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DISCUTiND PROBLEME ALE ACTIVITĂȚII CENTRALELOR INDUSTRIALE

CENTRALA
cadru superior pentru coordonarea
activității unităților integrate

Centrala industrială de produse 
fractare Alba Iulia reunește cinci 
treprinderi aparținînd sectorului 
dustriei materialelor refractare 
industriei materialelor abrazive-căr- 
bunoase : fabrica de produse refrac
tare din Alba Iulia, pe structura că
reia s-a organizat centrala, fabrica 
de produse refractare „9 Mai“-Turda, 
fabrica „Refractara"-Aleșd, fabrica 
„Unlrea“-Tg. Jiu si uzina „Carbo- 
chim" din Cluj.

Cuprinzînd o parte dintre unită
țile subordonate fostei Direcții ge
nerale a materialelor refractare din 
Ministerul Industriei Metalurgice, 
centrala industrială de la Alba Iulia, 
prin forma de organizare și atribu
tele conferite prin statut, răspunde 
exigențelor ridicate de etapa actuală 
a dezvoltării economiei naționale. în- 
lăturînd o serie de lacune existente 
anterior. Esențial mi se pare că prin 
înființarea centralei s-au creat condi
ții mai favorabile pentru apropierea 
conducerii de activitatea concretă 
din întreprinderile componente.

Personal, socotesc că un capitol 
deosebit al activității centralei este 
cel al stabilirii și întreținerii unor 
relații strînse de colaborare între 
toate unitățile, ca o cale principală 
de realizare a sarcinilor ce revin fie
căreia dintre întreprinderile compo
nente și centralei în ansamblul său. 
Consiliul de administrație a reușit să 
imprime întreprinderilor, ca un mod 
de lucru, ideea că sînt părți compo
nente ale unui organism unitar, că ac
tivitatea pentru îndeplinirea sarcinilor 
proprii nu poate fi despărțită de ajuto
rul și colaborarea ce trebuie să existe 
în permanență între unitățile care al
cătuiesc centrala. Spiritul acesta de 
colaborare se manifestă în toate do
meniile activității economice — de 
la redistribuirea de materii prime, 
materiale, aparataj, la sprijinul cu 
muncitorii calificați pentru executa
rea și scurtarea termenelor de rea
lizare a unor lucrări foarte impor
tante și pînă la asistența tehnică ce 
și-o acordă reciproc specialiștii din 
diverse unități ale centralei. Astfel, 
cei mai buni ingineri din centrală au 
sprijinit efectiv fabrica „9 Mai" din 
Turda să-și îmbunătățească tehnolo
gia în vederea fabricării produselor 
„silica" folosite la construcția și re
parația bateriilor de cocsificare din 
industria siderurgică, eliminîndu-se

re- 
în- 
in-

astfel o parte dintre 
care existau în această 
asemenea, prin măsurile . 
trala le poate lua acum, de a concen
tra pe anumite obiective-cheie mun
citori și specialiști de diferite meserii 
din cadrul unităților componente, s-a 
reușit să se scurteze mult termenele 
de execuție a reparațiilor capitale la 
diferite agregate.

Printr-un asemenea mod de lucru 
a fost posibil ca, în cele nouă luni 
care au trecut de la înființare, Cen
trala industrială de produse refrac
tare din Alba Iulia să asigure o îm
bunătățire permanentă a activității 
tuturor întreprinderilor din compo
nența sa. în primele șase luni din 
acest an, planul producției globale a 
fost depășit cu aproape 21 milioane 
de lei. realizîndu-se integral sorti
mentele planificate ; de asemenea, în 
același răstimp, productivitatea mun
cii a sporit cu 9.2 la sută față de 
prevederile planului. Remarcabil este 
și faptul că toate unitățile compo
nente ale centralei și-au îndeplinit 
sarcinile, unele mareînd un veritabil 
salt calitativ în activitatea lor.

Atenția consiliului de administra
ție a fost îndreptată asupra unități
lor care, pînă nu de mult, ridicau 
mari probleme într-un domeniu sau 
altul al realizării planului. Este eloc
vent cazul fabricii de produse refrac
tare din Alba Iulia. care la data con
stituirii centralei avea serioase ră- 
mineri în urmă față de plan la prin
cipalii indicatori. Sub îndrumarea 
permanentă a organelor locale de 
partid, aici s-a pus în aplicare un 
complex de măsuri organizatorice și 
tehnice, care au generat rezultate 
deosebit de pozitive în activitatea fa
bricii. au ridicat acest colectiv în rîn- 
dul celor fruntașe.

Evident, ceea ce s-a realizat pînă 
acum trebuie consolidat în viitor. De 
aceea, vom stimula în continuare ini
țiativa tuturor colectivelor compo
nente ale centralei, dar mai ales ne 
vom strădui să ne îndeplinim cit mai 
bine atribuțiile și răspunderile ce ne 
revin prin statutul centralei. Vom 
studia, în viitorul apropiat, de pil
dă, posibilitățile de coordonare la 
nivelul centralei a activității de a- 
provizionare, desfacere, cercetare, 
proieotare, control financiar intern 
etc. Această centralizare va duce la 
o economie de personal tehnico-ad- 
ministrativ și va

neajunsurile 
unitate. De 

pe care cen-

crea, în același

timp, condiții mai bune de realiza
re a contractelor economice, a con
trolului financiar, corespunzător ca
drului nou creat prin ultimele re
glementări. O atenție deosebită vom 
acorda specializării întreprinderilor, 
văzind în aceasta mijlocul de a fo
losi mai bine capacitățile de produc
ție și posibilitatea de a livra econo
miei naționale cantități sporite de 
produse refractare. Anul 1971 va 
fi dedicat, cu precădere, îmbu
nătățirii calității producției. în a- 
cest soop, am luat, încă de pe a- 
cum, o serie de măsuri.

Avantajele concentrării activității 
economice în sectorul industriei pro
duselor refractare, prin crearea Cen
tralei industriale de produse refrac
tare Alba Iulia și a Grupului de fa
brici de produse refractare Brașov, 
sînt certe. Dar pentru fructificarea 
lor mai deplină apreciez că trebuie să 
fie luată in considerație posibilitatea 
comasării acestor două unități exis
tente într-o singură unitate, care 6ă 
reunească toate întreprinderile secto
rului relativ puține la număr. A- 
ceastă măsură este motivată de o 
seamă de considerente, între care re
ține atenția posibilitatea abordării u- 
nitare a problemelor întregului sec
tor, în mod deosebit a celor de 
perspectivă ; printr-o grupare a tu
turor întreprinderilor producătoare 
de materiale refractare într-o sin
gură centrală s-ar asigura — după 
părerea mea — o mai bună coordo
nare a balanțelor de materii prime, 
cît și o dirijare mai atentă a pro
duselor către beneficiari. în egală 
măsură, este demnă de luat în sea
mă și posibilitatea adîncirii coope
rării și specializării întreprinderilor 
întregului sector, ca și aceea a fo
losirii cît mai eficiente a cadrelor 
tehn’co-administrat.ive.

îmbunătățirea permanentă a acti
vității centralei industriale ne cere 
să manifestăm permanentă inițiativă 
în aplicarea de noi metede de mun
că și forme de organizare, care să 
înlesnească realizarea obiectivului 
fundamental al întregii activități — 
creșterea eficienței economice.

