile capacități indus
triale din județ, cu termen de punere 
in funcțiune în acest an, se situează 
pa primul loc, ca mărime șl impor
tanță, fabrica de plăci fibrolemnoase.

— Tocmai spre acest obiectiv și-a 
îndreptat atenția biroul comitetului 
județean de partid, facilitînd o fruc
tuoasă colaborare între constructori 
și beneficiar, sprijinind asigurarea 
cu forță de muncă și aprovizionarea 
tehnico materială, ne spunea ingine
rul Daniel Bogdan, de la comisia 
economică a Comitetului județean 
Vrancea al P.C.R.

La ora actuală, pretutindeni pe 
șantier se lucrează într-un ritm alert. 
Vom face totul — ne relata ingi
nerul Pavel Poseac, șeful șantierului 
nr, 1 al I.S.C.M. din orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej — ca data de 1 oc
tombrie, termenul de punere în func
țiune a fabricii, să fie respectat.

Pe alte șantiere din județ, însă, 
lucrările s-au desfășurat anevoios, 
nu s-au îndeplinit prevederile din 
graficele de execuție, nu s-a asigu
rat forța de muncă necesară și, deci, 
respectarea datelor punerii în func
țiune a noilor capacități de produc
ție se află acum sub semnul incerti
tudinii.

Să exemplificăm. Conform angaja
mentelor luate de constructori la în
ceputul anului, unele secții din ca
drul fabricii „Chimica" din Mără- 
șești trebuiau să Intre în producție la 
1 iulie. Dar, la 
mai, cînd urma să înceapă pro
bele tehnologice, 
lipseau unele pompe, 
motoare electrice, transportoare și 
alte utilaje. Ignorînd această stare de 
lucruri, constructorii și beneficiarul 
au manifestat tendința de a acoperi 
neajunsurile, de a raporta terminarea 
lucrărilor, de a forța — în prezent — 
încheierea actului de punere în func
țiune a secțiilor, se înțelege, un act 
nereal care nu servește nimănui. Or, 
la „Chimica" Mărășești există o tristă 
experiență în acest domeniu.

Despre ce este vorba ? La 30 de
cembrie 1969, din „dorința" de a ra
porta succese facile, proiectantul 
(I.P.R.O.S.I.N. București), constructo
rul (I.S.C.M. din orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej) și beneficiarul 
(Grupul industrial petrochimic Bor-

începutul lunii

s-a văzut că 
reactoare,

zești) au căzut de comun acord să de
clare pusă în funcțiune o secție de 
degresare, cu toate că unele probe 
tehnologice se făcuseră superficial, 
în grabă mare. Alte probe, de fapt 
cele mai importante, de la extractoa- 
re și evaporare, au început abia în 
luna ianuarie 1970. Și iată că, în 
șase luni, secția amintită nu a func
ționat decît 3—4 săptămîni.

„Probele" care nu se mai termină 
de atîta vreme scot în evidență 
grave greșeli de proiectare. „în a- 
ceastă perioadă, aprecia inginerul 
Aurel Teodoru, directorul direcției de 
investiții—dezvoltare din cadrul
Grupului industrial din Borzești — 
cînd secția trebuie să atingă para
metrii proiectați, am fost nevoiți să 
rezolvăm o serie de probleme de 
tehnologie". Lipsa unei colaborări 
temeinice și sistematice între proiec
tant și beneficiar, insuficienta pre
ocupare care există chiar in cadrul 
fabricii pentru descoperirea cauze
lor ce împiedică funcționarea nor
mală a utilajelor, nu lasă să se în
trevadă posibilități certe de lichidare 
a neajunsurilor la secția de degre
sare. Intervenția Ministerului Indus
triei Chimice nu mai poate fi amî- 
nată. i

Necorespunzătoare este.— .situația 
și in cazul construcției distileriei de 
Ia Gugești, din cadrul întreprinderii 
de industrie alimentară din județ. 
Aici au fost aduse, încă din 1968, 
utilaje achiziționate din import, in 
valoare de 1,9 milioane lei. La aces
tea s-au adăugat alte utilaje fabri
cate în țară, în valoare de 1,7 mili
oane lei. Din lipsa documentației, 
lucrările au început efectiv abia in 
acest an, dar tot in condiții de pro
vizorat. Întreprinderea județeană 
de construcții-montaj n-a organizat 
șantierul in bune condiții, n-a asi
gurat forța de muncă necesară, din 
care cauză stadiul lucrărilor este 
mult rămas în urmă. Termenul de 
punere în funcțiune a fost replani- 
ficat pentru 30 septembrie 1970, dar 
asupra respectării lui planează o 
mare nesiguranță. De ce ? Pentru că. 
în loc să analizeze temeinic situația 
creată, să intervină cu măsuri ener
gice pentru recuperarea timpului 
pierdut, a restanțelor, Ministerul 
Industriei Alimentare a planificat și 
pentru anul viitor un volum de lu
crări, în valoare de 1 milion, cu 
termen de execuție în trimestrul III.

Este o datorie principală a bene
ficiarilor și titularilor de investiții, 
a constructorilor care execută lucră
rile la noile unități productive din 
județul Vrancea să acționeze ope
rativ, cu măsuri hotărîte, altfel in
cit să asigure condiții Ca toate ca
pacitățile de producție, mari sau mici, 
să intre în funcțiune la termenele 
prevăzute.

Ion NISTOR
- corespondentul „Scinteii"

și mijloacele existente
în săptămîna care a tre

cut, într-o serie de județe 
s-a terminat recoltatul or
zului și se lucrează intens 
la secerișul griului, însă- 
mînțarea culturilor duble, 
strîngerea furajelor etc. 
Din datele centralizate la 
Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii rezultă că 
pînă în ziua de 12 iulie, 
recoltatul orzului s-a în
cheiat în întreprinderile 
agricole de stat din 9 ju
dețe, printre care Ialomi
ța, Constanța, Vaslui, Iași, 
Vrancea etc. De asemenea, 
această lucrare s-a înche
iat în cooperativele agri
cole din Constanța, Tul
cea, Brăila, Buzău și Te
leorman, iar în județul 
Olt s-a efectuat în pro
porție de 99 la sută. Pînă 
la aceeași dată, recoltatul 
griului s-a efectuat pe 
mai mult de 132 000 ha în 
cooperativele agricole și 
pe 47 248 ha în întreprin
derile agricole de stat. E- 
Xișță. toate condițiile ca a- 
ceasiă importantă lucrare 
să fie intensificată, extin- 
zîndu-se în tot mai multe 
județe. Principalul este ca 
acum să fie utilizate la 
întreaga capacitate de lu
cru mijloacele mecanice 
și forța de muncă, să se 
organizeze temeinic lu
crările la recoltatul, trans
portul și depozitarea boa
belor, eliberarea terenu
lui de paie și pleavă și 
însămînțarea culturilor 
duble pe suprafețe cît mai 
mari. Acolo unde nu se

poate lucra cu combinele 
să se formeze echipe de 
cosași și secerători pentru 
efectuarea lucrărilor în
tr-un timp cît mai scurt- 
Deosebit de important 
este să se organizeze 
munca într-un flux teh
nologic continuu pentru 
ca, de la recoltat și pînă 
la însămînțarea culturilor 
duble, perioada de timp să 
fie scurtată la maximum.

în condițiile acestui an, 
datorită umidității exis
tente în sol, există premise 
deosebit de favorabile 
pentru obținerea unor re
colte mari la culturile du
ble. întreprinderile agri 
cole de stat și cooperati
vele agricole de producție 
au de însămînțat în cultu
ră dublă peste 1 200 000 ha 
cu porumb, fasole boabe 
legume, plante furajere 
etc. Realizarea și depăși
rea acestei suprafețe are 
o mare însemnătate eco
nomică pentru fiecare u- 
nitate agricolă, pentru e- 
cpnomia națională, contri - 
buind la realizarea unor 
cantități mari de produse 
agro-alimentare și de fu
raje. Principalul este să 
se acționeze rapid în exe
cutarea fiecărei lucrări 
deoarece fiecare zi cîști- 
gată la pregătirea terenu 
lui și la semănat se poate 
solda cu un plus substan
țial de recoltă. Pînă acum, 
cooperativele agricole au 
însămînțat culturi duble 
pe 72 000 ha, iar întreprin
derile agricole de stat pe 
30 000 ha. Suprafețe mai

SPORT
• „REGATA SNAGOV" — UN 
SUCCES PE TOATE PLANU
RILE • S-AU ÎNCHEIAT „MON
DIALELE" DE LUPTE LIBERE
• ALTE ȘTIRI DIN ȚARA Șl DE

PESTE HOTARE
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Exigențele unei opțiuni
Zilele acestea, mii de absolvenți ai facultăților și 

institutelor de invățămint superior au trăit momentul 
solemn, așteptat cu încredere, ani la rind, al repar
tizării in producție. In astfel de împrejurări, la soli
citarea reporterului, oamenii vorbesc puțin, incercind 
să afirme doar ceea ce li se pare esențial : Mergem 
acolo unde e nevoie de noi ; unde pasiunea și pregă
tirea au un cuvint de spus ; unde, muncind, putem 
obține, in timp, atît de necesarele mulțumiri și îm
pliniri..'. După cinci ani de studiu, o vacanță de vară 
ar fi pe deplin meritată — și, totuși, mulți dintre 
absolvenți au hotărit să renunțe la o parte din va
canță pentru a se prezenta la posturi. Nu este vorba 
de un gest spectaculos, rîvnind aplauze, de un act de 
bravadă tinerească, ci de conștiința civică și profe
sională, într-un moment cind 
eforturile întregului popor 
s-au unit pentru a înlătura 
grabnic urmările calamități
lor naturale din primăvara 
acestui an. O etapă de refa
cere, de reconstrucție, cum este

PICĂTURA DE CERNEALĂ
cere, de reconstrucție, cum este aceasta, cere mereu 
forțe noi, meseriași de înaltă calificare. Și iată, mii 
de absolvenți ai invățămîntului superior sint prezenți 
la datorie.

La început de drum, emoțiile sint mari, întrebările 
destul de numeroase. Problema principală care se pune 
pentru absolvenții facultăților, ai liceelor de specia
litate și ai școlilor profesionale este aceea a realizării 
lor în meseriile pe care și le-au ales. Că nu-i cu 
putință să se mențină toți in primele rinduri, s-ajungă 
toți savanți, profesori emeriți, inovatori și inventatori 
— asta o știm, o știu și ei. $i-apoi, pentru a te reali
za intr-o meserie, pentru a dobindi mulțumiri și sti
mă nici nu este obligatoriu să te numeri printre ex
cepții, ci să practici cu răspundere și cu nobilă dăruire 
respectiva meserie. Să ne gindim la atiția muncitori, 
tehnicieni, ingineri, fără nume ilustre, care au luat 
parte in anii aceștia la construirea unor mari obiec
tive industriale ; la medicii, cunoscuți doar in circum
scripțiile unde profesează, care au salvat mii de vieți ; 
la profesorii școlilor noastre, care pregătesc an de an, 
cu răbdare și încredere, noi promoții... Toți oamenii 
aceștia, oamenii datoriei de fiecare zi, cred, pe bună

dreptate, că se realizează în meseriile lor. Cum este 
și firesc, această realizare se ciștigă in timp, și nu 
o dată ea presupune infringerea multor greutăți.

Există și o credință naivă, după care prestigiul unei 
meserii s-ar răsfrînge, automat, asupra tuturor celor 
care o practică. Cu alte cuvinte, important este să 
obții o diplomă de inginer, de medic sau profesor 
— și-apoi, nici o grijă, că vor veni și avantajele mo
rale materiale. Ca și cînd, numai auzind că ești 
inginer, medic, profesor — toți se vor înclina cu respect, 
fără să se mai întrebe dacă meriți sau nu acest res
pect, prin truda fiecărei zile. Dar oamenii se-ntreabă, 
și numai diploma nu te poate înălța in ochii nimănui. 
După cum știm, nu există meserii privilegiate, care 
să acorde, automat, privilegii celor ce și le-au însușit 

— cu mai multă sau mai pu
țină tragere de inimă. Do
rim, și este de înțeles, să 
lucrăm într-o meserie nobilă. 
Dar uităm, uneori, că numai 
oamenii pot înnobila o me
serie.

In fiecare nouă promoție de meseriași se pun mari 
speranțe. Și-ntotdeauna ne place să credem că nu 
există nici un absolvent care să nu-și dorească, de-a 
lungul anilor ce vor veni, să facă dovada priceperii 
și a puterilor sale. Or, a face această dovadă înseam
nă a confirma speranțele. Nu puțini sint absolvenții 
care prin studiile, cercetările, proiectele din ultimul 
sau ultimii ani de școală s-au legat de anumite locuri 
de muncă, unde ar vrea să-și desfășoare activitatea. 
Opțiunea se face lucid, în cunoștință de cauză — și, 
sîntem siguri, rezultatele nu vor întirzia să se arate. 
Intîmplările și emoțiile începutului de drum se vor 
transforma, treptat, în amintiri plăcute, duioase ; între
bărilor de început de drum li se va răspunde, curind, 
cu certitudini. Avem convingerea că cei care se pre
zintă la posturi, la datorie, vor ști să 
meseriilor, asemenea înaintașilor, să le 
astfel — să-și înnobileze întreaga lor 
vitate.

dea strălucire 
înnobileze, și 
viafă și acti-

Nicolae ȚIC

Prin rezultatele obținute în ac
tivitatea sa, Uzina de produse so
dice din Ocna Mureș s-a afirmat 
considerabil în ansamblul indus
triei chimice românești. De re
marcat că peste 50 Ia sută din 
producția acestei unități de pe 
malul Mureșului este destinată 
exportului. La soda caus
tică și soda calcinată, 64,5 la 
sută și, respectiv, 60 la sută din 
producția uzinei este exportată. 
Soda calcinată, soda caustică, bi
carbonatul de sodiu, silicagelul, 
oare poartă emblema UPSOM 
(inițialele uzinei), se bucură de 
bună apreciere din partea bene
ficiarilor de peste hotare — și 
aceasta datorită
creației tehnice și tehnologice a 
specialiștilor uzinei.

De pildă, silicagelul, produs cu 
largi utilizări în instalațiile de 
absorbție a umidității din atmos
feră, a fost brevetat la Ocna Mu
reș în 1956. Peste doi ani, silica
gelul înfrunta rigorile pieței ex
terne. în prezent, trei sferturi 
din producția de silicagel a 
uzinei este livrată la export, 
în cantități de 5 ori mai mari 
decît în 1964. Creșterea cereri
lor a impus uzinei mărirea capa
cității de producție, care se va

calității lor,

realiza pe același spațiu construit, 
prin utilizarea intensivă a instala
țiilor, după un program conceput 
în întreprindere.

Și alte produse ale uzinei se 
bucură de o solicitare sporită. La 
soda calcinată, comparativ cu a- 
nul 1955, volumul exportului a 
crescut de circa 82 ori, iar la soda 
caustică — de aproape 7 ori.