Ing. Gheorghe GHEORGHIU 
director general 
al Centralei industriala 
de produse refractare- 
Alba Iulia
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O imagine frecventă pe cîmpiile țării : lanurile de griu sint asaltate de combine
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Recrudescența 
divergențelor 
in comerțul 

interoccidental 
„Vîntul protecționismulul sufli In 

Statele Unite și amenință Europa" — 
anunță titlul unui amplu comenta
riu apărut recent în oficiosul fran
cez „LA NATION", pe tema rela
țiilor comerciale intercapitaliste. A- 
vertismentul sună direct: „Angajin- 
du-se deliberat pe povirnișul protee- 
ționismului, Washingtonul nu riscă 
oare, pe plan comercial, reeditarea 
erorilor sale de ordin militar în In
dochina și de ordin monetar prin 
menținerea abuzivă a dolarului-eta- 
lon Mai departe, oficiosul pa
rizian precizează că „în ce privește 
sfera schimburilor cu produse texti
le, amenințarea vine mai ales din 
partea Japoniei", analizîndu-se, în a- 
cest context, răbufnirile tot mai în
verșunate de interese contradictorii 
manifestate în interiorul „triunghiu
lui — Statele Unite, Japonia, Europa 
(occidentală)".

Multiplicarea și adîncirea divergen
țelor economice dintre statele men
ționate formează, cu o frecvență 
crescîndă în ultima vreme, obiectul 
numeroaselor articole din presa apu
seană. îngrijorarea vădită, exprima
tă de Franța ca, de altfel, și de ce
lelalte țări vest-europene, este cau
zată de măsurile de contingentare a 
importurilor de textile și încălță
minte adoptate, de curînd, în ca
drul Comisiei bugetare a Camerei Re
prezentanților a S.U.A.

După cum se știe, Casa Albă, sub 
presiunea tot mai insistentă a trus
turilor naționale concurate masiv la 
ele acasă de mărfurile „Made in Ja
pan", a încercat să obțină realiza
rea unui acord de „limitare volun
tară" a exporturilor nipone, îndeo
sebi de produse textile, pe piața 
S.U.A. Dar negocierile în acest sena 
dintre Washington și Tokio au e- 
șuat, drept care. Congresul american 
a făcut apel la mijloace din arsena
lul protecționismului vamal. Impu
nerea de cote la importurile de tex
tile, care vor scădea cu 30—40 la 
sută, afectează însă, în același grad, 
nu numai pe exportatorii japonezi, ci 
și pe cei vest-europeni, împiedicînd, 
potrivit unor estima ții, un volum de 
vînzări ale partenerilor comerciali ai 
Americii în valoare de 3 miliarde d« 
franci francezi.

Țările membre ale Pieței comune, 
în perspectiva deloc favorabilă a în
chiderii porților pieței americane în 
calea produselor textile, se văd, pe 
de altă parte, amenințate implicit de 
virtuala invazie a mărfurilor japo
neze de acest gen pe propriile lor 
piețe. De aci învinuiri reciproce, ma
nevre comerciale discriminatorii, noi 
bariere luate în mod unilateral. în 
intenția de a opri agravarea aces
tei evoluții, reprezentanții Statelor 
Unite, ai țărilor Pieței comune, ai 
Marii Britanii și Japoniei au con
simțit, pentru început, să se întil- 
nească, spre sfirșitul acestei luni, la 
Geneva, în cadrul unei reuniuni care 
va examina situația creată.

De asemenea, in capitalele bătrf- 
nului continent stirnește neliniște 
textul de lege propus spre aprobare 
Congresului care conferă președinte
lui S.U.A. dreptul de a impune pe 
loc restricții asupra intrărilor orică
rui produs, în cazul cînd comercia
lizarea acestuia ar periclita intere
sele industriei americane.

Pe de altă parte, i se reproșează 
Washingtonului nerespectarea anga
jamentelor de liberalizare comercială 
asumate în iunie 1967, cu prilejul 
încheierii „rundei Kennedy". Ast
fel, Camera Reprezentanților • res-

Viorel POPESCU

față în întreprinderile agricole de 
stat și pe 31 la sută în cooperati
vele agricole. Rămase în urmă la 
semănatul culturilor succesive sîni 
I.A.S.-urile din județele Olt, Con
stanța, Timiș, Tulcea, Buzău, Dîm
bovița și altele, unde s-a creat 
mare decalaj între diferitele 
crări.

Condiții extrem de favorabile 
sămînțărli culturilor succesive

recoltatul griului unitățile din jude
țele Brăila, Tulcea și Buzău. De a- 
semenea, în cooperativele agricole 
din județul Ialomița recoltarea griu
lui s-a efectuat de pe 98 la sută din 
suprafață, în cele din județul Con
stanța — 96 la sută, Ilfov — 93 la 
sută. Teleorman — 91 la sută. Ră
mase în urmă sînt cooperativele a- 
gricole din județele Arad, Bihor și 
Timiș din zona I, precum și cele din 
județele Neamț, Botoșani, Bacău și 
Caraș-Severin, din zoAa a II-a. în
tr-o fază de început la recoltarea 
griului sînt cooperativele agricole 
din județele Covasna, Brașov, Har
ghita, Suceava, Sibiu etc., unde pen
tru urgentarea secerișului trebuie să 
se folosească intens mijloacele ma
nuale.

Organele agricole, specialiștii din 
întreprinderile agricole de stat și 
din cooperativele agricole trebuie 
să controleze în permanență modul 
în care se desfășoară lucrările, să 
ia măsuri pentru înlăturarea ope
rativă a defecțiunilor care se ivesc 
la combine, să coreleze 
în așa fel îneît

In ultimele zile, vremea a fost 
călduroasă în cea mai mare parte a 
țării, existînd condiții prielnice 
pentru intensificarea lucrărilor agri
cole de sezon. Din datele centrali
zate la Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii rezultă că pînă în ziua 
de 26 iulie întreprinderile agricole 
de stat au recoltat 73 la sută din 
suprafața cultivată cu grîu, iar coo
perativele agricole — 54 la sută. In 
ultima perioadă, o serie de județe 
din sudul țării au terminat recol
tatul griului, această lucrare fiind 
avansată în zona I climatică. Spre 
exemplu, I.A.S.-urile din sudul 
țării, încadrate în această zonă, au 
recoltat griul de pe 83 la sută din 
suprafață, cele din zona a II-a de 
pe) 63 la sută, iar cele din zona a 
Ilt-a, care cuprinde județele din 
centrul și nordul țării — 12 la sută. 
In afara I.A.S.-urilor din județele 
Ialomița, Tulcea și Brăila, care au 
încheiat recoltarea, sînt pe terminate 
cu această lucrare unitățile din ju
dețele Ilfov, Constanța, Teleorman, 
Buzău și Galați. Rămase în urmă la 
recoltarea griului sînt I.A.S.-urile 
din județele Bihor, Timiș, Arad, 
Neamț, Botoșani și Caraș-Severin. 
unde este nevoie să se acorde ma
ximum de atenție organizării muncii 
pentru folosirea întregii capacități 
de lucru a combinelor și a celor
lalte mașini.

în afara cooperativelor agricole 
din județul Galați, au mai terminat

un 
lu-

în- 
____ ,___________  ____ au 
și cooperativele agricole. în jude
țul Brăila, cooperativele agricole 
au realizat 76 la sută din preve
deri, cele din județul Ialomița — 
73 la sută, Ilfov — 63 la sută, Bu
zău și Tulcea — 55 la sută, Olt — 
42 la sută. în zona I climatică, 
cele mai mari întârzieri la semă
natul culturilor succesive se înre
gistrează în C.A.P. din județele : 
Teleorman — 21 la sută, Bihor — 
23 la sută. Dolj și Constanța — 27 
la sută. In cooperativele agricole 
din această zonă s-a realizat 41 
la sută din prevederi la semănatul 
culturilor succesive, în unitățile din 
zona a II-a - 
cele din zona a

Ținînd seama 
de umiditatea 
care favorizează 
perios necesar ca in această săp- 
tămînă să se urgenteze semănatul 
culturilor succesive, repartizindu-se 
la această lucrare toate forțele și 
mijloacele disponibile.

icesive, în unitățile din
— 21 la sută, tar în 

IlI-a — 10 la sută.
de timpul înaintat, 
ridicată a solului 
vegetația, este im-

lucrările 
paralel cu sece

rișul — să se transporte cerealele 
la bazele de recepție.

Din analiza datelor centralizate 
rezultă că însămînțarea culturilor 
succesive continuă să se desfășoare 
nesatisfăcător. Pînă în ziua de 26 
iulie, culturile succesive au fost în- 
sămînțate pe 38 la sută din supra-
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Circiuma ca atare, cu această firmă, a dispărut din 
peisajul nostru. Astăzi avem bufete, restaurante, ba 
chiar, mai nou, braserii, rotiseră și ce-or mai fi. Dar 
de ce oare, cu onorabile excepții, in aceste localuri, 
începind mai ales de la o anume oră, nu îndrăznești 
să te duci cu nevasta sau cu mama ? De ce — ca să 
luăm numai Bucureștii — afară de „Athinee Palace", 
„Ambasador", „Bucur" și, hai să zicem, încă 12—15 
restaurante, un om. oarecare nu poate bea liniștit o 
sticlă de vin ? De ce reapar „circiumile", locantele pe 
care le credeam desființate odată pentru totdeauna ?

De ce, chiar dacă respectivul loc nu înregistrează 
neapărat cite o bătaie la fiecare sfert de ceas și un

PICĂTURĂ DE CERNEALA

ins

fn-complet etilizat sub fiecare masă — dar se mai 
timpii... — șederea ta acolo, intr-o companie altfel decît 
exclusiv masculină, devine, mai cu seamă cam de pe 
la ora amurgului încolo, imposibilă ?

Fiindcă unii clienți, duși de nu știu ce duh rău, 
consideră că paharul de țuică nu le alunecă pe gît dacă 
nu este agrementat și cu o strașnică înjurătură ; fiindcă 
urlă cit ii ține gura și lovesc cu palma in masă și se 
ceartă din nimic ; notați : nu sint beți. Dar le-a intrat 
lor in cap că așa se poartă omul la restaurant ; de ce, 
cum — nu știu. Și nici nu cred că știe cineva. Ei în
șiși, dacă ar fi filmați fără să știe, a doua zi la pro
iecție nu s-ar recunoaște. S-ar freca la ochi... ar crede 
că e vorba de scandalagiul cartierului. Din păcate, sînt 
chiar ei, poate chiar oameni onești și acasă și la slujbă.

„Stimabililor — ar trebui să le spunem — restauran
tul nu este neapărat un loc de pierzanie ; nu este nea
părat un teritoriu pe care bunele maniere, buna cu
viință, bunul simț încetează să funcționeze ; se poate 
mînca o friptură și se poate bea un pahar de vin și 
fără grosolănii, fără vorbe deșucheate, fără arțag. Vreau 
să vin cu mama la bufet să bem o bere. De ce să fie 
obligată biata bătrină să asculte vorbele pe care, in 
orice caz, in prezența mamei dumitale nu le-ai spune?"

...Numai să nu vi se răspundă cum mi s-a r“ 
zilele trecute la restaurantul... — i-am uitat .,--------
„Nu-ți place ? Du-te la •Capșa» !* Ei bine — nu vreau 
să mă duc la Capșa ca să beau liniștit o bere ! Nu 
vreau ; nu cred că bunul simț este apanajul „Capșei". 
Și nici nu-mi plac asemenea invitații categorice. Sint 
un om care crede în civilizație și in civilizare.

Civilizația con cepută nu numai pe un plan social vast, 
ci și la o scară mică, pentru fiecare loc unde se intilnesc 
oameni.

George-Rcidu CHIROVICI

Ultimele etape ale cam
pionatului diviziei A, deși 
disputate în condiții neobiș
nuite față de alți ani, au 
prilejuit reconfirmarea in
teresului major al amatori
lor de fotbal de la noi din 
țară în jurul acestei între
ceri care rămîne, din toate 
punctele de vedere, compe
tiția de bază, principala 
manifestare a elitei fotbalu
lui românesc și fundamen
tul întregii reprezentări in
ternaționale.

După cum se știe, pentru 
a doua oară la rînd titlul 
republican a revenit echipei 
U.T.A., în mod pe deplin 
meritat, o remarcă specială 
cerînd faptul că formația 
campioană a ieșit învingă
toare în 18 partide, cu patru 
mai multe victorii decît 
principalele sale adversare. 
Felicităm încă o dată clubul 
din Arad pentru succesul 
dobîndit, în fața unor rivali 
care dispuneau de loturi în 
principiu mai puternice sau 
cu nume mai ,.de rezonan
ță" și care, pornind de la 
acest element. întruneau 
pronosticuri favorabile îna
intea începerii competiției.

Astăzi ne propunem să a- 
ducem în discuție cîteva as
pecte mai pregnante ale 
campionatului și ale siste
mului competițional de fot
bal în întregul lui.

Campionatele A, B, C, de 
tineret și de juniori care 
vor începe în toamna vii
toare nu vor suferi modifi
cări de ordin organizatoric 
Intenția federației de spe
cialitate este de a menține 
acest cadru chiar în latu
rile lui care au suscitat dez
bateri și controverse, adică 
starea diviziilor B și C și a 
numărului de echipe ce le 
compun, caracterul întrece
rilor de tineret și de juniori

etc. Desigur, modificări re
petate și insuficient motiva
te nu-și au rostul, fiind 
preferabil să se obțină per
fecționări ale cadrului exis
tent. Totuși, sintem îndrep
tățiți să credem că actualul 
sistem competițional pre
zintă neajunsuri, mai puțin 
la nivelul primei divizii, 
mai mult la treptele infe
rioare, generînd fie direct.

calitatea meciurilor din ca
tegoria A și condiția tehnică 
a jucătorilor care le dispută 
nu sînt decît o reflecție a 
situației generale din fotba
lul nosiru. Acumulările de 
ordin tehnic nu se mai pot 
produce în măsură sensi
bilă la jucătorii din divizia 
A prin instruirea propriu- 
zisă. Este mai degrabă vor
ba despre necesitatea unei

zare numerică, cît se poate 
de exigentă. Ne-a răspuns : 
5—6 fotbaliști „buni" pen
tru prima divizie. Din ne
fericire, constatăm noi, în 
echipele din „A“ sînt as
tăzi prezenți cel puțin 
50—60 de jucători „buni" 
pentru „B“ 1 Și atunci, de 
unde să se producă împros
pătarea care să atragă după 
sine îmbunătățirea radicală

factorii de importanță car
dinală, nu ne propunem as
tăzi să insistăm asupra lor 
— mai ales că au format nu 
demult obiectul unor arti
cole. Este însă cazul să 
abordăm și alte aspecte.

Axioma — tehnicitatea ju
cătorilor determină calita
tea fotbalului și influen
țează hotăritor rezultatele 
echipelor — a fost recon-

după Încheierea campionatului de fotbal

La ordinea zilei în întregul sistem

competițional: PROBLEMA TEHNICII
dar, in special, indirect, ca
rențe serioase de natură 
tehnică.