— „Rezultatele de pînă acum 
reprezintă o consecință directă a 
atenției pe care o acordăm cali
tății produselor — ne-a spus to
varășul Vasile Mînăscurtă, ingi- 
nerul-șef al uzinei. Dar aceste 
rezultate ne obligă să desfășu
răm o activitate ireproșabilă de 
aci înainte. Deși uzina a întîm- 
pinat, în acest an, mari greu
tăți provocate de revărsarea Mu
reșului, am reușit ca, în primul 

Și
ne

semestru, să ne îndeplinim 
chiar să depășim sarcinile ce 
revin".

într-adevăr, de la UPSOM 
fost livrate peste hotare — de- 
pășindu-se prevederile pentru pe
rioada amintită — 741 tone sodă 
calcinată, 842 tone sodă caustică 
și 105 tone bicarbonat de sodiu.

Ștefan DINICA 
corespondentul „Scinteii"
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încd un efort, pe ultimele su
prafețe și recoltatul orzului la 
cooperativa agricolă de pro
ducție din Mârculești, județul Ia
lomița, s-a încheiat. Acum me
canizatorii și cooperatorii lu
crează intens la recoltatul griu
lui și la însâmînțarea culturilor 

duble.

au fost însămînțate

al mondialelor

lumea iubitorilor spor-

ultimelor partide ale

luieșteni, o imagine care 
>uă echipe

n-au in nici un caz 
ne conducă pe drumul

mari
în cooperativele agricole 
din județele Tulcea — 

"8 596 ha, Olt — 8 913 ha, 
Ialomița — 7 336 ha, Brăi
la — 6 382 ha. Datele ara
tă că semănatul culturi
lor duble se află încă la 
început, că este nevoie de 
folosirea tuturor mijloa
celor disponibile pentru 
urgentarea lucrărilor.

Ținînd seama de starea 
timpului, de suprafețele 
mnri care trebuie recolta-

te sau însămînțate cu cul
turi duble, se impune ca 
organele agricole, condu
cerile unităților agricole 
socialiste, mecanizatorii și 
cooperatorii să folosească 
intens, cu maximă chib
zuință, toate mijloacele de 
care dispun pentru a asi
gura strîngerea la timp și 
fără pierderi a cerealelor 
păioase și furajelor, însă
mînțarea culturilor duble, 
tntreținerea exemplară a 
culturilor.

Drumul spre consacrare
nu poate fi pavat 
cu automultumire

Evoluția echipei reprezentative a 
țării noastre la suprema confruntare 
a fotbalului mondial mai constituie 
încă un principal subiect de dis
cuție în ‘ _ - ■ ■■
tului de la noi. încă din timpul 
disputării 
„mondialelor mexicane", la redac
ția „Scînteii" au sosit nume
roase scrisori conținînd atît aprecieri 
privind comportarea jucătorilor ro
mâni, cit și propuneri în legătură cu 
drumul de urmat în viitor. Am vrea 
ca rândurile ce urmează să constituie 
un îndemn pentru toți iubitorii fot
balului, pentru antrenori, jucători și 
cadre ale mișcării sportive, cronicari 
de sport de a analiza în spirit realist, 
obiectiv, cu sinceritate și curaj, ceea 
ce a constituit un progres în evoluția 
fotbalului românesc și ceea ce s-a 
dovedit a fi un tribut plătit rutinei, 
să contribuie la jalonarea măsurilor 
ce trebuie luate pentru asigurarea u- 
nei evoluții pozitive a fotbalului nos
tru. Concluziile obiective impuse de 
„Mexico '70“, însușirea și aplicarea 
lor pot și trebuie să fie adevăratul 
program de lucru concret al tuturor 
factorilor responsabili din fotbalul 
nostru, indiferent de treapta pe care 
se află.

Există o părere cvasiunanimă că fot
baliștii români s-au prezentat cu 
demnitate pe gazonul stadionului Ja
lisco, că în fața zecilor de mii de 
spectatori și a sutelor de milioane de 
telespectatori ei au făcut dovada ta
lentului, a cunoștințelor tehnice și tac
tice pe care le au. Pentru evoluția 
lor de ansamblu, jucătorii român: 
merită cu prisosință felicitări. Ace
leași felicitări le adresăm și celor 
care s-au ocupat de pregătirea lor, 
antrenorii de la cluburi și asociații, 
conducătorii acestor unități sportive, 
tehnicienii federali, antrenorii lotu
lui, conducerea forului de specialitate. 
Fotbaliștii români s-au impus la Gua
dalajara, nu atît — e drept — prin 
rezultate, cît prin calitatea evoluției 
lor.

Satisfacția, pe deplin justificată, pe 
care ne-o dă constatarea unei evo
luții în general frumoasă a fotbalu
lui nostru nu ne acordă însă și drep
tul de a trece cu vederea scăderile 
— unele destul de serioase — din 
evoluția echipei, din activitatea an 
trenorilor, a conducătorilor lotului. 
Dăunător este faptul că s-au emis și 
se emit, în continuare, aprecieri care 
întrec măsura reală a lucrurilor, 
transformind o constatare care ne 
bucură pe toți într-o decizie fără 
drept de apel, ultralaudativă. Din pă-

privi lucrurile cu luciditate, păstrîn- 
du-ne picioarele pe pămînt. A- 
dică, în acest moment de dezvol
tare a fotbalului, mai exact spus 
de afirmare a echipei naționale, care 
are în componența sa elemente de 
real talent, este mai mult decît ne
cesar a ne păstra spiritul de exigen
ță, atitudinea autocritică, cu care tre
buie să analizăm atît ceea ce a fost 
bine făcut, cit și erorile mai mari 
sau mai mici comise. Acest mod de

Nu este deloc ușor să trans
porți și să montezi, in inima 
munților, la Lotru, 15 000 tone 
de utilaje, agregate și blindaje. 
Dar tocmai gradul de complexi
tate a lucrărilor de aici a sti
mulat pe fiecare tnuncitor, teh
nician, inginer să găsească so
luții optime unor probleme difi
cile. Viorel Ungureanu, inginer- 
șef adjunct al șantierului „Ener- 
gomontaj“-Ciunget, ing. Dan 
Scorțea, tehnolog-șef, și ing. 
Gheorghe Georgescu, șeful sec
torului de sudură, după înde
lungi căutări au rezolvat pentru 
prima dată in țara noastră pro
blema tratamentului termic al 
sudurilor cu oțeluri speciale în 
grosimi mai mari de 60 mm., 
in condiții de subteran. Acum, 
operația respectivă apare a ft 
simplă... Fără ea, insă, nu s-ar 
fi putut începe lansarea virole- 
lor pe conducta forțată, una din
tre cele mai mari lucrări hidro
energetice ce se execută In țară.

Inginerii Petre lovescu și Mir
cea Criveanu cunoșteau faptul 
că, prin proiectare, la Lotru se 
utilizează un alt sistem decît la 
Argeș de etanșare a aducțiunii 
principale, prin înlocuirea blin
dajelor clasice de 14—16 
grosime cu altele de 6—8 mm. 
Cunoșteau, de asemenea, 
folosirea acestui sistem determi
nă o economie de metal de 50 la 
sută in comparație cu procedeele 
de pină acum. Dar nu erau sa- 
tisfăcuți. Căci mai știau un lu
cru : confecționarea blindajelor 
la una din întreprinderile din 
țară (așa cum se prevedea in 
proiect) ridica enorm prețul de 
cost, atît prin uzinare, cît și prin 
transportul lor pînă la Lotru. Ce 
ar fi să le confecționăm aici, pe 
șantier ? — s-a pus întrebarea. 
Problema și-a găsit rezolvarea. 
Folosind un dispozitiv mecani
zat, proiectat și realizat pe șan
tier, se asigură fabricația conti
nuă a blindajelor.

Un pas important în procesul 
de industrializare a lucrărilor de 
montaj l-a făcut harnicul colec
tiv de montori ai șantierului și 
prin introducerea, pentru prima 
dată in țară, in procesul de pro
ducție a sudurii automate sub 
strat de flux. Meritul oamenilor 
de aici este cu atît mai mare 
cu cit în proiectarea și execu
tarea dispozitivului respectiv nu 
s-a investit nici o sumă, totul 
realizindu-se prin adaptarea u- 
tilajelor existente pe șantier. 
Prin aplicarea acestui procedeu 
operația, care se executa înainte 
cu 10 sudori timp de 4 zile, se 
efectuează astăzi cu numai 2 su
dori, în două zile.

Oameni de pe unul din marile 
șantiere ale țării. Fapte care 
în procesul de producție au dus 
la creșterea productivității mun
cii pe șantier cu 30 la sută față 
de cea realizată pe Argeș și au 
imprimat lucrărilor un ritm viu, 
potrivit prevederilor planului de 
investiții.

*
i

*

*

(Continuare în pag. a ITI-a)

Marginalii 
la comportarea 

fotbaliștilor noștri 
în turneul final

cate, nu este prima oară cînd opi
niei publice îi sint înfățișate astfel 
de aprecieri extremiste (acum 
laudative, altă dată ultranegativis- 
te), care 
darul să
progresului. Pe această linie se în
scriu, după părerea noastră, unele o- 
pinii transmise de la fața locului, în
deosebi cele de la televiziune, ca și 
acelea care au apărut, in unele in
terviuri și declarații publicate in 
timpul desfășurării competiției cit și 
după reîntoarcerea acasă.

Exprimînd rezerve la bilanțul ge
neral al comportării in Mexic nu în
seamnă a turna o linguriță de pă
cură într-o putină cu smîntînă, ci a
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IERI S-A DESCHIS LA VĂLENII DE MUNTE MUNCITORILOR
CURIER
JUDEȚEAN>

La 19 iulie Încep manifestările 
tradiționalelor „Zile ale culturii 
R.P. Polone", care vor cuprinde nu
meroase și variate acțiuni, Vom 
putea urmări cu acest prilej 
.Formația A.B.C." condusă de An- 
drzey Nebeski, avînd ca soliști vo
cali pe Jerzi Koslowskl, Wojciech 
Gassowski, — -
Vor participa : 
Wanda Rozycka 
precum și dansatorul Jerzy 
zyk In coregrafia lui Henryk 
kowsky, toți de la Teatrul 
din Varșovia. Acompaniază : 
geniu Majchzak. Interpreții 
nezi vor evolua In fața publicului 
bucureștean — la 19 și 22 iulie, sa
la „Savoy“ — a celui ploieștean —

Shalina Franckowiak. 
cuplul de dans 
și Barbara Sier 

Grac-
Rut- 
mare 

Eu- 
polo-

la 20 iulie — și a celui din Sinaia 
la 21 iulie.

Parcul „Herăstrău" — pavilioa
nele A șl B — va găzdui o expozi
ție de artizanat „Interioare contem
porane poloneze".

„Zilele filmului polonez" vor pri
lejui vizita în țara noastră a unei 
delegații de cineaști. La Bucu
rești, la Constanța și la Galați vor 
putea fi urmărite filmele : 
Wolodyjwski", 
și „Intrusa".

în ziua de 21 Iulie va ___  ___
în prezența pictorului vernisajul 
expoziției Waclaw Taranczewski.

Tot cu prilejul zilelor 
R. P. Polone, în casele de 
vor fi prezentate programe 
zică și de poezie poloneză.

„Pan
.Flacăra Olimpică"

avea loc

culturii 
cultură 
de mu-

Premiere
cinematografice

In această săptămînă, spectatorii 
vor putea viziona noi premiere cine
matografice. Este vorba de realizarea 
studiourilor sovietice „Cei cinci din 
cer" în regia lui Vladimir Șredel — 
o palpitantă confruntare din timpul 
ultimului război mondial între un mic 
grup de militari sovietici, parașutați 
în spatele frontului inamic, și tru
pele invadatoare.

„Sunetul muzicii", cea de-a doua 
premieră a săptămlnli, se recomandă 
prin cele cinci premii Oscar dobîn- 
dite în 1965 pentru regie, montaj, a- 
ranjamente muzicale, bandă sonoră, 
ca și pentru cea mai bună producție 
a anului respectiv. „Musical" de 
succes, filmul are în fruntea distri
buției pe Julie Andrews și Christo
pher Plummer. Stagiunea estivală 
cinematografică va fi completată de 
comedia „Petrecerea" în regia lui 
Blake Edwards, avîndu-1 ca protago
nist pe popularul actor Peter Sellers.

EXPOZIȚII
• Azi, 13 iulie, la Galeriile de 

artă „Apollo" are loc vernisa
jul unei noi expoziții colective. 
Este vorba de expoziția de pic
tură, sculptură și grafică a ar
tistelor Gabriela Pătulea-Dră- 
guț, Iulia Oniță și Adina Caloe- 
nescu.

• Pot fl vizitate în continuare 
expozițiile :

• Constantin Popovici — de- 
»ene — la Galeriile 
„Amfora" (str. Mihai 
2).

• Alexandru Țipoia 
ră, grafică, sculptură 
leriile de artă „Orizont" 
Bălcescu nr. 23).
• Mihaela Nica șl Sanda Șa- 

ramăt — pictură — la Galeriile 
de artă „Simeza" (Bd. Maghe- 
ru, 20)

• Victor Vladimir Ciobanu — 
grafică — la Galeriile de artă 
„Galateea" (Calea Victoriei 
132).

de artă 
Vodă nr.

— pictu-
— la Ga- 

(Bd.

FESTIVAL FOLCLORIC
MARAMUREȘEAN

BAIA MARE (corespondentul 
„Scinteii"). Duminică, 12 iulie, in sta
țiunea climaterică Izvoarele din Mun
ții Gutiiului, intr-un larg amfiteatru 
natural, consiliul județean al sindi
catelor a organizat un bogat și inte
resant festival folcloric maramure
șean. Circa 10 000 spectatori au asis
tat la evoluția celor mai bune for
mații cultural-artistice ale sindica
telor din județ laureate la diferite 
concursuri, printre care amintim an
samblurile folclorice ale casei de cul
tură a sindicatelor din Baia Mare, 
fabricii de tricotaje „Unitatea" din 
Sighetul Marmației, unității de ex
ploatare ți industrializare a lemnului 
din Vișeul de Sus, a numeroși so
liști vocali și instrumentiști etc. Pen
tru a întregi gama manifestărilor or
ganizate în aer liber, cu acest pri
lej, pe terenurile de sport de la Iz
voarele au fost organizate întreceri 
de fotbal, volei, box, precum și jo
curi distractive.

CANTITĂȚI

SPORITE

DE MATERIALE

DE
CONSTRUCȚII

Răspunzlnd cerințelor exprese, 
manifestate de numeroase șan
tiere de construcții, îndeosebi de 
cele din zonele afectate de cala
mități, Industria locală din jude
țul Botoșani s-a angajat să pro
ducă suplimentar însemnate can
tități de cărămidă, var, cahle 
și construcții metalioe. Astfel, 
prin ridicarea indicilor de folo
sire a utilajelor și a suprafeței 
de uscare. Fabrica de cărămizi 
din Dorohol va produce 30 mili
oane cărămizi, în loc de 18 mili
oane, cît permite actuala capa
citate. De asemenea, fără chel
tuieli de investiții, a fost pus în 
funcțiune un cuptor care va pro
duce, în acest an, peste 750 
tone var. Pe aceeași linie se în
scriu și măsurile adoptate de fa
brica „Granitul" din Mihăileni, 
care întreprinde largi acțiuni 
pentro modernizarea și dezvol
tarea liniei tehnologice de fabri
care a teracotei.