Campionatul care s-a în
cheiat, aidoma edițiilor pre
cedente lui. ne prilejuiește 
din păcate, să constatăm că 
starea tehnică la fotbaliștii 
primei divizii rămine, cum 
ne-am obișnuit să spunem 
„mediocră". Aceasta se răș- 
fringe asupra calității parti 
delor divizionare și. în ace
lași timp, influențează ne
gativ reprezentarea interna
țională. mai ales in compe
tițiile intercluburi. Firește,

radicale îmbunătățiri a pro
cesului de selectare și ins
truire. pornind de la copii 
și juniori, treeing apoi la 
echipele din categoriile in
ferioare C. B, și „tineret", 
pentru a se asigura diviziei 
de elită fotbaliști înzestrați 
?u o tehnică superioară. Vi- 
zitîndu-ne la redacție, fos
tul internațional Petre Mîn- 
dru. tînăr antrenor la o e- 
chipâ din divizia B. ne 
spunea că in această cate
gorie „B" sint elemente 
..bune" pentru „A". L-am 
rugat să ne facă o preci-

a stării tehnice în rîndul e- 
chipelor de elită ?

Există o problemă capi
tală, factorul esențial și ho- 
tărîtor : nivelul pregătirii 
antrenorilor — oameni de 
meserie chemați „să fău
rească" jucători, să le șle
fuiască talentul, să-i învețe 
secretele tacticii de joc mo
dern — precum și disci
plina jucătorilor, conștiin
ciozitatea pregătirii lor. se
riozitatea cu care privesc 
procesul de instruire spor
tivă ca și rigorile unei vieți 
sportive. Deși acestea sint

firmată de Însuși deznodă- 
mintul campionatului mon
dial. într-o anchetă organi
zată de către „La Gazzetta 
dello Sport" asupra fina
lei Brazilia-Italia, doi ce
lebri antrenori — Helenio 
Herrera și Heriberto Herre
ra — au considerat drept 
cauze secundare ale înfrîn- 
gerii „Squadrei Azzurra" 
motive ca pregătirea fizică 
insuficientă și oboseala, in
ferioritatea tactică și greșe
lile de alcătuire a formației. 
După opinia lor, elementul 
principal, decisiv, al victo-

riei brazilienilor a fost teh
nica individuală a jucători
lor și media tehnică a în
tregii echipe — cu un grad 
superioară fotbaliștilor eu
ropeni ! Și este inutil să 
mai amintim cît de apre
ciată este pe 
nostru clasa 
fotbalului italian !

Dacă vrem să consolidăm 
unele realizări ale echipei 
reprezentative, dacă dorim 
să facem pași repezi pe 
drumul consacrării interna
ționale a întregului nostru 
fotbal, inclusiv la nivelul 
cluburilor, trebuie să găsim 
căile de sporire relativ ra
pidă a tehnicității jucători
lor și a echipelor din divizia 
A. Se știe din experiența 
internațională că între teh
nica fotbalistică și terenu
rile pe care le au la dispo
ziție pentru pregătire și 
jocuri echipele din diver
sele categorii există o rela
ție directă. Dar la cluburile 
și asociațiile din toate ca
tegoriile sistemului compe
tițional se menține încă o 
slabă preocupare pentru te
renuri, multă indolență în 
descoperirea și folosirea re
surselor locale. Se face sim
țită nevoia unui „ajutor" 
federal, dar nu în sensul în 
care îl doresc mulți condu
cători de unități fotbalisti
ce, adică în sens financiar. 
In urmă cu vreo 14 ani. nu 
erau multe echipe în divi
zia A care să posede tere
nuri de joc gazonate. A- 
tunci, federația a condițio
nat participarea la 
pionat de existența 
asemenea cîmpuri 
iar, ca prin farmec, a apă-

continentul
atehnică

cam- 
unor 

de joc,

Valeriu MIRONESCU

(Continuare în pag. a IlI-a) (Continuare In pag. a IV-a)
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actualitatea culturală
Premiere ale stagiunii

estivale
Expoziția pictorului polonez

SCENA

• TEATRUL DE DRAMA ȘI CO
MEDIE DIN CONSTANȚA va pre
zenta într-un decor seminatural din 
portul Tomis premiera tragediei 
Medeea de Eurlpide. Regia : Gheor- 
ghe Jora. Scenografia : sculptorul 
Constantin Lucaci. Interpreți : Mar
cela Sassu (în rolul titular), Sandu 
Simionică. Zoe Caraman-Ștefan, Dan 
Herdan, Romeo Mogoș, Jean Iones- 
cu, Longin Mărtoiu.

• TEATRUL DE NORD DIN 
SATU-MARE — secția română a 
prezentat recent „Vicleniile lui Sca- 
pin" de Moliăre.

• Teatrul de stat din Galați ne 
informează că ultima sa premieră a 
fost cea a piesei, „Un individ sus
pect" de B. Nușici. Regia : 
Temelie. Scenografia : Victor 
în distribuție : Mitică Iancu, 
cela Stoica, Leni Ștefănescu, 
Bogdan, Gh. V. Gheorghe, Eugen A- 
postol, Alex. Năstase, Radu Gh. 
Jipa și alții.

Lucian 
Tapu. 
Mar- 

Șerban

Expoziția
„Un om

Agenda 
muzicala

Waclaw Taranczewski

La Palatul culturii din Rm. 
Vîloea, muzeul memorial „Ni- 
colae Bălcescu" a deschis expo
ziția „Un om între oameni", 
dedicată marelui revoluționar și 
patriot român. Organizată cu 
trei secții : documente, ediții și 
artă plastică (Bălcescu în arta 
plastică contemporană), expo
ziția reunește aproape 400 de 
acte și documente, fotografii o- 
riginale, reviste și cărți, picturi 
în ulei și grafică, oferind o cu
prinzătoare imagine asupra vie
ții și operei istoricului și revo
luționarului Bălcescu.

Cu acest prilej, periodic și la 
cerere, se vor organiza viziona
rea unor filme documentare 
(„Anul 1848 în România" și 
„Casa memorială Nicolae Băl
cescu") audiții muzicale, audie
rea dramatizării (realizată de 
Radioteleviziune) lucrării lui 
George Călinescu „Iubita lui 
Bălcescu", precum și a unor 
fragmente din piesa „Bălcescu" 
de Camil Petrescu, în interpre
tarea actorilor Teatrului Națio
nal din București.

Expoziția „Un om între 
meni" are un caracter 
rant ; după primul popas 
Rm. Vîlcea, ea va fi deschisă 
stațiunile balneoclimaterice 
pe Valea Oltului, precum și 
șantierul hidrocentralei de 
Lotru.

o Astă-seară, ora 20, la Sala Pa
latului, poate fi ascultat cunoscutul 
șansonetist francez Adamo, in ulti
mul său recital din cadrul turneului 
bucureștean.

• Ansamblul de revistă „Unsere 
Welt ist voii Musik" din R.D.G., ne 
oferă la Sala Palatului, duminică 2 
august, ora. 20, un program deosebit 

Ingrid 
Volk-

uta U11 pivgicuil u
de variat. își dau concursul : 
Barthels, Ingeborg Irmscher, 
mar Bohm etc.

• Teatrul de estradă din 
prezintă spectacolul „Apollo la 
(în regia lui Alex. Bocăneț), m 

lele de 27, 28, 29 iulie ora 19,30, în 
sala Savoy.