Universitatea populară
de vară „Nicolae lorga“

Sub însemnul generic, „Creația u- 
mană la răspintia dintre două de
cenii", Universitatea populară de 
vară „Nicolae lorga" ți-a deschis din 
nou porțile la Vălenii de Munte. 
Circa două sute de invitați, oameni 
de artă ți cultură din toată țara, vor 
avea prilejul să urmărească timp de 
două săptămîni o prezentare panora
mică a realizărilor științifice din

„PROCURORUL"
de Gh. Djagarov

in interpretarea Teatrului
de stat din Galați

Fapt demn de rele
vat : prin cel puțin 
una din piesele puse 
în scenă în fiecare sta
giune, de cîțiva ani în
coace, Teatrul de stat 
din Galați manifestă o 
certă și meritorie ori
entare programatică. O 
preferință vizibilă, un 
interes viu, pentru pie
sa de dezbatere etică, 
socială și politică, pie
sa care transformă tea
trul în instanță, care 
angajează direct con
știința spectatorului.

De data aceasta, op
țiunea colectivului ar
tistic gălățean s-a oprit 
asupra piesei „Procu
rorul" a dramaturgului 
și poetului Gheorghi 
Djagarov, președintele 
Uniunii scriitorilor din 
R. P. Bulgaria. Piesa a 
obținut un premiu na
țional de dramă în 
1964.

„Procurorul" este in
spirată din unele reali
tăți ale vieții sociale 
bulgare dinaintea anu
lui 1956, realități deve
nite file ale trecutului. 
Ideatica el este reflec
tarea unei sănătoase 
reacții la manifestări 
izolate care creau un 
dezacord între legile 
noii societăți în edifi
care și conștiințe.

Piesa lui Djagarov 
pune în dezbatere în
țelegerea eticii profe
sionale și a celei socia
le ca pe un act de a- 
dîncă responsabilitate 
politică.

„Procurorul" expri
mă o acuzare tranșan
tă, în numele umanis
mului socialist, a ori
căror fanatisme oarbe 
și a oricăror incrimi
nări abuzive, fără aco
perire în fapte, de na
tură să afecteze desti-

nul individului. Ea con
ține o puternică con
damnare a oricăror in
terpretări subiective, a 
oricăror abateri de la 
obligația de a veghea 
neobosit la întărirea și 
respectarea legalității. 

Interesantă prin con
ținut, piesa lui Djaga
rov este și un text dra
matic de bună calita
te, pe linia celor mai 
valoroase creații rea
liste ale literaturii bul
gare. Dezbaterea pe 
care o propune este de 
mare veridicitate și 
concretețe umană și 
socială. Demonstrația 
este clară, convingă
toare și deloc simplis
tă. Caracterizările sînt 
nuanțate. Alături de 
caracterul ferm, inte
gru, lipsit de oscilații 
al bătrînului comunist 
Voinov, personaj ce a- 
mintește de 
lianți eroi ai 
tradiționale, 
conturează 
unor oameni frămân
tați, aflați pe drumul 
dobîndirii unei înțele
geri superioare (Procu
rorul și Anchetatorul), 
dar și pe cea 
nerecuperabili 
leoni de felul 
ian. Abilitatea 
autorul utilizează pla
nul anticipației, alături 
de cel al realității, 
contribuie Ia impresia 
de limpiditate a piesei. 
Dialogul e direct și 
plin de naturalețe.

Spectacolul gălățean 
pus în scenă de Ovidiu 
Georgescu se menține 
în această notă de sim
plitate, de firesc, al 
textului. El urmărește 
cu atenție aspectul de 
clarificare și angajare 
a conștiințelor, dar nu 
valorifică suficient re
sursele de dramatism

impresio- 
literaturii 
Djagarov 
imaginea

a unor
came- 

lui Bo- 
cu care

ale piesei. Mai mult, el 
sacrifică uneori tensiu
nea în favoarea cre
ării de atmosferă. Sti
lul destul de eclectic, 
lipsit de o dominantă, 
al montării este accen
tuat și de cadrul sce
nografic complicat — 
prin pretenția de a 
avea o funcție metafo
rică — neadecvat și 
lipsit de frumusețe.

Notabilele eforturi de 
compoziție din jocul 
interpreților nu sînt 
duse pînă la capăt. Se 
resimte elaborarea ; 
personajele păstrează 
ceva din felul de a fi, 
sau, mai grav, din ma
niera de Joc a actorilor 
și sînt prin aceasta 
ușor neconvingătoare. 
Cei mai bine distri- 
buiți ni s-au părut a fi 
Lavinia Teculescu, ac
triță cu evidente re
surse dramatice, și Eu
gen Tănase. Să men
ționăm distincția ți
nutei și sobrietatea 
mijloacelor lui Dumi
tru Pîslaru (al cărui 
joc ar fi avut nevoie 
de ceva mai multă par
ticipare și concentrare, 
de ceva mai mult pa
tetism). Subliniem, așa 
cum am mai făcut-o 
și. altădată, sensibilita
tea și farmecul pre
zenței scenice a Mar- 
găi Georgescu.

Credem că interesan
ta orientare a colecti
vului de teatru gălă
țean In privința inclu
derii în repertoriu a 
unor piese de puternică 
dezbatere etică și 
socială ar trebui să 
fie însoțită de o mai 
mare exigență profe
sională, de ambiția 
realizării unor specta
cole care să fructifice 
mai deplin valorile 
textelor alese.

Natalia STANCU

la locul de muncă NEAMȚ

actualul deceniu, concomitent cu o 
privire asupra perspectivelor pe 
care le deschide deceniul următor. In 
prelegerile și simpozioanele ce vor 
avea loc se vor face referiri substan
țiale la realitatea politică, economică, 
științifică și socială din țara noastră. 
Amintim printre cele mai interesante 
titluri : „Afirmarea deplină a perso
nalității umane in societatea noastră 
socialistă", „Actualitatea economică 
românească", „Contribuția instituții
lor culturale la formarea profesiona
lă a oamenilor muncii din industrie 
și agricultură", „Coordonate ale știin
ței și tehnicii contemporane" etc. 
Invitații vor avea prilejul să participe 
și la o serie de excursii la muzeele 
și monumentele din împrejurimi, la 
spectacole de teatru în interpretarea 
unor cunoscute colective de actori, 
la gale de filme.

Manifestările se vor bucura de par
ticiparea unor personalități de seamă 
ale culturii și științei românești con
temporane, academicieni, profesori 
universitari, cadre de conducere din 
diverse domenii ale economiei.

In această săptămină la 
Tele-cinematecă : „Viva Villa" 
(miercuri 15 iulie ora 22,15) ; 
French-Cancan — film 
cu Jean Gabin, Francois Arnold, 
Maria Felix — (vineri, 17 iulie 
ora 20,00) și o premieră pe țară : 
Semaforul verde — Jean Paul 
Belmondo și Jean Seberg — sim- 
bătă 19 iulie, ora 20,45).

artistic

Programul de teatru prevede o 
premieră T.V. : „Rosmerholm" 
de H. Ibsen. Distribuția : Victor 
Rebengiuc, Gheorghe Cozorici, 
Leopoldina Bălănuță, Olga Tu- 
dorache. Vasile Nițulescu, Jean 
Lorin Florescu. Regia, Ion Cojar 
— (marți 14 Iulie, ora 20,00).

tv

18,00 Deschiderea emisiunii. Nflero- 
avanpremieră.

18,05 Elevii din Dej — reportaj 
anchetă. Emisiune de Ion 
Dumitrașcu și Constantin 
Voltițchl.
Panoramic științific. 
Actualitatea In economie. 
„Din nou despre contractări". 
Anunțuri — publicitate.
„1001 de seri" — emisiune 
pentru cei mici. 
Telejurnalul de seară. 
Agenda politică. 
Roman-foileton : „Casa 
denbrook" (stîrșitul 
iul).
Steaua fără nume.
Orchestra șl soliști de muzică 
populară. Ansamblul folcloric 
„Mărțișorul" al Casei de cul
tură a studenților din

22,10 Rampa.
22,50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

18,35
19,00

19,15
19,20

19.30
19,50
20.00

20,55
21.50

Bud- 
serlalu-

Cluj.
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o problemă neglijată
de gospodarii județului
După cum se știe, 

marile unități ale in
dustriei, șantierele, a- 
trag mina de lucru de 
la distanțe de zeci de 
kilometri. Este vorba 
de mii și mii de per
soane care Se de
plasează zilnic la locu
rile de muncă, stră- 
bătînd distanțele cu 
trenul sau autobuzul. 
Numai în București lu
crează peste 150 000 de 
navetiști ; în multe al
te orașe, numărul lor 
este, de asemenea, con
siderabil. Este lesne 
de înțeles ce importan
ță prezintă atit pentru 
aceștia, cît și pentru 
întreprinderile în care 
lucrează, o rețea de 
transporturi feroviare 
și rutiere care să-i 
servească cu prompti
tudine.

Pornind de la acest 
considerent, am între
prins recent o serie de 
investigații în județele 
Brașov șf Ploiești. 
Cum călătoresc nave
tiștii, care sînt dificul
tățile de transport pe 
care Ie întîmpină și ce 
ar trebui făcut pentru 
înlăturarea lor ? — iată 
tema pe care ne-am 
ales-o. In orașul Plo
iești și în general, în 
județul Prahova, pon
derea navetiștilor în 
totalul salariaților este 
destul de mare. Să 
dăm un exemplu : nu
mai la uzina ,.l Mai" 
lucrează 
salariați 
locuința 
flate la 
pînd de .   ...
40 km de oraș. Din in
formațiile pe care 
le-am cules, trenurile 
pentru navetiști și au
tobuzele cu care călă
toresc circulă aglome
rate. uneori pină la re
fuz. iar abaterile lor 
de la orar sînt destul 
de frecvente. O serie 
de neajunsuri se dato- 
resc aooi necorelării 
graficelor de circulație 
cu programele de lu- ’ 
cru ale întreprinderi
lor. Datorită acestui 
fapt, la Ploiești tim
pul cheltuit de salaria- 
ții navetiști pînă la re
întoarcerea lor acasă 
este cu 50—70 și chiar 
100 la sută mai mare 
decît cel necesar.

Se înțelege că trans
portul unui număr atît 
de mare de persoane 
pune probleme. Nea
junsurile semnalate 
mai sus ar putea fi în
să înlăturate dacă s-ar 
lua măsuri operative 
pentru suplimentarea 
garniturilor și respec
tarea graficelor-orare.

peste 4 000 de 
care își au 

in comune a- 
distanțe înce- 
Ia 5 pină la

Din păcate, consiliul 
popular județean și or
ganele de resort rezol
vă asemenea probleme 
cu prea multă înceti
neală.

Situația constatată de 
noi la Brașov este 
oarecum asemănătoa
re cu aceea de la Plo
iești. In prodigioasa sa 
ascensiune economică. 
Brașovul beneficiază 
de aportul a 20 000 de 
navetiști. Mărirea nu
mărului de vagoane la 
trenurile muncitorești 
și suplimentarea curse
lor de autobuze sînt și 
aici deziderate 
la ordinea zilei. O re
zolvare urgentă nece
sită însă extinderea și 
perfecționarea rețelei 
de transport care de
servește întreprinderi
le brașovene. Ar fi ab
solut necesar ca mun
citorii care circulă cu 
autobuzele să fie aduși 
cu același mijloc de 
transport pînă la poar
ta uzinei. In prezent, 
întreprinderea de tran
sport a orașului, care 
deservește și numeroa
se trasee interurbane 
(de ce oare ?) își lasă 
călătorii în două punc
te periferice. După o 
călătorie incomodă, pa
sagerii sînt obligați să 
mai ia un mijloc de 
transport (și acesta 
aglomerat) pînă la în
treprindere.

O mare importanță 
are cunoașterea influ
enței condițiilor și du
ratei transportului asu
pra capacității de mun
că și stării de sănătate 
a navetiștilor. Tov. 
Constantin Petcu. di
rectorul administrativ 
de la uzinele „Tracto- 
rul“-Brașov ne spunea 
că oboseala pricinuită 
de un transport inco
mod reduce simțitor 
capacitatea de muncă 
a salariaților — fapt 
constatat cu certitudi
ne științifică în respec
tiva uzină. Inginerul 
Marin Tudor, care se 
ocuDă de studiul orga
nizării muncii la uzina 
„Steagul roșu", refe- 
rindu-se la aceleași 
cauze, arată că a cons
tatat la diferite opera
țiuni de montai reali
zări cu 10—25 la sută 
mai slabe la cei care 
vin la lucru de la dis
tante mari și în condi
ții grele.

„Adevărat, e aglome
rație mare, dar n-avem 
ce face — ne spune 
Laurențiu Suciu, con
tabilul șef al I.T.A. A- 
vem prea puține auto
buze". Să fie într-ade- 
văr puține ? Ne-am in
teresat și am aflat că 
întreprinderea dispune 
— sau mai bine zis ar

aflate

trebui să dispună — de 
66 de autobuze, cifră 
pentru care Brașovul 
ar putea fi invidiat. 
Din păcate însă. cel 
puțin zece autobuze 
zac de obicei imobili
zate din diferite moti
ve — lipsă de piese, 
reparații capitale, lipsă 
de cauciucuri, absențe 
ale șoferilor. O soluție 
există, totuși : după 
cum se știe, există po
sibilitatea încheierii cu 
întreprinderile intere
sate a unor contrac
te pentru transportul 
muncitorilor, contracte 
care prevăd penalizări 
în caz de întîrziere sau 
neefectuare a cursei. 
„Avem puține angaja
mente de acest fel — 
ne spune tov. Suciu. 
întreprinderile nu se 
înghesuie să le solici
te, din cauza tarifului 
ceva mai ridicat. To
tuși, drept să vă spun, 
dacă ar fi cereri multe, 
tot n-am putea să 
facem 
n-avem 
tule". 
sînt de .____ _

In concluzie la Inves
tigațiile noastre tre
buie să subliniem că 
problemele pe care le 
ridică marele număr de 
salariati-navetisti n-au 
fost abordate pînă 
cum decît sporadic și 
parțial. Ce-i drept, u- 
nele organe sindicale 
sau conduceri de între
prinderi de transport 
au rezolvat anumite 
sesizări și cereri, dar 
le-au considerat cazuri 
„particulare" și deci 
nesemnificative. La di
recțiile pentru proble
mele de muncă și Ia 
alte foruri județene si
tuația navetismului n-a 
fost încă... studiată. 
Este greu de înțeles 
cum este cu putință ca 
soluționarea sistemati
că a unei probleme a- 
supra căreia documen
te importante de par
tid și de stat au insis
tat nu o dată — și a- 
nume. asigurarea de 

i condiții bune pentru 
transportul salariați
lor care domiciliază in 
localitățile din terito
riul preorășenesc — 
să continue a fi în a- 
semenea măsură ne
glijată. Este timpul, 
credem, ca organele de 
resort județene — si în 
primul rînd consiliile 
populare — să reconsi
dere cu toată seriozi
tatea problema prin 
aplicarea neîntîrziată a 
unor măsuri rationale, 
științifice. prevenind 
astfel apariția oricăror 
efecte negative.