Deva 
Deva" 
in zi-

Expoziția de la sala Dalles ne 
prezintă, într-o formulă monografi
că, creația pictorului polonez Waclaw 
Taranczewski. Lucrările expuse se 
referă convingător la o activitate ar
tistică desfășurată de-a lungul a 
peste trei decenii. Există în aceste 
pînze un sens evolutiv atît în ceea 
ce privește limpezirea orizontului te
matic cit și efortul de a face din 
mijloacele de expresie un instru
ment mereu sensibil la problemele 
fiecărei etape de creație. Pictura ar
tistului polonez este un comentariu 
subtil, plin de fantezie, al raporturi
lor sale cu lumea. Realitatea în
seamnă pentru pictorul polonez un 
cadru fundamental, o condiție esen
țială a existenței umane. Artistul 
nu-și propune să refacă în compo
zițiile sale întregul proces al ordinii 
reale ; ajunge să aleagă din mulți
mea prezențelor materiale cîteva 
elemente, să le asambleze, după 
clasicul principiu al „naturii statice", 
și, în acea clipă, legătura cu totali
tatea lucrurilor e restabilită. Obiec
tele reprezentate capătă astfel o 
funcție simbolică, devin semnele 
relative pe care le provoacă con
cretul în sensibilitatea sa.

Numeroasele naturi moarte pe care 
le expune cuprind, de fapt, principa
lele direcții ale gîndirii sale artistice. 
Astfel, o serie de Naturi moarte păs
trează, în fiecare din variante, a- 
ceeași organizare a detaliilor ; pe 
suportul invariabil al lucrurilor doar 
lumina suferă o mișcare. Intensita
tea mereu schimbătoare a energiei 
luminoase, tradusă printr-o bogată 
gamă cromatică, indică, în fond, 
gradul de trăire, de participare a- 
fectivă a artistului la destinul lumii 
materiale. Semnificative sînt lucră
rile in care se apleacă asupra uni-

versului imediat Înconjurător. Des
prinse din existența diurnă, obiec
tele (Radiatorul, Scaunul, Ventilato
rul etc.) sînt investite cu o viață a 
lor în care transpare prezența tul
burătoare a creatorului lor. Cel mai 
des, aceste Imagini se ivesc dintr-o ---- - j- s_.----- -----------„ cu_
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în aceste zile, alți soli ai artei a- 
matoare din țara noastră au plecat 
peste hotare. După ansamblurile fol
clorice din diferite județe, după 
formațiile de dansuri sau cele co
rale care au dus mesajul spirituali
tății poporului român în toate col
țurile lumii, este acum rîndul acto
rilor amatori să ne reprezinte la 
prestigioase manifestări artistice. 
Este vorba de colectivul Teatrului 
popular din Lugoj, invitat să parti
cipe la Festivalul de teatru de ama-

tori Jirașek de la Hronov (R.S. Ce
hoslovacă). La tradiționala sărbă
toare — care a ajuns la cea de-a 
40-a ediție — actorii români 
prezenta piesele 
de Jura Soifer, 
Radu Ionescu — 
premiul I la cea 
de amatori „I. L. Caragiale" 
cum și ultima lor premieră reali
zată de Aurel Manea : „Epoleții 
vizibili" de Silvia Andreescu 
Theodor Mănescu.

vor
„Brodway Melody" 
in regia lui Dan 
cu care au obținut 
de-a cincea bienală

pre-

in
și

FESTIVALUL
FOLCLORULUI

VRÎNCEAN
Cea de-a cincea ediție a festivalului 

folcloric vrîncean, manifestare amplă, 
prestigioasă, a reunit numeroși artiști 
amatori din această bogată zonă fol
clorică, precum și formații artistice 
de amatori din județele Galați, Bu
zău, Bacău și Vaslui. Festivalul a în
ceput sîmbătă în municipiul Focșani 
printr-un simpozion pe tema : „Ele
mente ale creației populare din Vran- 
cea", în cadrul căruia au prezentat 
comunicări personalități de seamă ale 
vieții culturale — cercetători, etno
grafi, folcloriști, profesori. In aceeași 
zi, a fost deschisă expoziția de artă 
populară, ilustrînd ocupațiile și meș
teșugurile vrâncenilor, arta lor de a 
lucra lemnul, de a țese covoare, de a 
modela din lut obiecte de ceramică, 
de a construi felurite instrumente 
muzicale.

Manifestațiile din cea de-a doua zi 
a festivalului au avut loc în comuna 
Năruja. Parada portului organizată în 
acest colț de străveche cultură româ
nească a fost un neasemuit alai. Ar
tiștilor amatori li s-au adăugat miile 
de munteni în straie de sărbătoare 
coborîți din Paltin și Bîrzești, din Ne- 
grilești și Vrîncioaia, pe plaiul larg 
de pe valea Zăbalei. Fete îmbrăcate 
în fuste lungi de un roșu aprins, In 
cămăși cu chirușcă, cu marame de bo- 
rangic. bătrîne cu catrințele lor negre, 
bărbați cu cioareci din pînză albă, în
cinși cu brîie late peste cămăși lu
crate cu mătase.

Cu acest prilej și creatorii de artă 
au venit să ofere roadele îndemînării 
și fanteziei lor. în cadrul ștandului cu 
vinzare, olarii din Irești au prezentat 
renumitele lor vase de ceramică nea
gră și roșie, meșterii din satul Chiri- 
cari au adus cofițe din lemn pirogra- 
vate. Binecunoscutele tipare de caș, 
covoare, costume naționale, fluiere, 
cavale, furci, batiste și marame, ni
mic n-a lipsit din ceea ce știu a face 
artizanii din această zonă.

Dansurile celor trei generații din 
Năruja, cîntecele buciumașilor din 
Spulber sau ale fluierașilor din Pal
tin, fantasticul dans cu măști din ju
rul focului, impresionantul spectacol 
al nuntei sovejene, întreg repertoriul 
festivalului rămîne o mărturie a crea
ției viguroase, de o mare forță artis
tică, din această zonă.

Cinstirea unei îndeletniciri
O sărbătorească In- 

tîlnire a păstorilor din 
comunele județului 
Vilcea, din Gorj și din 
Argeș, localități alcă
tuite de oieri veniți 
de-a lungul vremii de 
peste munți, din re
giunea Sibiului, a a- 
vut loc zilele trecute 
in comuna Vaideeni- 
Vîlcea, repetînd pe un 
plan cultural străve
chiul obicei al nede- 
ilor, al acelor reuni
uni ce se țineau o da
tă — ori se mai țin 
încă — pe o culme de 
munte și mai apoi 
prin satele de la poa
le, cu scopuri practi
ce de întrevedere și 
inter-comunicare. ln
tîlnirea a căpătat ca
racterul unei compe
tiții festive între for
mațiuni de 
ciobănești din 
nele Băbeni, 
vraci. Corbi, 
la care s-a 
un bogat 
din Poiana

fluiere 
comu- 
Polo- 

Horezu, 
adăugat

grup venit 
Sibiului,
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loan NISTOR
corespondentul „Scînteii

Deschiderea emisiunii. Micro- 
avanpremiera.
Emisiune pentru tineret : 
Vom mai învăța tabla În
mulțirii în anul 2000 ? 
Panoramic științific. 
Actualitatea in economie. 
„1 ooi de seri" — emisiune 
pentru cei mici. 
Telejurnalul de seară.
Roman foileton : „Iluzii pier
dute" (episodul al II-lea). 
Steaua fără nume.
Teleglob : Itinerar elvețian. 
Film de Dan Platon. 
Telejurnalul de noapte. 
Rampa.
închiderea emisiunii.