N. ENUȚA 
Al. PLĂIEȘU

Ritmuri „record" 
in industrie

La direcția de statistică a ju
dețului Neamț s-au prelucrat 
ultimele date privind activitatea 
industrială din semestrul I al a- 
nului în curs. în această perioa
dă, planul producției globale a 
fost depășit cu peste 167 mili
oane lei. Cel mai înalt nivel al 
producției, din industria județu
lui, a fost realizat în trimestrul 
II al anului, cînd s-a obținut o 
producție suplimentară de 
112 480 000 lei. In primul semes
tru, producția industrială a ju
dețului Neamț a fost mai mare 
cu 18,4 la sută decît în perioada 
corespunzătoare din 1969, înre- 
gistrîndu-se cel mai mare ritm 
de creștere din cincinalul ac
tual. Peste 80 la sută din sporul 
de producție a fost obținut prin 
creșterea productivității muncii.

SIBIU

Pentru turiști
Zilele acestea, la Mediaș au 

fost încheiate lucrările de recep
ție a unui nou și modern hotel 
cu 156 camere (326 locuri). 
Avînd un grad ridicat de con
fort, toate camerele noului hotel 
au pereții tapetați, pardoselile 
mochetate cu tufting și sînt do
tate cu mobilier modern, iar în 
unele camere se află instalate 
televizoare. Hotelul dispune, de 
asemenea, de un restaurant, o 
braserie, un bar de zi, de o piv
niță cu vinuri renumite.

le 
față, fiindcă 
autobuze des- 
Comentariile... 
prisos !

VRANCEA

a-

Fantezie 
și indemînare

Impletitul coșurilor din nuiele 
și al rogojinilor din papură sînt 
vechi îndeletniciri ale surăieni- 
lor. Dar locuitorii de azi ai -co
munei, mai ambițioși și energici, 
au făcut artă din această mese
rie. Cu vreo 4 ani în urmă, în 
Suraia, undeva pe malul Șiretu
lui, 15 tineri au pus bazele sec
ției de i împletituri în cadrul în
treprinderii de industrie locală. 
Cinci dintre ei au fost trimiși la 
Arad, pentru a deprinde de la 
meșteri mai- experimentați ,,tai
nele" împletitului. Acum, lu
crătorii secției, mulți la număr, 
confecționează mese, scaune, fo
tolii. coșuri de piață, de flori și 
altele. în 29 de sortimente, albe, 
strălucind sub pojghița de lac 
incolor. Obiectele realizate, 
deosebit de atrăgătoare, se vînd 
în 9 țări, printre care Anglia. 
Danemarca, S.U.A., Italia. Fran
ța.

Timișoara, 
stațiune...
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Mulțumiri edililor 
Predealului

în ziarul „Scînteia" dip 
iulie 1970 a apărut o ve- 

o vilă
5
dere reprezentînd 
din orașul Predeal. Aceas
tă reproducere mi-a re
amintit de zilele de conce
diu de odihnă petrecute cu 
soția în această minunată 
stațiune de pe Valea Pra
hovei.

în timpul șederii noas
tre la odihnă, am locuit 
în vila-bar „Cioplea". Tre
buie să vă spunem că aici 
condițiile de curățenie și 
confort sînt ireproșabile ; 
ne-am bucurat de toată a- 
tenția din partea persona
lului de serviciu.

Deși te afli la odihnă, 
aproape că nu știi cum 
să-ți împărți timpul mai 
bine, pentru că, în dorin
ța de a te recrea, vrei să 
cunoști și să vezi cît mai 
multe. La Predeal, de ce 
n-am sublinia și acest as
pect, nici nu-ți ajunge 
timpul pentru a străbate 
stațiunea și împrejurimile 
cu frumusețile lor. Am fost 
cu telefericul pe Clăbucet, 
am vizitat Pîrîul Rece, am 
mers pe neîntrecute cără
rui spre Timișul de Sus. 
am călătorit cu autobuzele 
și, drept să vă spun, 
I.T.B.-ul ar avea de învă
țat ce înseamnă regulari
tate șl respectarea oraru
lui în circulația autobuze
lor.

Conducătorii auto respec
tă sosirea și plecarea auto-

buzelor așa încît nu există 
reclamații ci, 
laude.

Am luat masa la bufetul 
„Virful cu dor", la o pen
siune din apropierea gării, 
la restaurantul „Cioplea", 
la cabana Clăbucet. Peste 
tot. politețe, atenție, solici
tudine ; in general grijă 
pentru ca cel venit la o- 
dihnă să se simtă cît mai 
bine.

dimpotrivă,

29 de
a 50 de

dorescProblema pe care 
s-o ridic în scrisoarea de 
față este, în ultimă instan
ță, strîns legată de secu
ritatea circulației. Iată la 
ce mă refer : In programul 
de învățămînt al școlilor 
de conducători auto, cu o 
durată de 3 luni, aparți- 
nind Centralei transporturi 
auto, navale și aeriene din 
Ministerul Transporturilor 
sînt prevăzute, pentru pre
gătirea practică a cursanți- 
lor, 30 ore de conducere a 
automobilului. Cîte 10 pe 
lună 1 Dintre acestea, o oră 
este rezervată examenului. 
Viitorilor conducători auto 
le mai rămîn la dispoziție 
29 de ore a 50 de minute.

I

mai frumos,
Și 

tot
cu flori

lă-

Edilii orașului Predeal 
s-au întrecut în a face ora
șul lor cit 
presărîndu-1 
brazi și întronind peste 
curățenia.

Meseria mea' este de
cătuș. După un asemenea 
concediu plăcut, mă reîn
torc la unitatea unde lu
crez cu noi forțe. Aș dori, 
cu acest prilej, să aduc și 
pe această cale, mulțumiri
le mele și ale soției, edili
lor orașului Predeal.

Popescu ION
Str. Măslinului nr. 
sector 8, București

ore...
minute

12

timp in care să-și forme- 
se deprinderi, să-și auto
matizeze mișcările necesa
re, să-și însușească toate 
subtilitățile meseriei, să se 
obișnuiască cu drumurile, 
cu aglomerația, să învețe să 
ferească alte autovehicule și 
pe pietoni și la rindul lor 
să se ferească de alte mij
loace. de transport ș.a.m.d 
Devine limpede, deci, că 
acest timp este mult prea 
mic pentru o activitate atît 
de importantă, care impli
că o grea 
răspundere 
cială. Mai 
condițiile 
moderne,
Oricît de capabil ar fi in-

și covirșitoare 
personală și so- 
ales acum, in 
unei circulații 
ultraaglomerate.

structorul respectiv, oricît 
de dezvoltate ar fi aptitu
dinile celui care învață, 
este greu de presupus că. 
Imediat după cele 29 ore 
de practică, el se va pu
tea descurca in condiții 
normale pe marile bulevar
de ale Capitalei și ale al
tor orașe, în fluxul circu
lației de azi. Conform re
glementărilor actuale Insă, 
acesta și nu altul este timpul 
afectat practicii în școlile 
pomenite ! Ținînd seama 
de considerentele amintite, 
cred că ar fi bine ca fo
rurile competente să anali
zeze posibilitățile de mări
re a numărului orelor de 
conducere. Pe de altă par
te, ar trebui ca cei ce de
prind mai greu meseria de 
șofer să aibă posibilitatea 
să se pregătească și în a- 
fara școlii. Dar, potrivit 
art. 45. pct. 15 din Regula
mentul de aplicare a De
cretului 328 din 29/IV/966. 
nu se poate încredința con
ducerea unui autovehicul 
persoanelor ce nu au per
mis de conducere. Lucru 
absolut de înțeles. De a- 
ceea, pentru a se crea 
condițiile necesare însuși- ■ 
rii temeinice a șoferiei, 
fără a se încălca legea, ar 
ti de dorit ca și în orașul 
Constanța, asemănător al
tor orașe, să se amenaje
ze poligoane speciale, des
tinate unor astfel de sco
puri. Inițiativa, firește, ar 
trebui să aparțină Consi
liului popular municipal 
Inspectoratului județean 
miliției.

?i 
al

I. NEGULESCU
Bd, Tomis, nr. 126, 
Constanța

„închis penfru 
inventar"

Am umblat zilele trecute 
prin mai multe magazine 
ale orașului Ploiești pentru 
a cumpăra unele obiecte. 
Nu mică mi-a fost, însă, 
mirarea cînd pe ușa a nu
meroase magazine, mai 
ales cele din centrul orașu
lui. stătea scris cu litere 
de-o șchioapă : „închis
pentru inventar". Unitatea 
nr. 37 — galanterie a fost 
închisă de la 15 la 20 iu
nie ; nr. 5 — menaj între 
16 și 23 iunie ; nr. 8 — me- 
talo-chimice între 13 și 19 
iunie. La fel de mult a du
rat inventarul și la unită
țile 23 — galanterie, 59 - 
ciorapi, 46 — încălțăminte 
și altele. Și mai de neînțe
les este faptul că la toate 
magazinele din Ploiești in
ventarul se face cam în a- 
ceeași perioadă. Astfel, în
tre 13 și 23 iunie numărul 
magazinelor închise pentru 
inventar a fost de 30. Este 
lesne de închipuit cîte greu
tăți au de întîmpinat, în a- 
cest caz, cumpărătorii, cîte 
drumuri inutile sînt nevoiți 
să parcurgă.

Legat de timpul în care 
magazinele nu sint accesi
bile 
fapt, 
tora. 
altă
de orele irosite de magazi
ne în timpul aprovizionării 
cu mărfuri. Aproape în fie-

cumpărătorilor și, de 
de rentabilitatea aces- 
aș vrea să ridic și o 
problemă. Este vorba

care zi, magazinele sînt în
chise cite 1—2 ore pentru 
această operație. Intr-una 
din zilele trecute, intre o- 
rele 10 și 12, aproape toate 
magazinele de pe strada 
Lipscani nu funcționau 
pentru că, așa cum se a- 
nunța pe o tăbliță agățată 
pe ușă, „magazinul este în
chis. Se primește marfă-1.

Iată, așadar, ce cauze a- 
fectează negativ buna ser
vire a cumpărătorilor. Dacă 
s-ar tace un calcul, s-ar 
vedea că lunar, pe întrea
ga țară, se pierd, numai în 
acest mod, mii de ore, care 
înseamnă pagube pentru e- 
conomia națională.

Consider că această si
tuație nu mai poate fi con
tinuată. Ministerul Comer
țului 
bora 
vind 
rata 
zorii _ . __
ții să se străduiască ca in
ventarul să dureze cît mai 
puțin, firește nu în dauna 
exactității. Este 
asemenea, să se 
orele în care să 
provizionarea și 
caz nu în timpul orarului 
de funcționare a magazine
lor. Este in interesul cetă
țenilor și al economiei 
noastre naționale.

Interior ar putea ela- 
norme precise pri- 
programarea J du- 

Inventarului, iar revi- 
care fac aceste opera-

necesar, de 
stabilească 
se facă a- 
în nici un

Gheorghe CANTEMIR
Ploiești

■"Ii*

***
*
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balneară
Incepînd din această vară, Ti

mișoara se poate mindri cu o 
nouă realizare, deosebit de apre
ciată : băile termale deschise. 
Este vorba de un adevărat com
plex de agrement, amplasat in 
plin centru, între Parcul pio
nierilor și bulevardul Vasile 
Pirvan. „Materia primă" o con
stituie apa termală provenită de 
la o sursă din apropiere, a cărei 
temperatură inițială, de circa 50 
grade Celsius, este moderată 
prin amestec cu apă potabilă 
rece, astfel că în cele trei ba
zine descoperite — dintre care 
unul pentru copii — cu o oglin
dă însumînd 1 770 mp, tempera
tura apei ajunge pînă la limita 
căldurii corpului uman. Com
plexul respectiv va funcționa în 
tot cursul anului, vara cu toate 
cele trei bazine, iar iarna cu 
unul singur. Proprietățile cu
rative ale acestei ape termale 
puternic mineralizate (conține 
13 grame de săruri minerale Ia 
litru), ne spunea doctorul Adrian 
Seceleanu, vor fi puse în valoa
re, pentru tratarea afecțiunilor 
reumatice cronice. Incepînd din 
toamnă, pe baza prescripțiilor 
medicale și sub îndrumarea de 
specialitate, pacienții din locali
tate. sau din alte părți ale țării, 
vor putea beneficia de primele 
băi calde de la Timișoara.

SATU MARE

Telefonie 

automatizată
La centrala telefonică Satu 

Mare s-a instalat, de curind, incă 
un sistem telefonic V-12 (cu 12 
căi), care sporește numărul cir
cuitelor cu Baia Mare, Oradea, 
Cluj și asigură, în același timp, 
legături directe ale orașului Că
rei cu Clujul. Se realizează, de 
asemenea, prin acest sistem, un 
circuit automat interurban cu o- 
rașul Cluj și, în plus, un număr 
de 6 legături telex. De cîteva 
zile, centrala telefonică a fost 
dotată și cu un radioreleu din 
import — cu o capacitate pentru 
300 de linii — care constituie 
baza pentru automatizarea tele
foniei interurbane la Satu Mare. 
Prin radioreleu, legăturile tele
fonice se vor realiza prin unde 
electromagnetice, eliminîndu-se 
astfel circuitul fizic tradițional 
(cu fir). Intr-o primă fază, pînă 
la sfîrșitul lunii iulie, se vor 
asigura cu ajutorul radioreleului 
8 legături, cu cîteva din princi
palele orașe ale țării, prin care 
se va îmbunătăți. substanțial, 
traficul convorbirilor interur
bane.
CORESPONDENȚII „SCINTEII"
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LA EDMONTON

S-au încheiat „mondialele 

de lupte libere
• SPORTIVUL ROMÂN VASILE I0RGA A OBȚINUT MEDALIA 

DE BRONZ LA CATEGORIA 82 KG

Noi produse asimilate 
la întreprinderea 

mecanică „Ceahlău"

„Regata Snagov"-un succes
pe toate planurile

Poate că niciodată in istoria ei de 
mare competiție internațională „Re
gata Snagov" nu s-a situat la un ase
menea nivel tehnic, n-a avut un atît 
de mare succes pe toate planurile ca 
la ediția încheiată ieri. Faptul este 
explicabil mai ales prin aceea că or
ganizatorii și concurenții, deopotrivă, 
au făcut totul cu gîndul la foarte a- 
propiatele campionate mondiale. Păs- 
trind desigur proporțiile, putem spu
ne că „Regata Snagov ’70“ a fost o 
repetiție generală a 
Este adevărat că 
n-au concurat toți 
didați la medalii al campionatelor
mondiale, dar trebuie să fim de acord
că numeroși caiaciști și canoiști. din
tre cei oe au urcat sîmbătă și dumi
nică pe podiumul de onoare al rega
tei noastre, țintesc să primească laurii 
competiției supreme.

mondialelor. 
Ia Snagov 

posibilii can-

„Regata Snagov" ne-a prilejuit o 
nouă ocazie de a-i vedea printre prota
goniști, în destul de numeroase probe, 
pe caiaciștii și canoiștii noștri. Uneori 
lupta pentru primele locuri a necesi
tat din partea lor eforturi mari ; 
alteori au cîștigat detașat. Apreciații 
noștri tehnicieni, asemeni de fapt și 
unor antrenori de peste hotare, între
văd mari șanse tricolorilor la campio
natele mondiale de la sfirșitul acestei 
luni.

„La canoe dublu 10 000 m, dacă ar 
fi, să mă refer doar la această 
p-obă — ne spunea ieri antrenorul 
erfierit Radu Huțan — avem patru 
echipaje de forțe absolut egale. Ori
care, mergind Ia CM, poate obține 
chiar medalia de aur..." Finala pro
bei la care s-a referit cunoscutul 
nostru specialist a revenit cuplului 
Maxim-Simionov, urmat de Manea- 
Calabiciov. Perechea Covaliov -Pat- 
zaichin, considerată favorită, a în
cheiat cursa de abia pe locul al III- 
lea la distanță de cîteva lungimi de 
barcă de învingători. A fost, dacă 
vreți, una din surprizele Regatei.

O probă de mare spectaculozitate — 
a cărei departajare îa sosire n-a pu- 
tut-o face decît „ochiul" obiectivului 
fotografie — am urmărit la caiac 
simplu masculin 500 m. Iată ordinea 
primilor trei : Neustadt (R.D.G.) ; Za- 
fiu (România) ; Ivanov (România). 
La caiac simplu, feminin, Viorica 
Dumitru întrunea unele garanții pen
tru a ocupa un loc de frunte. Cursa 
în sine a arătat că mult mai bine 
pregătite sînt Satzkorn (R.D.G.). Ja- 
pies (Olanda). Grabowski (R.D.G.) — 
ocupante ale primelor trei locuri — 
cărora, cel puțin la ora actuală, li 
se acordă principalele șanse la cîș- 
tigarea titlului suprem în Danemarca.

Una rece... două calde. Vernescu și 
Sciotnic au dominat net proba de ca
iac dublu 500 m. La interval de circa 
15 min. după cîștigarea cursei, cei 
doi luau startul din nou, de data aceas
ta alături de Iacob și Roșea, în echi-

Ce poate fi oare mai., sugestiv pentru frumusețea întrecerilor de caia; 
decît aceastâ imagine ?

Foto : Gh. Vințilă

pajul de caiac 4—1 000 m. Și un nou 
succes românesc, după o luptă care a 
încălzit puternic spectatorii și concu
renții aflați în zona sosirii, pe mal 
lingă turnul arbitrilor sau... în am
barcațiuni particulare. In această din 
urmă cursa, echipajul Norvegiei — 
campion olimpic în Mexic — nu a 
rezistat ritmului impus de caiaciștii 
români, clasîndu-se de abia pe locul 
al IV-lea. Este, dacă vreți, și aceasta 
una din surprizele intrecerilor.

Un duel extrem de atractiv, mai 
ales că s-a dat pe distanța a 10 km, 
la caiac simplu, s-a desfășurat între 
vest-germanul Schneider și repre
zentantul nostru Macarenco. Cei doi 
au mers unul in spatele altuia, pe 
rînd, mai bine de 9 500 m. Sprintul 
lui Schneider a fost însă mai puter
nic și Macarenco a trebuit să se mul
țumească cu locul secund.

Ion DUMITRII)

FOTBAL DIVIZIA A

Dinamo București-Rapid 2-1!
Da, cam așa stau lucrurile : 

după două înfrîngeri suferite în 
numele jocului... ofensiv, cu orice 
preț, dinamoviștii bucureșteni au 
revenit la vechea lor dragoste — 
apărarea aglomerată — și rezulta
tele se văd în cele două victorii 
realizate în ultimele două etape, 
ambele realizate în fața unor for
mații cu veleități — F. C. Argeș și 
Rapid.

Ieri, pe stadionul „Republicii", 
au venit mai puțini spectatori ca 
de obicei la o asemenea partidă, 
dar ei, ca și numeroșii telespecta
tori, care au urmărit desfășurarea 
întîinirii pe micul ecran, n-au a- 
vut ce regreta pentru că, în ansam
blu, meciul a fost frumos, disputat 
intr-un, ritm alert. Giuleștenii au 
fost, desigur, cei care au dominat 
mai mult — situație creată atît de

dorința lor de a nu pierde contac
tul cu fruntea clasamentului, dar 
și de „oferta" pe care le-o făcuseră 
frații Nunweiller și ceilalți coechi
pieri ai lor prin maniera de joc-

Și astfel dinamoviștii, apărîn- 
du-se strîns, au reușit să organi
zeze contraatacuri periculoase, 
două dintre ele soldîndu-se cu go
luri (Lucescu, min. 29 și Haidu, 
min. 70). Rapid a înscris singurul 
său gol de abia în min. 78 prin 
proaspătul intrat pe teren Pe- 
treanu.

Ceea ce ni se pare interesant de 
remarcat, în legătură cu acest 
meci, este faptul că în evoluțiile 
jucătorilor noștri au început să se 
vadă din ce în ce mai mult „lucru
rile" învățate cu prilejul recente
lor partide, din turneul final al 
C.M. Scriind aceasta ne referim,

printre altele, la felul în care este 
folosită pasa înapoi, participarea 
la joc indiferent de „specializare" 
(apărător sau atacant), schimbul 
de locuri efectuat în fazele de a- 
tac etc.

Pierzînd această partidă, Rapid 
și-a văzut risipite șansele de a 
concura cu U.T.A. lâ cucerirea 
titlului de campioană ; ceea ce nu 
justifică nervii și protestele unora 
dintre giuleșteni la deciziile arbi
trului A. Bentu care a condus 
foarte bine.
(La ora cînd închidem, prima ediție, 
jocurile de fotbal continuă).

(Urmare din pag. I)

DIN LUMEA LARGĂ
DUBLA ÎNTILNIRE DE ATLE

TISM R. D. GERMANA-ANGLIA, 
desfășurată pe stadionul Whitecity 
din Londra, s-a încheiat cu victoria 
reprezentanților R. D. Germane: la 
masculin 114—97 puncte, iar la femi
nin 80—55 puncte. Iată citeva rezul
tate din ziua a 2-a : Feminin : 100 m 
garduri : Karin Balzer (R.D.G.) — 
13'2/10 ; înălțime — Rita Schmidt 
(R.D.G.) 1,85 m ; greutate : Lange 
(R.D.G.) — 18.70 m : ștafeta 4x400 : 
R. D. Germană — 3’34”8/10 (nou re
cord al țării) ; ștafeta 4x100 m : An
glia — 44”6/10 ; masculin : disc : Tho- 
rith (R.D.G.) — 60.40 m ; ciocan : 
Theimer (R.D.G.) — 70,34 m ; 800 m : 
Browne (Anglia) — l’48”6/10.

LOCALITATEA CEHOSLOVACA 
HRADEC KRALOVE a găzduit cam
pionatele europene de tir cu arcul. 
La masculin pe primul loc s-a clasat 
arcașul sovietic Viktor Sidoruk — 
1 166 puncte, urmat de Arne Jakobsen 
(Danemarca) — 1 162 puncte și Kyasti 
Laasopen (Finlanda) — 1158 puncte. 
In concursul feminin titlul european 
a revenit suedezei Anelise Berglung 
cu 1 161 puncte, urmată de Emma 
Gapcenko (U.R.S.S.) — 1 144 puncte și 
Eva Suițeva (U.R.S.S.) — 1141 puncte.

CONCURSUL AUTOMOBILISTIC 
„CELE 6 ORE DE LA WATKINS 
GLEN" a fost cîștigat de mexicanul 
Pedro Rodriguez și finlandezul Leo 
Kinnunen care, pilotînd o mașină 
,.Porsche", au parcurs 1 139.600 km 
(308 tururi) cu o medie orară de 
188,420 km. Pe locul 2 s-a clasat cu
plul Jo Siffert (Elveția)-Brian Red
man (Angliei, iar ne locul 3 Mario 
Andretti (S.U.A.) și Ignazio Giunti 
(Italia).

CAMPIONATUL EUROPEAN DE 
YACHTING (clasa „Finn") s-a în
cheiat cu victoria campionului mon
dial Thomas Lundquist (Suedia). Ul
tima regată a comnetiHeî a revenit 
lui Jurgen Meir (R. D. Germană).

IN ZIUA A DOUA A CONCURSU
LUI DE NATAȚIE DE LA LOS AN
GELES, recordmanul american Brian 
Job a stabilit cea mai bună perfor
manță mondială a anului in proba de 
200 m bras cu timpul de 2’26”5/10. 
Pe locul secund s-a clasat campionul 
olimpic Felipe Munoz cronometrat în 
2’26”7/10 (nou record al Mexicului). 
Un rezultat bun a fost înregistrat și 
in proba feminină de 200 m spate, 
cîștigată de americana Barby Darby 
cu timpul de 2’26”6/10.

Alte rezultate : 100 m liber femi
nin : Kathy Mc Kitrick (S.U.A.) — 
1’01 ”4/10 ; 100 m liber masculin : 
Dave Edgar (S.U.A.) — 53”6/10.

IN CADRUL CAMPIONATELOR 
DE NATAȚIE ALE R.D. GERMANE 
(întrecerile se desfășoară la Branden
burg), cunoscutul înotător Roland 
Matthes a ciștigat proba de 100 m 
spate cu performanța de 58”3/10. In 
proba de 100 m liber feminin, pc pri
mul loc s-a clasat Gabriele Wetzko, 
cronometrată cu timpul de 1’01”, iar 
în proba de 200 m fluture masculin 
primul loc a revenit lui Poser cu 
timpul de 2T2”7/10.

ÎNTRE 13 IULIE ȘI 1 AUGUST la 
Amsterdam se va desfășura un mare 
turneu internațional de șah cu par
ticiparea a 16 jucători. La acest tur
neu și-au confirmat participarea, 
printre a’t'i. marii maestri sovietici 
Spasski. Gheller, Polugaevski, iugo
slavii Gligorici, Cirici, cehoslovacul 
Hort, bulgarul Tringov și Uhlmann 
(R. D. Germană).

SCHIORUL AUSTRIAC EDY SCH
WAIGER a stabilit UN NOU RECORD 
MONDIAL DE VITEZA, realizînd 
media orară de 179.993 km, în- 
tr-o tentativă de „kilometru lan
sat", efectuată pe muntele Cervinia 
(valea Aosta). Recordul anterior era 
de 174,757 km și aparținea italianu
lui Din Marco.

a concepe activitatea, acest mod de 
a acționa este singurul acceptabil 
pentru că pavîndu-ne drumul cu 
dalele automulțumirii punem de 
fapt o frînă progresului. Pentru că a- 
devărul este că reținerile care au 
existat în abordarea cu mai multă în
drăzneală a unor partide sau chiar 
menținerea pe pozițiile unei idei tac
tice criticate — faimosul „realism" — 
totul și toate de acest gen își au a- 
ceeași sursă : continuăm incă să ne 
cerem prea puțin, declarindu-ne satis- 
făcuți chiar cînd vedem că realmente 
s-ar fi putut realiza mai mult. Jocu
rile disputate la Guadalajara, reali
tatea concretă a turneului de pe 
Jalisco au arătat că dacă astăzi, pe 
plan tehnic, al pregătirii, în general, 
am avansat mult față de o perioadă 
nu prea îndepărtată, în ce privește 
exigențele proprii, obiectivele ce ni 
le propunem am rămas la nivelul 
anilor din urmă. Cu toate consecin
țele care decurg din această menta
litate, atît în planul concepției de joc 
(ne propunem doar să nu pierdem), 
cit și in al calității în ansamblu a 
jocurilor.

De altfel, președintele F.R. Fotbal, 
tov. Mircea Angelescu, sublinia re
cent, în articolul „Fotbalul românesc 
la ora concluziilor", publicat in zia
rul „Scînteia", justețea unor astfel 
de observații, scriind : „De aceea so
cotim că sînt juste opiniile potrivit 
cărora în stadiul în care am ajuns, 
după ce am depășit etapa destul de 
grea a afirmării, trebuie neapărat să 
vrem mai mult, să atacăm cu în
credere și curaj poziții mai avansa
te. în ierarhia' internațională. Aceas
ta nu este valabil numai la nivelul 
echipei naționale, ci și pentru clubu
rile fruntașe, ca și pentru ansamblul 
fotbalului nostru".

Așa cum am mai arătat, prof An
gelo Niculescu are neîndoios merite 
in formarea actualei echipe reprezen
tative, în înzestrarea ei cu un anu
mit stil de joc apropiat de ceea ■ ce 
se cere pe plan internațional ; dar la 
ora actuală, după „experiența Guada
lajara" se impune mai mult ca ori- 
cind o analiză temeinică a concepției 
de fond în cadrul căreia acționează 
echipa noastră națională. Sub acest 
unghi, la Guadalajara, evoluția jucă-

La Edmonton (Canada) au luat 
sfîrșlt campionatele mondiale de 
lupte libere. Dintre cei 3 repre
zentanți ai României, cel mai bine 
s-a comportat Vasile Iorga, cîștigă- 
tor al medaliei de bronz la cate
goria 82 kg. Pe primul loc la a- 
ceastă categorie s-a clasat luptăto
rul sovietic Iuri Samuradov, iar

TENIS

locul 2 a revenit japonezului Ata- 
suo Sasaki. La categoria super- 
grea (peste 110 kg) medalia de aur 
a revenit luptătorului sovietic A- 
lexandr Medved. Un frumos suc
ces au obținut luptătorii iranieni 
cîștigători a 3 medelii de aur prin 
Ebrahim Hayadi, Shamssedim Sye- 
dabass și Abdollah Mohaved.

IIie Năstase—cap de serie 

la „ Washington international open"
Săptămîna aceasta va fi marcată în 

sportul alb de disputarea celui de-al 
5-lea din cele 17 turnee, contînd pen
tru marele premiu internațional la te
nis. Este vorba de „Washington inter
national open" la care urmează să 
participe și românul Ilie Năstase de
semnat cap de serie. Deocamdată, în

CICLISM

clasamentul marelui premiu internațio
nal conduc australianul John New
combe și cehoslovacul lan Kodes cu 
cite 15 puncte, urmați de George Go- 
ven (Franța), Bob Hewitt (Republica 
Sud-Africană) — 9 puncte, Ilie Năș- 
tase (România) și Arthur Ashe (S.U.A.) 
— cite 8 puncte fiecare.

Rutierii români 
domină turul Macedoniei
• ALEXANDRU SOFRONIE CONDUCE IN CLASAMENTUL GE- 
NERAL, IAR VASILE SELEJAN A OBȚINUT TREI VICTORII 

DE ETAPĂ
Rutierii români domină turul ci

clist al Macedoniei, în care au cîști
gat 3 din cele 5 etape disputate 
pînă acum. Un veritabil tur de for
ță a realizat tînărul Vasile Selejan 
autorul celor 3 victorii de etapă 
obținute în sprinturile finale. Sele
jan a cîștigat etapa a 5-a, Bitolia— 
Ohrid (73 km) cu timpul de 
1 h 59’55”. Pe locul 2 a sosit aus
triacul Inthaler, iar pe locul 3 iu

goslavul Breceli. In clasamentul 
general individual conduce româ
nul Alexandru Sofronie — 13 h 
54’42”, urmat de iugoslavul Gazdici 
la 30” și turcul Caliskan Ia 2’22”. 
Pe echipe locul I este ocupat de 
România, urmată în ordine de echi
pele Macedoniei — la 28’43”, Po
loniei — la 39’36”, Algeriei — la 
51’41’’.