\ 
\ 
\

\ 
\ 
î 
î

ea reprezentant al 
trunchiului social
spiritual de origină a 
tuturor comunelor de 
mai sus.

Organizată cu am
ploare și pricepere de 
către comuna Vaide- 
eni — veche protago
nistă in inițiative de 
acest fel — cu con
cursul Comitetului de 
cultură și artă și al 
Casei creației populare 
din județul Vîlcea, Ne- 
deia a fost deschisă 
printr-o „masă rotun
dă" asupra 
păstorești 
grupurilor 
în care s-a 
lat o emoționantă co
memorare a unui cio- 
ban-poet din Vaideeni 
din versurile căruia au 
fost rostite fragmente 
de o adevărată și pură 
artă, nedespărțite 
rădăcina 
dar purtînd 
nei flori de 
re mai

Am rămas

poeziei 
specifice 
prezente, 
tnterca-

de 
lor arhaică, 

rodul u- 
o culoa- 
personală. 

profund

impresionat de întrea
ga desfășurare a in- 
tilnirii. Mi-a devenit 
sensibilă, o dată mai 
mult, și în chip direct, 
dimensiunea nouă și 
integrală sub care se 
prezintă fenomenul 
culturii noastre, astăzi 
cînd toate nucleele so
ciale și spirituale ale 
poporului au posibili
tatea unei exteriorizări 
depline a potențialului 
lo,r interior de viață, 
de expresivitate și de 
valoare.

lntîlnirea pe care o 
consemnez a fost nu 
numai cinstirea de si
ne a unei îndeletni
ciri și comunități vi
guroase și generoase, 
ci totodată un pas, 
încă un pas, de nivel 
și de elevație, de dez
voltare neîntreruptă a 
spiritului 
mânesc, 
punctele 
cele mai

artistic ro- 
într-unul din 
lui de izvor 
fecunde.

Drago? VRANCEANU

pe caldarim
Moderna autostradă Bu- 

cium, care leagă strada 
Socola de magistrala din 
zona industrială a orașu
lui, a fost dată în folosin
ță cu circa șapte ani în 
urmă. După numai cinci 
ani a devenit impractica
bilă. țn momentul de față 
se construiește alta nouă. 
Acesta nu este unicul caz. 
O dată cu construirea 
noului cartier de locuințe 
Socola — Nicolina și mo
dernizarea zonei din apro
pierea fabricii „Țesătura" 
Iași s-a amenajat și stra
da Socola pe o lungime de 
cîțiva kilometri. Dar, anul 
acesta, după numai doi 
ani, această modernă și e- 
iegantă stradă... a fost des
făcută. Motivul 2 Se fac 
noi alinieri.

Alte străzi, de asemenea

recent construite — bule
vardele D. Cantemir și f. 
Vladimirescu, magistrala 
°odul Roșu — garajul în
treprinderii de transport 
iin apropierea comunei 
Tomești — etc. s-au de
teriorat pe porțiuni întin
se din cauza unei proaste 
întrețineri. Noi, ieșenii, 
care asistăm la această ri
sipă de materiale și bani, 
socotim că se impun mă
suri hotărite care să ridice 
responsabilitatea celor ce 
mînuiesc fondurile respec
tive. Banii nu se asvirlă 
pe fereastră — și nici pe 
caldarim. Daci cei vino- 
vați ar suporta din pro
pria lor pungi asemenea 
cheltuieli, ar mai proceda 
oare la fel 7

loan BEȘLIU
lași

Trenurile fantomă
In ziua de 10 iulie orele 

23.54 am plecat cu accele
ratul nr. 241, cu locuri, din 
Gara de Nord. Dar... din 
lipsă de locuri am călă
torit toată noaptea, pină 
la Tg. Jiu, in picioare..

In ziua de 11 iulie orele 
11,55, am vrut să plec de 
la Tg. Jiu pină la Petro
șani cu personalul 2083. 
Dorința mi-a rămas insă 
nerealizată deoarece res
pectivul tren fusese anu
lat. In aceeași zi am reu-

șit să ajung cu „auto
stopul" pină la Simeria. 
De aici și pină la Timi
șoara am încercat apoi să 
iau acceleratul 221. Spre 
surprinderea mea și a- 
cesta fusese anulat ! Poa
te că C.F.R.-ul a avut mo
tive serioase să ia astfel 
de măsuri. De ce nu a a- 
nunțat insă, din vreme, 
și pe călători 2

Ultimul act al călăto
riei s-a încheiat in ziua 
de 20 iulie, cînd cu acce-

masă de întuneric, accentele de 
loare construind, sobru și precis, 
lumele. Este, în aceste tablouri, 
tudinea unui intimist interesat 
permanență de obținerea unei 
mosfere nu atît sentimentale, 
mai ales de acută spiritualitate, 
această categorie fac parte și scenele 
din atelier (Atelier, Concert in ate
lier, Mica pictoriță etc.), lirismul său 
consumîndu-se cu predilecție în 
compozițiile cu spațiu deschis, în 
care se înscriu, cu o grație fragilă, 
vagi amprente vegetale și zborul pă
sărilor (Natură moartă la fereastră). 
Această ultimă lucrare citată, plus 
cîteva altele sînt realizate în tehni
ca zgrafitării. O pastă bogată, foarte 
densă, sugerează scoarța pămîntului, 
o suprafață pe care se adincesc ur
mele intervenției pictorului. Un far
mec special acordă crustei colorate 
impresiunile și inciziile amintind 
picturile rupestre. Suprafața tablou
lui acoperită adesea de motive co
lorate se dorește un ecran deosebit 
de receptiv la proiecțiile laborioase 
ale artistului (Lotuși, Vîrtej, Obsesie, 
Document). Trebuie să ne oprim, în 
sfîrșit, atenția asupra cîtorva lucrări 
mai recente în care pictorul apelea
ză la un figurativ evident și pe de
plin grăitor. Un amplu panou Fe
reastră oferă un montaj al unei 
surprinderi instantanee a cotidianu
lui. Fina observație se adaugă aici 
unei nevoi interioare de a îmbrățișa 
aspectele realității și a le acorda o 
coeziune cu un corespondent în vi
ziunea sa. în cele șapte secvențe ale 
compoziției Venus cracoviana de 
Willendorf, pe fondul agitat de pete 
albe și negre, silueta feminină, sim
bol al vieții, trece prin diferite 1- 
postaze, cu o vădită trimitere 
vechiul cult al fecundității.

Expoziția pictorului polonez — 
prezență de prestigiu a artei polo
neze în Capitala noastră — este ro
dul unei conștiințe artistice pasio
nată de sondarea adevărului, al u- 
nui remarcabil efort de cunoaștere 
și de situare a umanului în centrul 
creației. Waclaw Taranczewski crede 
în forța inepuizabilă a picturii în 
forma sa cea mal consacrată, rămasă 
dincolo de orice invenție formală, 
un autentic gest liric și spiritual.

la

Constantin PRUT

Filme noi
pe ecrane

— Filmul lui Boris Ivcenco, 
„Anicika", ne amintește de anii 
războiului, povestind despre o 
dragoste simplă, frumoasă, dar 
tulburată de implicații dramati
ce, Producție a Studioului „Alek
sandr Dovjenko" din Kiev, „Ani
cika" prilejuiește o întilnire cu 
actorii : Liubov Cernoval-Ru- 
mianțeva, Grigori Grigoriu etc.