ÎN CONCURSUL DE LA SANTA CLARA

NOU RECORD MONDIAL LA 200 M FLUTURE
Cu prilejul concursului internațio

nal de natație de la Santa Clara (Ca
lifornia) înotătoarea americană Karen 
Moe (17 ani) a stabilit un nou record 
mondial în proba de 200 m fluture cu 
timpul de 2’20”7/10. Vechiul record, 
deținut de olandeza Ada Kok, era de 
2’21” și fusese stabilit în anul 1967, 
fiind unul din cele mai vechi recor
duri ale lumii la natație.

Alte rezultate : 200 m liber bărbați :

CONCURSUL HIPIC DE

Torn McBreen (S.U.A.) 2’56”9/10 (cea 
mai bună performanță mondială a se
zonului). In această probă înotătorul 
vest-german Hans Fassnacht a ocupat 
abia locul 8 cu timpul de 2’18” ; 400 
m mixt femei : Debbie Meyer (S.U.A.) 
5’12”2fl0 ; 100 m spate femei : Kay 
Hali (S.U.A.) l’07”5/10 ; 200 m fluture 
bărbați : Mark Spitz (S.U.A.) 2’07”8/10 
(cea mai bună performantă mondială 
a sezonului).

LA CRAIOVA

Speranțe pentru „balcaniadă**
Pe hipodromul din parcul Poporu

lui din Craiova s-au desfășurat ulti
mele întreceri din prima etapă a 
campionatului național, probe com
plete și probe de obstacole.

La startul concursului s-au aliniat 
concurenți de la cluburile Steaua, Di
namo, Centrul de călărie București, 
C.S.M. Sibiu, Petrolul, A.S.A. Cluj și 
Rovine-Craiova. La categoria ușoară, 
pe primele locuri s-au clasat concu
renții Ion Popa (Steaua) și Enache 
Boiangiu (Centrul. de călărie Bucu
rești), ambii eu 33”66. Locul III a 
fost ocupat de Andrei Kadar (Petro
lul) cu 35”66. La categoria mijlocie, 
primele trei locuri au fost ocupate în 
ordine de Vlad Constantin (Dinamo) 
21” 33, Oscar Recer (Dinamo) 22” și 
Costea Andrei (Steaua) 29”66.

Apreciind felul în care s-au des
fășurat întrecerile, tovarășul Dumitru

Nedelea, secretar general al federa
ției române de călărie și pentatlon 
modern, ne-a spus, printre altele : 
„Organizarea și hipodromul au fost 
excepționale. Sportivii qu reușit re
zultate care ne dau speranțe în com
portări foarte bune la campionatul 
balcanic. în probele de obstacole pe 
lingă călăreți consacrați ca Andrei 
Costea, Andrei Kadar, Enache Boian
giu. Dumitru Roșea și alții s-au evi
dențiat tineri ca Victor Conțiu de la 
A.S.A. Cluj și Ion Serdaru care, ală
turi de alți concurenți, și-au cîștigat 
dreptul de a face parte din lotul na
țional ce ne va reprezenta în cea 
de-a treia ediție a Balcaniadei de 
călărie, ce se va desfășura la Craiova 
între 29 august — 6 septembrie a.c.“.

N. ȚUICU

■ ■■■■■■■■■■■■
torilar noștri a suscitat numeroase 
observații critice, venite nu numai din 
partea ziariștilor români aflați acolo, 
ci și din partea unor observatori 
neutri, unii dintre ei tehnicieni de 
mare reputație (H. Hererra, J. Sal- 
danha, R. Mitici ș.a.) sau cronicari 
de fotbal (Fr. Țhebaud, M. Maier, W. 
Lutz etc.).

In cadrul jocurilor din turneul fi
nal, echipa noastră s-a menținut cu 
încăpățînare, cu toate că realitatea 
de pe teren nu o impunea, in limi
tele ideii conservării balonului la 
m'jlocul terenului. Și nu este vorba 
în acest caz de a imputa un termen 
sau altul (temporizare sau nu mai 
știm ce altă expresie „tehnică") și 
nici măcar de a imputa faptul că... 
jucăm bine la mijlocul terenului. Se 
cere pusă in discuție cu fermitate

Discutind despre această lipsă 
de flexibilitate, despre suplețea care 
trebuie să caracterizeze modul de a 
lucra al conducerii tehnice a unei e- 
chipe de jucători care s-au impus ca 
mari vedete (în cel mai bun sens al 
cuvîntului) atingem unul dintre cele 
mai nevralgice puncte ale activității 
echipei noastre naționale la „Mexico 
’70".

Mai Intîi de toate, am vrea să 
menționăm că la Guadalajara atît 
în timpul partidelor desfășurate, cît 
și înaintea lor, am fost martori la 
momente care — dintr-un anumit 
punct de vedere — arătau că există, 
în general, la noua generație de 
fotbaliști români, alături de indiscu
tabilele lor calități tehnice, și un ri
dicat potențial psihic, trăsături mo
rale înalte, voința puternică de a

La întreprinderea mecanică 
„Ceahlău" din Piatra Neamț 
s-a consemnat un succes deo
sebit, în primul semestru al 
acestui an, în domeniul înfăp
tuirii planului: obținerea unui 
spor la producția-marfă și glo
bală în valoare de 19 800 000 
lei. Menționînd această fru
moasă realizare, merită să fie 
subliniat faptul că, potrivit 
cerințelor mereu crescînde ale 
industriei și agriculturii, în
treprinderea a putut satisface 
o serie de comenzi suplimenta
re, materializate în importante 
livrări peste prevederi : 30,7
tone diverse utilaje tehnologi
ce pentru industria alimenta
ră — superfiltre de aspirație, 
extractoare cu tremii, filtre de 
presiune, 167 tone echipament 
mobil de irigație prin asper- 
siune, 53 tone barăci metali
ce, precum și 643 generatoare 
de acetilenă.

Lucrările de amplificare și 
modernizare a capacităților de 
producție continuă. în planul 
de dezvoltare a întreprinderii 
mecanice „Ceahlău" sînt inclu
se obiective vizînd ordonarea, 
cit mai eficientă, a fluxurilor 
tehnologice pe un nou ampla
sament, extinderea nomencla
torului de fabricație prin noi

asimilări de produse. în pre
zent, întregul colectiv depune 
eforturi în vederea realizării 
și depășirii angajamentelor a- 
sumate pe anul în curs, pre
gătirii judicioase a producției 
anului viitor — care va fi cu 
5.5 la sută mai mare, în con
dițiile aplicării pe scară mai 
largă a unor procedee tehno
logice avansate, cum sînt su
darea în mediu protector de 
argon la conductele de alumi
nă. introducerea sudării semi
automate la corpul generato
rului de acetilenă, extinderea 
la turnătoria de neferoase a 
miezurilor confecționate din 
silicat de sodiu, întărite cu 
bioxid de carbon.
întreprinderii mecanice „Cea

hlău" i se deschide și perspec
tiva asimilării, în următorii 
ani, a fabricației de grape, 
începînd cu grapa cu discuri 
dezaxabilă și grapa cu discuri 
purtată rigidă. Se are în vede
re, de asemenea, ca în anul 
1975, jumătate din producția 
întreprinderii să fie livrată Ia 
export. în anul ce vine, 11 000 
bucăți betoniere de tip U 100 1 
vor fi expediate, la cererea 
unor beneficiari din R.F. a 
Germaniei, Olanda și Franța.

. CABANE 
PENTRU TURIȘTI

Printre zecile de unități tu
ristice ale cooperației de con
sum, cabana de la Bucin se 
bucură de un binemeritat 
renume- Situată pe șoseaua 
Praid—Gheorghieni, aproape 
de locul de unde izvorăște 
Tirnava Mică, la o altitudine 
de 1 280 m, cabana Bucin, cu 
cele 9 camere în care pot fi 
găzduite 26 persoane, consti
tuie un adăpost excelent pen
tru drumeți. Specialitatea ca
sei... papricașul de ciuperci fi 
vinul de Jidvei și, mai ales, 
buna deservire — care spo
resc renumele cabanei Bucin, 
din județul Harghita.

Pe meleagurile Harghitei 
sînt și alte cabane ospitalie
re. Pe traseul turistic Odor- 
hei—Miercurea Ciuc, la km 
18, turistul va putea bate la 
ușa cabanei Homorod, iar la 
km 32 este așteptat la cabana 
Chirui. Aici se va putea ospă
ta cu mămăliguță cu brinză 
de la stînă și cu rachiu de 
brad.

Pentru actualul sezon esti
val, cooperația de consum 
și-a sporit posibilitățile de 
cazare a turiștilor. în județul 
Argeș, de exemplu, la cabana 
Topolog au fost instalate noi 
căsuțe camping, iar la popa
sul Lotrișor s-a amenajat o 
cabană ce va oferi găzduirea 
turiștilor în toate anotimpu
rile anului. Alte cinci căsuțe, 
tip camping, au fost instalate 
la Cîineni, la hanul turistic 
„Rîul Vadului".

Unde mai există posibili-

tăți de cazare a iubitorilor 
de drumeție ?

Lunca Bradului, situată la 
jumătatea distanței dintre 
Toplița și Deda, se înscrie pe 
agenda turiștilor ca una din 
cele mai frumoase zone de 
agrement ale județului Mu
reș. Cooperația de consum a 
construit aici, la Neagra, la 
„poarta de intrare" dinspre 
județul Harghita, o splendidă 
cabană turistică, denumită 
,,Cabana șoimilor", cu un res
taurant și un hotel cu 40 de 
locuri. La cabană se poate a- 
junge cu mijloace auto pro
prii sau cu, autobuze. Prepa
ratele la grătar din carne de 
porc, vînat, precum și alte 
bunătăți culinare pot satis
face gusturile tuturor.

La intrarea în Lunca Bra
dului, pe un drum bine a- 
menajat, se află cabana Să- 
lard, cu posibilități de caza
re în 16 camere confortabile. 
Bucătăria cabanei pune la 
dispoziția consumatorilor 
mîncăruri cu specific ardele
nesc, vinul casei, palincă de 
pe renumita vale a Bistriței. 
La cerere, personalul asigură 
servirea micului dejun, prîn- 
zului și cinei în cameră.

Cooperația de consum are 
amenajate unități turistice în 
toate județele țării. Mai amin
tim, pentru cei interesați, 
cabanele „Căprioara" — Pe- 
trești (județul Vrancea), „Va
lea Cernei" (județul Caraș- 

Severin), „Pădurea Sarului" 
(județul Olt.).

scoaterea din echipă — ceea ce poate 
fi echivalat cu un fel de acțiune 
mai mult demonstrativă decit e- 
ficientă. Ceea ce era important, 
la Guadalajara, nu oonsta in aplica
rea de sancțiuni disciplinare cu 
„impresie Ia public”, ci in recupe
rarea imediată a unor jucători ea 
Dobrin sau Răducanu, a căror ab
sență — orice s-ar spune și s-ar scrie 
— a cîntărit greu în rezultatele 
echipei.

Iată pentru ce nu ne-au satisfăcut 
explicațiile date de către conducerea 
forului de specialitate, in diferite o- 
cazii — articolul publicat, la care 
ne-am mai referit, și altele — ca și 
declarațiile antrenorilor Angelo Ni
culescu si Emerich Vogi, la Guadala
jara sau după reîntoarcerea acasă.

Drumul spre consacrare
doar această fetișizare a unui anu
mit mod de a juca (poate un pro
gres acum doi ani. dar care a de
venit în mod cert o frînă, astăzi, 
cînd jucătorii pot mai mult), această 
lipsă de suplețe în concepție a con
ducerii tehnice a lotului ; această 
inflexibilitate în fața celei mai acu
te evidențe. La fel s-ar putea vor
bi despre problemele mișcării fără 
balon, schimbului de locuri, speciali
zării pe posturi și „universalizării", 
atacul pe poartă, etc. etc. Este o a- 
titudine total păgubitoare pentru tra
gerea unor concluzii utile și necesa
re progresului fotbalului nostru, in- 
crîncenarea cu care antrenorii echipei 
naționale se mențin pe pozițiile lor, 
neluînd în considerare din discuțiile 
survenite decît tonul, cîteodată nepo
trivit, violent specific obișnuiților 
„teribiliști" ai cronicilor sporti
ve. Or, ceea ce trebuie să pri
meze este conținutul observațiilor 
critice, curajul de a recunoaște des
chis greșelile care au existat

reprezenta cu cinste culorile țării. 
Trebuie spus, insă, totodată, că pe 
linia consolidării acestor calități, pc 
linia creșterii sudurii sufletești, a 
•întăririi unității de acțiune, a creării 
celui mai optim climat, mai sînt 
incă multe de făcut. Scriem aceasta 
deoarece, mai ales înaintea începerii 
întrecerii, s-au constatat fisuri le- 
rioase, provenite atît din abaterile 
săvirșite de unii dintre jucători — 
Dobrin, Răducanu, Gornea etc. — 
cît și din lipsa de tact sau ineficien
ta metodelor cu care s-a încercat 
înlăturarea lipsurilor existente. S-a 
vorbit poate cu o anumită exage
rare despre abaterile disciplinare ale 
respectivilor — „indolență”, „super
ficialitate" etc. — dar cert este că 
ele au existat și sancționarea lor 
promptă se impunea. Din păcate, 
măsurile luate nu s-au ridicat, după 
părerea noastră, la înălțimea mo
mentului. la nivelul actual al cerin
țelor și chiar al valorii acestor ju
cători. Aceste măsuri au avut mai 
mult caracter... administrativ —

De altfel, ultimele „evenimente" 
petrecute in cadrul jocurilor de cam
pionat sau in afara lor, abateri de 
la disciplină, viață nesportivă etc., 
in care au fost implicați, din pă- 
cate, și componenți ai lotului națio
nal, pun cu o și mai mare acuitate 
problema îmbunătățirii procesului de 
educație sportivă și cetățenească a 
jucătorilor noștri. O atitudine hotă- 
rită trebuie luată și împotriva „prie
tenilor" fotbaliștilor fruntași, de mul
te ori factori decisivi in asemenea 
situații. Dacă este firească admirația 
pentru talentul jucătorilor, este inad
misibilă maniera în care ea este frec
vent exprimată, prin atragerea jucă
torilor în jurul meselor de restaurant.

Considerăm necesar ca. la analiza 
generală a activității echipei naționale 
Ia turneul final din Mexic, toate aces
te probleme să fie puse in discuție cu 
obiectivitate, cu temeinicie și com
petență. fără exagerări, dar și fără 
iritări inutile, pentru a putea fi

luate măsurile cele mai bune, care 
să nu mai îngăduie repetarea unei 
asemenea situații. Se cere cu stăruin
ță receptivitate la conținutul observa
țiilor critice, curajul de a recu
noaște deschis greșelile mai mari 
sau mai mici care au existat în rea
litate, influențind — fie și parțial — 
rezultatele echipei noastre in Mexic. 
Aceasta cu atit mai mult, cu cit datori
tă bunei comportări de ansamblu a 
fotbaliștilor români la Guadalajara, 
exigențele noastre, ale tuturor au cres
cut. După Mexico ’70 echipa României 
este principala favorită în grupa pre
liminară din care face parte, in „Cupa 
Europei", și are reale șanse de a ti 
cap de serie in preliminariile celei 
de a 10-a ediții a C.M. Sint poziții 
cîștigate, care nu pot fi, însă, păs
trate decit printr-o comportare care 
să depășească pe cea din Mexic. 
Desfășurarea preliminariilor recent 
încheiatului campionat mondial a 
dovedit că renumele unei echipe nu 
este suficient pentru a-i asigura ca
lificarea (vezi Portugalia sau Argen
tina).

Comportarea jucătorilor noștri in 
Mexic ne-a adus multe aprecieri 
pozitive și este neîndoios faptul că 
acum în lume există alte păreri des
pre fotbalul românesc. Dar, in ce ne 
privește, și alte obligații. Acționind 
pentru continua perfecționare a struc
turilor organizatorice, a activității fot- , 
balistice în general, forul de specia
litate are datoria să acționeze cu 
mai multă eficacitate pentru moder
nizarea antrenamentelor din secții, 
pentru înstăpinirea unui regim de 
muncă corespunzător exigențelor pe 
plan internațional, pentru instaura
rea celei mai severe discipline. 
O dată cu învățămintele pri
vind participarea echipei noastre 
în Mexic — învățăminte ce 
nu pot porni de la un defe
tism fără acoperire, dar nici de la o 
prea timpurie automulțumire — tre
buie puse în lumină și aplicate și nou
tățile de ordin tehnic sau practic a- 
duse de cel de-al 9-lea campionat 
mondial. Numai eliminînd lipsurile 
constatate, acționind hotărît pentru 
continua îmbunătățire a procesului 
instructiv-educativ se vor crea con
dițiile unei depline fructificări a ta
lentului incontestabil pe care-1 au 
jucătorii noștri, cu deosebire com- 
ponenții lotului național.



viața internațională

R.F.G. — Peste 
'5 000 de persoane 
au manifestat la 
Hamburg tmpotri- 

iva intervenfiei mi
litare americane în 

Indochina

De ce este „secret" raportul 
de la „Maison d’Europe”

ACȚIUNI OFENSIVE 
AEE PATRIOTILOR 
SUD VIETNAMEZI 
ȘI CAMBODGIENI

SAIGON 12 (Agerpres). — Detașa
mente ale Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud au atacat în noaptea de sîm
bătă spre duminică o serie de obiec
tive și poziții militare americano- 
saigoneze, anunță agențiile de presă, 
în provinciile din delta Mekongului a 
fost supus unui atac cu mortiere și 
rachete aeroportul militar din orașul 
Can Tho, unde se află și cartierul 
general al celei de-a patra regiuni 
tactice militare. Angajamente între 
forțele patriotioe și trupele america- 
no-saigoneze s-au semnalat în regiu
nea Phuoc Long, în delta Mekongului 
și în zona Platourilor înalte.

în primele șase luni ale acestui an, 
forțele patriotice care acționează în 
zona Platourilor înalte din Vietnamul 
de sud au scos din luptă 17 705 mili
tari din rîndul trupelor americano- 
saigoneze — precizează un comuni
cat difuzat de agenția de presă Eli
berarea. în aceeași perioadă, patrio- 
ții care își desfășoară activitatea în 
regiunea amintită au distrus nume
roase aparate de zbor și vehicule mi
litare și au incendiat depozite de 
muniții și carburanți aparținind tru
pelor inamice.

PNOM PENH. — în cursul zilei de 
simbătă, forțele de rezistență popu
lară cambodgiene au lansat un atac 
violent asupra pozițiilor deținute de 
trupele regimului Lon Noi în orașul 
Kirirom, situat la circa 90 kilometri 
la vest de Pnom Penh. După cum 
menționează agențiile de presă, ata
cul s-a soldat cu o victorie a for
țelor patriotice, care au reușit să in
stituie controlul asupra acestui oraș.

belgrad Convorbiri rodnice privind
dezvoltarea colaborării economice 

româno-iugoslave

„FINANCIAL TIMES" ANUNȚĂ CĂ

Guvernul englez va livra 
armament rasiștilor sud-africani

• PUTERNICE REACȚII IA LONDRA $1 ÎN MAI MULTE 
CAPITALE AFRICANE

LONDRA 12 (Agerpres). — Ziarul 
„Financial Times" a publicat o infor
mație potrivit căreia guvernul en
glez a adus la cunoștință șefilor de 
state membre ale Commonwealth- 
ului intenția sa de a livra armament 
Republicii Sud-Africane, considerînd 
că furnizarea armelor ar fi necesară 
„pentru apărarea căilor maritime în 
jurul Capului Bunei Speranțe**.

Statele africane sînt îngrijorate de 
această intenție a guvernului conser
vator, fiind conștiente de faptul că 
autoritățile rasiste de la Pretoria pot 
folosi în otice moment acest arma
ment împotriva mișcării de eliberare 
națională. într-o declarație făcută la 
Lagos, șeful statului nigerian, gene
ralul maior Yakubu Gowon, a subli
niat că Nigeria „nu vede nici o lo
gică în afirmațiile că acest armament 
este necesar numai pentru apărare".

Și șefii altor state africane, prin
tre care și președintele Zambiei, 
Kenneth Kaunda, s-au pronunțat îm
potriva livrării de armament către 
Republica Sud-Africană, acțiune pe 
care o consideră drept un sprijin 
direct acordat regimului rasist de la 
Pretoria.

în ce privește reacția cercurilor 
parlamentare engleze, aceasta s-a 
concretizat prin proiectul de rezolu
ție prezentat de peste 100 de laburiști 
care protestează împotriva intenției 
guvernului conservator de a relua li
vrările de armament către R.S.A. 
Acest proiect a fost prezentat spre 
dezbatere in Camera Comunelor.

Luînd cuvîntul în cadrul dezbate
rilor, lordul Caradon, fost ministru de 

stat la Ministerul Afacerilor Externe 
și pentru problemele Commonwealth- 
ului, a cerut guvernului să respecte 
embargoul inițiat de O.N.U. asupra 
livrărilor de arme către R.S.A.

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:

Cancelarul Republicii Fe
derale a Germaniei, Willy 
Brandt a sosit duminică după-a- 
miază la Roma, lntr-o vizită de două 
zile. El va avea convorbiri cu carac
ter particular cu membri ai cabinetu
lui italian demisionar al premierului 
Mariano Rumor și va face o vizită 
președintelui Republicii Italiene, Giu
seppe Saragat. Luni, Willy Brandt va 
fi primit în audiență de Papa Paul 
al VI-lea.

Comandanții garnizoa
nelor din La Paz și ai dife
ritelor instituții militare bo
liviana au exPrimat sprijinul lor 
total față de președintele republicii, 
generalul Alfredo Ovando Candia, 
care de vinerea trecută a devenit 
comandantul suprem al forțelor ar
mate boliviene. Generalul Juan Jose 
Torres, care ocupa această funcție, 
urmează să primească o nouă sarci
nă. Potrivit agenției France Presse, 
hotărîrea luată vineri a pus capăt 
zvonurilor care circulau în capitala 
boliviană, La Paz, privind faptul că 
armata l-ar fi arestat pe președintele 
țării, Ovando Candia.

Colaborarea economică 
și tehnico-științifică între 
U.R.S.S. și Italia s a lărgIt con- 
siderabil, a constatat sesiunea de 
la Roma a Comisiei mixte sovieto-

Adunarea mondială 
a tineretului

A fost respinsă propunerea de a nu se permite 
accesul presei și publicului la dezbateri

NEW YORK 12 — Corespondentul Agerpres C. Alexandroaie transmite: 
La New York continuă lucrările Adunării mondiale a tineretului. Au fost 
create patru comisii care vor dezbate în ordine probleme ca : pacea și secu
ritatea, dezvoltarea economică, educația și invățămîntul și mediul uman. 
Totodată, a fost ales comitetul director, din care face parte și șeful delegației 
române, Vasile Nicolcioiu. De asemenea, au fost stabilite agendele comisiilor 
și ordinea de prioritate ce urmează a fi abordate.

Plenara a respins propunerea de a 
nu se permite accesul presei și pu
blicului la dezbateri. Majoritatea de
legațiilor, printre care s-a aflat și 
delegația tineretului din România, a 
susținut că a ține ședințe închise ar 
însemna ca tineretul lumii să nu poa
tă urmări, prin intermediul organe
lor de informare, desfășurarea lucră
rilor adunării. „Ne aflăm aici, spu
nea un delegat african, nu pentru a 
ne închide intre patru pereți și a ne 
ascunde de opinia publică mondială 
căreia îi cerem sprijinul în eforturile 
de realizare a aspirațiilor și idealu
rilor noastre, ci pentru a ne face 
auzită vocea, a încerca astfel să ne 
aducem propria contribuție la solu
ționarea marilor probleme care con
fruntă astăzi comunitatea internațio
nală, în care tineretul ocupă o pro
porție de aproape 50 la sută".

în cadrul dezbaterilor de ordin 
procedural din plenară, toate delega
țiile prezente, cu excepția celei a re
gimului din Seul, au votat pentru 
propunerea ca în numele Adunării 
mondiale a tineretului, comitetul di
rector să trimită telegrame-invitații, 
pentru a participa la lucrări, delega
țiilor de tineret din Republica Popu
lară Chineză, R.P.D. Coreeană, R. D. 
Vietnam și Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud.

Italiene de colaborare economică și 
tehnico-științifică. în prezent, mențio
nează T.A.S.S., oamenii de știință și 
specialiștii celor două țări cooperează 
în diferitele ramuri ale industriei și a- 
griculturii, în domeniul utilizării 
pașnice a energiei atomice etc.

Populația Japoniei a 
atins cifra de 103 521 912 
lOCUitOri, dintre care 51 075 492 
bărbați și 52 446 420 femei, se arată In
tr-un comunicat al Ministerului de In
terne nipon. în 1952, numărul locuito
rilor Japoniei era de 84 de milioane, 
iar în 1966 atinsese 100 de milioane. 
Orașul Tokio, considerat ca unul din 
cele mai mari de pe glob, are în pre
zent 11 milioane de locuitori.

Exproprierile din Chile, 
în cadrul aplicării legislației privind 
reforma agrară, actualul guvern al 
Republicii Chile a expropriat în total 
1 300 de domenii agricole. Suprafața 
terenurilor expropriate se ridică la 3,3 
milioane hectare.

Felix Gaillard, fost pre
ședinte al Consiliului de 
Miniștri al Franțeiîn anul 19571 
și fost președinte al Partidului radi
cal, și-a pierdut viața într-un acci
dent nautic în Canalul Mînecii.

Numărul jsinistraților ca 
urmare a puternicului cu
tremur din Peru este de 17 mi-

începînd cu ședințele de luni dimi
neața, cele A comisii vor trece la dez
baterile de fond asupra problemelor 
înscrise pe ordinea lor de zi.

DIN NOU „CONCORDE”
LONDRA 12 (Agerpres). — Viitorul 

proiectului avionului supersonic fran- 
co-britanic „Concorde" ar putea fi 
hotărît în cursul săptămînii care ur
mează, apreciază ziarul londonez 
„Sunday Times". Autorii articolului, 
bazîndu-se pe o serie de informații 
de la Paris și Londra, consideră că 
importante presiuni economice ar 
putea determina cele două guverne 
să abandoneze proiectul comun.

Prototipul britanic „Concorde-002" 
urmează să efectueze în cursul săp
tămînii cîteva zboruri de înoercare 
la o viteză dublă față de cea a su
netului. Cu această ocazie, apreciază 
„Sunday Times", se va dovedi dacă 
reactoarele „Concorde" sînt sau nu 
capabile să justifice o exploatare 
rentabilă.

„Sunday Times" subliniază, de ase
menea, că noul guvern conservator, 
care a promis să limiteze cheltuielile 
publice neesențiale, ar putea să pro
cedeze la o reexaminare și din acest 
punct de vedere a proiectului „Con
corde" 

lioane persoane, iar pagubele au fost 
evaluate la 507 milioane dolari, s-a 
anunțat oficial la Lima. După cum 
se știe, cutremurul s-a produs la 31 
mai și a afectat o zonă cu o suprafață 
de aproximativ 83 500 km pătrați.

Ministrul de externe al 
Arabiei Saudite, Omar Sakkaf> 
și-a încheiat sîmbătă vizita oficială la 
Ankara, unde a avut întrevederi cu 
omologul său turc, Ihsan Sabri Cagla- 
yangll, și a fost primit de președin
tele Cevdet Sunay. La sfîrșitul vizi
tei a fost dat publicității un comuni
cat, în care se menționează că rela
țiile dintre cele două țări marchează 
o îmbunătățire constantă.

Autoritățile marocane au 
anunțat că în munții Atlas 
a fost descoperită epava 
unui avion «vînd ia
bord corpurile a opt persoane și cîte
va lăzi cu muniții și armament. Potri
vit primelor rezultate ale anchetei or
donate de guvernul marocan, este 
vorba de un avion bimotor, fără nu
măr de înmatriculare și care, proba
bil, s-a prăbușit în regiunea munți
lor Atlas în cursul lunii noiembrie 
anul trecut. Corpurile victimelor 
s-au păstrat în perfectă stare datori
tă stratului de zăpadă. Se avansează 
ipoteza că ar fi vorba de unul din 
avioanele care transporta în mod 
clandestin armament la Enugu în 
timpul conflictului militar din Ni
geria.

în „sala de hărți" de la cel 
de-al șaptelea etaj al Impunătoarei 
„Maison d’Europe" din Bruxelles, 
unde își are sediul Piața comună, se 
studiază în prezent un voluminos ra
port purtînd eticheta „secret". Dacă 
nu se aplica această etichetă — măr
turisesc ziarele occidentale — poate 
că nimeni nu s-ar fi simțit atras de 
un titlu anodin ca acesta : „Recon
strucția industriilor electrotehnice din 
comunitate". Dar, așa cum remarcă 
revista italiană „L’Espresso", în spa
tele unei aparențe birocratice, există 
în realitate un conținut „exploziv".

Despre ce este vorba ?
Rivalitatea dintre monopolurile a- 

merlcane și cele vest-europene a 
înscris în perioada postbelică o 
curbă mereu ascendentă. Crearea 
Pieței comune și a Asociației 
europene a liberului schimb, pre
cum și alte împrejurări au im
pulsionat afluxul tot mai consi
derabil de capital american. Spre 
sfîrșitul anului trecut, investițiile di
recte ale S.U.A. în Europa occidenta
lă se ridicau la 19,4 miliarde de do
lari, ceea ce înseamnă o creștere de 
aproape cinci ori în comparație cu 
anul 1957. în prezent, ponderea Euro
pei de vest în totalul investițiilor 
companiilor americane In străinătate 
a trecut de la 15 la 30 la sută.