— Studiourile poloneze pre
zintă. in regia lui Wladyslav 
Slesicki filmul „Intrusa", o dez
batere a raportului om-natură, 
în rolul principal : Malgorzata 
Braunek.

— O relntîlnfre cu Vittorio 
Gassman. Ugo Tognazzi, Marisa 
Merlini, ne oferă 'filmul „Monș
trii", regizat de Dino Risi. re- 
tntîlnire în care artiștii italieni 
interpretează cu vervă citeva 
scheciuri satirice.

— Sub titlul „Căsătorie In 
stil grec" ni se propune un film 
de dragoste care, în același 
timp, dezvăluie o acidă critică 
socială.

leratul 122 am plecat din 
Timișoara spre București. 
Deoarece rapidul 16 fu
sese... anulat, acceleratul 
era arhiplin. S-au vindut 
locuri și în picioare. Este 
inexplicabil de ce C.F.R.- 
ul nu a mărit numărul 
vagoanelor de la 6 la 8 
sau chiar la 10 !. Fără în
doială, aceste deficiențe ar 
putea fi înlăturate daci

JT

Departamentul Căilor Fe
rate din Ministerul Trans
porturilor ar întări con
trolul pe toate traseele in 
vederea asigurării condi
țiilor necesare unui trans
port civilizat.

ing. Florian 
MĂRCULESCU 
București

provoacă paguba mare
Cele 7 fabrici de mobilă 

și binale ale C.E.I.L. Su
ceava s-au făcut cunoscu
te in multe locuri din țari 
pentru varietatea sorti
mentelor și calitatea pro
duselor lor. De citva timp, 
însă, ele înregistrează 
scăderi in privința înde
plinirii planului de pro
ducție și a calității mobi
lei. De ce 7 Datorită lipsei 
unor piese mărunte de a- 
samblare — șuruburi de 
prins in lemn (holzșuru- 
buri) — fără de care, fi
rește, nu se poate realiza 
producția finită. In pri
mele 6 luni ale acestui an, 
fabricile de mobilă de 
aici nu au primit decit 
61,8 la sută din cantitățile 
de șuruburi necesare. Ce 
au făcut unitățile respec
tive în acest caz 2 Au re
curs la unele soluții de

provizorat — achiziționind 
toate șuruburile de prins 
în lemn din unitățile co
merciale ale județului — 
sau, pur și simplu, au 
folosit mai puține șuru
buri la fabricarea mobilei 
ori au înlocuit șuruburile 
pentru lemn cu cuie de 
construcție (!).

In momentul de față, 
deși ne găsim la sfirșitul 
primei luni a trimestrului 
III, fabricile sint in situa
ția ca, peste 10 zile, pro
ducția de mobilă și binale 
să ‘ fie oprită, deoarece 
cota de 3,6 milioane șuru
buri, repartizată de Minis
terul Industriei Lemnului, 
a fost consumată, cu ex
cepția unor cantități infi
me ce urmează să le pri
mească de la furnizor. 
Pentru redresarea situa
ției s-au făcut numeroase 
demersuri la Direcția co-
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„Stop cadru!
Se filmează
la Ploiești"

foileton

De curînd, a descăle
cat la Ploiești un tip 
cu un dinte îmbrăcat 
în metal alb, cu oche
lari de soare, destul de 
elegant, cu pantofii 
(nr. 42) puțin uzați, dar 
bine lustruiți. S-a dus 
la hotel U.C.A., și-a 
arătat dintele de me
tal și o legitimație de 
ziarist și a fost cazat 
în camera 8. A făcut 
un duș, după care s-a 
trîntit pe pat și și-a 
pus întrebarea : „Ce 
si fac mai intii in 
Ploieștiul ăsta 2 Să mă 
căsătoresc, ori să ins
pectez unitățile de de
servire a populației 2"

S-a decis să „lucre
ze" in paralel. A doua 
zi, dis-de-dimineață, 
s-a dus la U.J.C.M., 
unde l-a găsit pe tov. 
vicepreședinte Traian 
Nițu, căruia i-a arătat 
același dinte de metal 
și aceeași legitimație 
de ziarist.

— Dv. mergeți cu 
mine, a decretat omul 
cu ochelari de soare, 
părul castaniu și pan
tofii lustruiți, dar pu
țin uzați. Mergeți cu 
mine, tov. președinte, 
să mă conving „pe 
viu" cum deserviți 
populația.

Au vizitat citeva u- 
nități și, cu oarecari 
rețineri, „inspectorul" 
s-a declarat mulțumit 
de ce văzuse pină a- 
tunci. Voia să conti
nue inspecția, dar vi
cepreședintele tocmai 
trebuia să plece in 
concediu. L-a lăsat pe 
inspector la restauran
tul Pelican, in grija 
responsabilului, și tov. 
Nițu s-a dus la sediu, 
unde se găseau tov. 
președinte Vasile An
drei și vicepreședinte
le Aurel Davidescu.

— Tovarășe preșe
dinte, pronia cerească 
ne-a trimis un ziarist 
grozav. Să ne critice

noi. Acum rnănîncă la 
Pelican, eu trebuie să 
plec in concediu și 
cum dumnealui vrea 
să-și continue raidul, 
trebuie să-i dăm pe ci
neva să-l însoțească 
prin unități.

Norocul a căzut pe 
vicepreședintele Aurel 
Davidescu, care in ziua 
aia era bine dispus, 
pentru că dimineața îi 
ieșise cineva înainte cu 
plin. L-a luat pe musa
firul Ploieștiului de la 
restaurantul Pelican, 
bineînțeles în cea mai 
arătoasă mașină a con
ducerii U.J.C.M., și pu- 
ne-te pe inspectat. 
Orice unitate le ieșea 
în cale, — pe loc o și 
inspectau. Inspectorul 
controla condicile de 
sugestii, îi felicita pe 
responsabilii unităților, 
din cînd. în cînd îl mai 
critica pe vicepre
ședinte... Dar nu prea 
dur. Așa, prietenește, 
să nu-i știrbească au
toritatea față de subal
terni. Inspectorului i-a 
plăcut nespus de mult 
unitatea de coafură nr. 
51...

V/

D>T> A

mercială din M.I.L. Dar 
fără rezultat.

Un grup do talariafl 
ai C.E.I.L. Suceava

Nota redacției s Am 
luat legătura cu ser
viciul materiale meta
lurgice și electrotehnice 
din Ministerul Industriei 
Lemnului. Tov. Mihai Bă- 
dilă, șeful acestui servi
ciu, a precizat că, de fapt, 
aceasta nu se intîmplă 
numai la combinatul din 
Suceava, ci este o situa
ție generală a fabricilor 
de mobilă din țară.

„Ea se datorește faptu
lui că fabricile furnizoa
re livrează unităților noas
tre cantități mici de șu
ruburi, mult sub cele ne
cesare. Anul acesta, pen
tru fabricile de mobilă 
s-au repartizat cu peste 
53 de milioane șuruburi 
mal puțin decit este ne
cesar. Am fost nevoiți să 
„ajustăm" planurile de 
aprovizionare ale unități
lor (deci și celor de la Su
ceava) pentru a ne înca
dra în cifra repartizată.

de Nicuță TĂNASE

Stop cadru ! Ne o- 
prim deocamdată aici 
cu inspecția, pentru că 
trebuie să vedem ce 
perspective are omul 
nostru in problema că
sătoriei proiectate.