Grosul capitalurilor americane a 
fost dirijat către țările membre ale 
Pieței comune, care absorb, în pre
zent, mai bine de jumătate din inves
tițiile globale ale S.U.A. în Europa 
occidentală (față de 36,9 la sută în 
1950), situație care se explică prin 
faptul că Piața comună, prin dreptu
rile sale de vamă ridicate și prin alte 
măsuri restricționiste, a frînat expor
tul de mărfuri al S.U.A. spre C.E.E. 
Străduindu-se să atenueze, într-o 
oarecare măsură, aceste efecte nega
tive asupra economiei americane, mo
nopolurile din S.U.A. au început să 
accelereze ritmul exportului de ca
pital în perimetrul „celor șase". Sti
mulate de prevederile Tratatului de 
la Roma, care acordă firmelor străi
ne ce-și desfășoară activitatea „la 
fața locului" aceleași drepturi de care 
beneficiază capitalul autohton, mono
polurile americane au pătruns cu u- 
șurință în economiile comunității 
vest-europene, aproape In toate do
meniile, de la industria extractivă și 
prelucrătoare pînă la comerț și sfe
ra prestărilor de servicii.

Dar dacă, pînă nu de mult, ofen
siva capitalului american se desfă
șura pe un front general, de la o vre
me, ea este orientată cu precădere 
spre anumite sectoare-cheie, de care

AMERICA LATINA

• Au fost identificați răpitorii generalului 
Aramburu • 0 nouă răpire in Guatemala

BUENOS AIRES 12 (Agerpres). — 
Autorii răpirii fostului președinte al 
Argentinei, generalul Pedro Eugenio 
Aramburu, dispărut la 27 mai, sint 
doi studenți. După cum a declarat 
sîmbătă seara judecătorul de instruc
ție Raul de Los Santos, însărcinat cu 
elucidarea acestui caz, este vorba de 
Emilio Angel Mazza și de Fernando 
Luis Abai Medina, ambii în vîrstă de 
23 de ani. în prezent, poliția argenti- 
neană este în căutarea celor doi stu
denți.

CIUDAD DE GUATEMALA. — Un 
om de afaceri american, Owen Smith, 
care posedă importante bunuri in 
Guatemala, a fost răpit de membri ai 

depinde succesul In bătălia pentru 
cucerirea piețelor vest-europene. în* 
prezent, doi giganți americani — 
„General-Electric" și „Westinghouse 
Electric" — desfășoară o acțiune „în 
stil mare" pentru a pune stăpînire pe 
industria electrotehnică vest-europea- 
nă, formată dintr-o constelație de 
întreprinderi de talie mică și mijlo
cie, aflate într-o permanentă concu
rență între ele și dependente, în pro
porții diferite, de brevetele și licen
țele celor doi coloși americani. 
„Westinghouse" a achiziționat în 
cursul anului trecut 67,8 la sută din 
capitalul întreprinderii electrotehnice 
belgiene „Ateliers des Constructions 
Electriques de Charleroi" („A.C.E.C."), 
creindu-și astfel un prim punct de 
sprijin în Piața comună. Cum pofta 
vine mîncînd, firma americană nu a 
intîrziat să întreprindă și alte acțiuni: 
a făcut propuneri de cumpărare a pa
chetului de acțiuni deținut de familia 
belgiană Emprin în întreprinderea 
franceză „Jeumont — Schneider** și 
a încercat să achiziționeze două 
mari întreprinderi electrotehnice ita
liene : „Franco Tosi“ și „Ercole Ma- 
relli". Manevrele lui „Westinghouse"' 
au fost însă blocate. Autoritățile 
franceze s-au opus categoric penetra
ției grupului american, iar cele două 
firme italiene, în așteptarea unor zile 
mai bune, tergiversează negocierile.

în această situație — pe care cercu
rile comunitare din Bruxelles nu e- 
zită să o definească „dramatică" — 
comisia Pieței comune a elaborat ra
portul secret amintit ce a fost înain
tat spre examinare Consiliului minis
terial. Potrivit revistei „L’Espresap", 
în raport sînt denunțate planujl’a 
de penetrație ale capitalului ameri
can în industria electrotehnică și se 
propune un program de apărare și de 
contraofensivă. De altfel, comisia de 
la Bruxelles a încercat în mai multe 
rînduri să determine elaborarea în 
cadrul Pieței comune a unei baze ju
ridice pentru crearea de uniuni inter
naționale vest-europene capabile să 
țină piept giganților americani. Acest 
lucru a întîmpinat însă greutăți, Iar 
fuziunile realizate între firmele din 
Piața comună nu au făcut decît să 
sporească reacțiile negative în rîn- 
durile statelor membre, care tind 
să-și apere propriile interese. în a- 
cest fel se constată că adîncirea pro
cesului de infiltrare a capitalului a- 
merican în economia „celor șase" 
duce la ascuțirea nu numai a con
tradicțiilor interatlantice, ci și a a- 
celora din interiorul comunității vest- 
europene.

Gh. CERCELESCU

organizației Forțele armate rebele 
(F.A.R.). Deși confirmată de soția 
victimei, răpirea nu a fost încă anun
țată în mod oficial de autorități.

Observatorii privesc cu îngrijorare 
noul caz de răpire din Guatemala, 
prima de la preluarea la 1 iulie a 
funcției de președinte de către colo
nelul Carlos Arana Osolio. Se rea
mintește că ultimul caz de răpire, 
acela al ambasadorului vest-german, 
von Spreti, s-a încheiat prin asasi
narea acestuia, după ce autoritățile au 
refuzat să îndeplinească cererile ră
pitorilor aparținînd organizației 
F.A.R.

• Declarațiile lui R. Stajner la întoarcerea 
de la București

BELGRAD 12 — Corespondentul 
Agerpres George Ionescu transmite : 
După o vizită de trei zile la Bucu
rești, duminică s-a întors la Belgrad 
dr. Rikard Stajner, directorul gene
ral al Institutului Federal de Planifi
care Economică al R.S.F. Iugoslavia, 
care a semnat, împreună cu Maxim 
Berghianu, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, protocolul ro- 
mâno-iugoslav privind colaborarea 
economică și schimbul de mărfuri pe 
perioada 1971—1975.

La sosire, directorul ■ Institutului 
Federal de Planificare Economică 
mi-a declarat : „Delegația noastră 
s-a bucurat de .o primire deosebit de 
caldă și frățească în țara dv. Ceea ce

STARE DE ALERTĂ
ÎN IRLANDA DE NORD

BELFAST 12 (Agerpres). — Cu 24 
de ore înaintea desfășurării marilor 
manifestații ale populației protestan
te din Irlanda de Nord, organizate 
pentru celebrarea victoriei obținute 
asupra catolicilor de către Wilhelm 
de Orania în bătălia de la Boyne din 
anul 1690, aproximativ 18 000 de mi
litari englezi și forțe locale de poliție 
se află in stare de alarmă pentru a 
împiedica izbucnirea unor tulburări 
între protestanți și catolici. La Bel
fast domnește o atmosferă încordată, 
dar nu s-au semnalat incidente. Ar
mata a ridicat baricade între cartie
rele locuite de protestanți și catolici, 
precum și pe căile de acces în ca
pitală. Manifestațiile „orangiștilor" au 
început încă de sîmbătă seara, dar 
ele vor culmina luni, o dată cu o u- 
riașă paradă, la care se așteaotă să 
participe sute de mii de persoane.

într-un discurs radiotelevizat ros
tit sîmbătă seara, primul-ministru al 
Republicii Irlanda, John Lynch, a a- 
dresat un apel populației catolice și 
protestante din Irlanda de Nord să nu 
participe la manifestațiile organizate 

am văzut în zilele petrecute în Româ
nia mi-a produs o adincă impresie. 
Deoarece am mai avut ocazia să vi
zitez în urmă cu mai mulți ani Bucu- 
reștiul, am putut acum să-mi dau sea
ma cît de mult s-a dezvoltat urbanis
tica capitalei dv, ce progrese econo
mice a făcut România prietenă. 
Am purtat cu tovarășii români con
vorbiri rodnice privind dezvoltarea 
colaborării și cooperării economice 
iugoslavo-române. Protocolul semnat 
asigură, după părerea mea, un cadru 
bun colaborării noastre economice, 
preconizînd soluții realiste, corespun
zătoare posibilităților reciproce, avînd 
în vedere metode diversificate, efi
ciente de cooperare economică".

luni de „orangiștii" din Ulster, pe 
care le-a caracterizat ca avind un ca
racter provocator. El a subliniat că 
irlandezii au datoria să găsească sin
guri o soluție actualei crize. Primul- 
ministru irlandez a reafirmat, totoda
tă, dorința guvernului său de a men
ține relații de prietenie cu Marea 
Britanic.

Pe de altă parte, la Dublin s-a a- 
nunțat că Neil Blaney, fost ministru 
în guvernul Republicii Irlanda, care 
a fost silit să demisioneze ca urmare 
a descoperirii unui trafic ilegal de 
arme destinat Irlandei de Nord, a 
făcut miercurea trecută o vizită se
cretă 1’ Belfast și la Londonderry, 
unde a purtat convorbiri cu liderii 
populației catolice din Ulster.

La Londra, un purtător de cuvînt 
al Ministerului Apărării a anunțat că 
alți 600 de militari britanici aflați 
în R. F. a Germaniei vor fi transfe
rați în curind în Irlanda de Nord. Cu 
aceasta, totalul militarilor englezi 
dislocați în Ulster se va ridica Ia 
peste 12 000.

DE PRETUTINDENI
FENOMENE CIUDATE 

LA VENEȚIA
în orașul lagunelor s-a constatat 

în ultima vreme un fenomen nou. 
Pretutindeni este răspîndit un mi
ros de ouă clocite, vesela de argint 
se innegrește, iar pe pereții caselor 
apar pete roz. Casele arată parcă 
ar fi bolnave de vărsat de vînt, iar 
în canale s-au adunat mari cantități 
de pești morți. Populația a fost 
avertizată să nu consume pește. 
Oamenii de știință dau următoarea 
explicație fenomenului : în largul 
Veneției a avut loc o furtună pu
ternică, urmată de o căldură foarte 
mare. Plantele marine din apele li
niștite ale lagunelor au început să 
putrezească, degajînd mari cantități 
de hidrogen sulfurat, iar acesta pro
voacă fenomenele enumerate mai 
sus.

Zilele trecute, presa a fost invitată să asiste la o cursă de probă a 
„aerotrenului" francez, în apropiere de Orleans. Aerotrenul dezvoltă o vi
teză de 300 kilometri pe oră și poate transporta 80 de pasageri.

COMPUTER
CARE SE REPARA SINGUR

La Jet Propulsion Laboratory din 
Pasadena (California) se află în ex
perimentare un ordinator capabil 
să-și repare singur penele survenite. 
Centrul sus-menționat, care a pus la 
punct majoritatea dispozitivelor 
automate pentru zborurile cosmice 
americane, apreciază că acest ordi
nator este prototipul aparatelor ce 
vor fi utilizate in zborurile cosmice 
de lungă durată. Purtind inițialele 
S.T.A.R. (Self Testing and Repai
ring), noul ordinator își detectează 
singur defecțiunile, datorită erori
lor pe care acestea le transmit dis

pozitivului de comandă, și înlocuiește 
orice element care ar putea provoca 
un scurt-circuit. Scopul urmărit de 
cercetători este, după mărturisirea 
lor. realizarea unui ordinator capabil 

să deservească un zbor cosmic cu 
o durată de 15 ani, cu 90 la sută 
șanse de reușită !...

LUMINA... BISTURIU
Cercetătorii de la Universitatea 

Upsala, împreună cu colegi de la 
alte institute suedeze, au perfecțio
nat în ultima vreme metodele mi- 
crochirurgiei prin utilizarea razelor 
laser. Căldura și selectivitatea ra
zelor luminoase emise de un laser 
acționează ca un bisturiu. Bisturiul 
format din fascicule de raze laser 
permite efectuarea unor intervenții 
chirurgicale infinit mai precise și 
elimină pericolul hemoragiei. Cer
cetătorii suedezi au și efectuat cu 
succes operații cu „bisturiul lumi
nos" asupra șobolanilor, broaștelor 
și porumbeilor. Ei speră ca, recur- 
gînd la noul procedeu chirurgical, 
să poată efectua la oameni opera
ții extrem de delicate, cum ar fi cele 
asupra sistemului nervos, fără a 
provoca leziuni regiunilor limitrofe. 
Cu ajutorul laserului se vor putea 
efectua, de asemenea, operații în 
labirintul urechii interne, conside
rate pînă în prezent extrem de di
ficile.

„RA-II" CONTINUĂ
Ținută cîteva zeci de ore pe loc 

de curenții neobișnuit de puternici, 
ambarcațiunea Ra-II își continuă 
drumul spre portul Bridgetown — 
insulele Barbados — unde se pre
gătește să arunce ancora după o 
călătorie de 55 de zile în apele O- 
ceanului Atlantic. într-un mesaj 
radio, navigatorul Thor Heyerdahl 
a arătat că ambarcațiunea se în
dreaptă in bune condiții spre coastă. 
Autoritățile din Barbados fac pre
gătiri intense în vederea unei pri
miri triumfale a navigatorului și a 
echipajului său internațional.

Potrivit unor surse citate de agen
ția France Presse, în ziua de 9 iulie, 
Thor Heyerdahl s-a intilnit cu so
ția sa. Yvonne, la circa 200 de mile 
de coastele insulelor Barbados.

De curind a fost dat in folosință cel mai mare pod basculant dublu 
din lume. El se întinde peste golful Cadiz din sudul Spaniei. Distanța din- 
tre pilonii de susținere este de 90 de metri. în numai trei minute, cele 
doua părți ale podului, lungi de 68 de metri, se deschid pentru a permite 
trecerea vaselor mari. în poziție verticală, cele două părți sint mai înal
te decit o casă cu 20 de etaje. Pe sub podul închis pot trece vase înalte de 
22 de metri.

AMERICA CUNOSCUTĂ 
ÎNCĂ DE ACUM 3 500 

DE ANI ?
La ultimele teorii despre desco

perirea Americii a fost adăugată în 
ultima vreme încă una deosebit de 
interesantă. După cum anunță a- 
genția T.A.S.S.. doi oameni de ști
ință din Leningrad au emis ipoteza 
că „Lumea nouă" ar fi fost desco
perită încă din antichitate de călă
tori asiatici.

Studiind și descifrînd de mai 
mult timp vechi cărți tibetane in 
care sint incluse o serie de hărți 
antice, ei au ajuns la concluzia că 
vechii geografi din Asia știau de 
prin anii 1500 î.e.n. de existența 
Americii. Amintitele hărți erau con
siderate pînă acum ca reprezentînd 
țări utopice sau tabele mistice ale 
invățaților budiști. în sprijinul noii 

teorii vin și studiile lingvistului 
Kuznețov, care este de părere că 
„tabec", cuvînt pur american, a pă
truns în mai multe limbi și dialec
te orientale din timpuri imemo
riale.

STAȚII AUTOMATE 
DE BENZINĂ

Pentru a perfecționa serviciul de 
noapte, o mare stație de benzină 
din Hamburg a instalat recent au
tomate de benzină care „numără" 
singure banii. O fotocelulă contro
lează bancnota și pune in mod au
tomat în funcțiune pompa de ben
zină, care livrează carburantul în
tr-o cantitate corespunzătoare va
lorii bancnotei introduse. Deoarece 
noile instalații sînt foarte costisi
toare, ele vor fi amplasate pentru 
început numai in punctele nodale 
ale traficului rutier.
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