A scos două bilete 
la „Cinemascopul" din 
centru și i-a căzut cu 
tronc o duduie care 
tocmai căuta un bilet. 
Au văzut filmul îm
preună, s-au plimbat 
puțin și s-au despăr
țit. Duduia nu i-a mai 
acordat o întilnire 
pentru că dintele indi
vidului era de metal 
neferos și nu de aur. 
Dar a putut să scape 
de el 2 A doua zi, pen
tru că aflase unde lu
crează, s-a dus la lo
cul ei de muncă. A 
luat legătura cu șefii 
ei, s-a interesat de 
comportarea... și Nicu- 
lina M., că așa o chea
mă pe duduia, văzînd 
că e ceva serios și că 
viitorul ei soț are ma
șină la dispoziție (i-o 
pusese U.J.C.M.), a zis 
„da" înainte de a se 
duce la ofițerul stării 
civile. Tot cu mașina 
pusă la dispoziție a fă
cut o vizită la Urlați, 
să-și cunoască viitorii 
socri care, bineînțeles, 
au „omorit" citeva 
găini.

S-a întors la Plo
iești și duduia Nicu- 
lina l-a prezentat pe 
viitorul logodnic și 
soț gazdelor, care erau 
și rude. Gazda, pri
mitoare, ca toate gaz
dele, l-a tratat cu șer
bet de trandafiri și, 
văzîndu-l așteptat de 
mașină la poartă, s-a 
plins că vrea să-și 
cumpere mașină, dar 
banii nu au destulă 
vechime.

— Asta-i problemă 21 
.Miine vă asigur cum
părarea mașinii I

— Cum 2
— Dați 4 200 lei, su-

ta ! Eu am oameni la 
București. Că Contează 
dacă banii n-au vechi
me. Esențial e să 
n-aibă miros !

Stop cadru ! Hai să 
vedem ce mai in
spectează omul care 
a dat-o gata pe Nicu- 
lina. A convocat pe 
mai toți președinții și 
vicepreședinții care se 
ocupă cu deservirea 
Ploieștiului, pe unii i-a 
certat, pe 
lăudat, a 
pare-se și o ședință 
de dezbatere a ci
frelor de plan, a dat 
dispoziție ca, in cazul 
cînd are nevoie de 
un cadru de conduce
re, să. știe de unde să-l 
ia. a inspectat coopera
tivele din Vălenii de 
Munte, Urlați, Plo- 
peni, Breaza, Comarnic, 
Sinaia...

L-a luat pe președin
tele cooperativei Igie
na. Tănase Dlaconescu, 
l-a dus la unitatea de 
coafură nr. 51 și a dat 
dispoziție :

— Miine la ora 9, 
tmi vine echipa de fil
mare. Îmi faceți o cu

alții i-a 
programat

..F-'

Dar nu numai atit. Nici 
cotele repartizate nu sint 
respectate de către furni
zori. Fabricile de șuruburi 
din Saligni, Brașov și Ba
cău sint datoare unităților 
noastre cu mari cantități 
de asemenea piese. Cen
trala industrială a mate
rialelor 
cadrul 
dus trie! 
Mașini, . 
intervenit în nenumărate 
rînduri, in loc să înlăture 
operativ aceste neajun
suri, ne oferă... justificări 
și promisiuni, care bine- , 
înțeles, nu sînt în măsură 
să ajute unitățile noastre".

Aprovizionarea fabrici
lor de mobilă cu șuruburi 
de prins în lemn este, 
după cum se vede, o pro
blemă care nu mai sufe
ră aminare. Soluții grab
nice pentru rezolvarea a- 
cesteia pot și trebuie să 
dea forurile tutelare ale 
fabricilor de mobilă — 
M.I.L. — dar mai ales cele 
ale unităților care furni
zează aceste piese — oen- 
trala industrială amintită 
și M.I.C.M.

de instalații din 
Ministerului In- 
Construcțiilor de 
pe lingă care am

Vinovat fără vină...
Sint angajat la între

prinderea de mecanizare 
a agriculturii din Caracal, 
in calitate de conducător 
auto. La sfirșitul lunii 
mai a.c., cu avizul condu
cerii unității, mașina pe 
care lucrez a fost intro
dusă in reparație. In timp 
ce efectuam reparațiile,

tovarășul inginer șef Oc
tavian Tudoran mi-a dat 
dispoziție să las totul bal
tă și să plec cu altă mașină 
in cursă, pe ruta Caracal- 
București-Brașov și retur. 
M-am conformat. Dar spre 
surprinderea mea, mașina 
cu care eram obligat să e- 
fectuez această cursă pre-

CURIER
JUDEȚEAN

TIMIȘ

rățenie aici... Farmacie 
să fie ! Halatele tutu
ror lucrătoarelor să 
fie apretate. O cută să 
nu găsesc. Pină nu se 
filmează, n-au voie să 
se așeze pe scaun. Da
că aveți niște modele, 
mobilizați-le pentru 
filmarea de miine. Dar 
niște modele mai ară
toase, mai șic...

Președintele a dat 
dispozițiile de rigoa
re subalternilor 
omului care 
să-i filmeze a
— 5 200 lei 
mut".

L-a luat la 
Gheorghe Leonte, pre
ședintele cooperativei 
„Deservirea", a inspec
tat cu el alte unități 
care urmau să fie fil
mate a doua zi. I-a 
strîns mina, l-a felici
tat pentru felul cum 
își duce munca, l-a 
promis că, în afară de 
film, o să scrie și un 
articol în care vor fi 
numai laude și articolul 
va apărea pe prima 
pagină a unui cotidian. 
Și, pentru că în seara 
aia avea o sindrofie, 
i-a cerut președintelui 
„împrumut" un 
netofon portativ. Pre
ședintele, dacă-i cerea 
și un pian cu coadă, 
nu-l refuza.

După asta a luat 
mașina conducerii și 
s-a dus la unitatea 
nr. 23, „Foto special". 
Aici a ordonat lui 
Gheorghe Cîndescu :

— Responsabile, îmi 
încarci aparatul de 
fotografiat cel mai bun 
pe care-l aveți și mi-l 
dai, pentru că trebuie 
să fotografiez niște as
pecte critice de la coo
perativa din Vălenii de 
Munte.

A luat și aparatul, s-a 
dus la hotel, a făcut un 
duș și... Să-și neglijeze 
„viața de familie" 2 A 
trimis mașina, bineîn
țeles a < 
U.J.CiM., după NicU- 
lina și după gazdă și 
le-a oferit o masă1 la 
Restaurantul Nord.

Masă bogată. S-a 
stabilit și ziua logod
nei și a nunții... A 
plătit el masa. Cavaler, 
ca întotdeauna. I-a con
dus acasă cu mașina 
pe care o avea la dis
poziție. A luat de la 
gazdă cei 4 200 de lei
— știți, pentru mașină.

După asta s-a dus la 
hotel, a achitat cazarea 
ca orice om cinstit și 
cu acceleratul de 23,20 
a plecat spre Bacău. In 
camera 8, a doua zi, 
s-au găsit perechea de 
pantofi puțin uzați, dar 
lustruiți, niște baterii 
uzate, citeva cutii goa
le de țigări americane 
și o carte, „Dialog des
pre eroare", din care 
citise doar 16 pagini.

Deocamdată, doar a- 
tît despre filmările de 
la Ploiești. Vă promi
tem, însă, că vom reve
ni poate chiar cu foto
grafia eroului princi
pal. Pe președinte și 
pe vicepreședinți nu-t 
mai fotografiem, că 
au fost „filmafi"...
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tenta unele defecțiuni teh
nice: din cele două siste
me de frinare, unul lipsea 
complet, iar celălalt func
ționa defectuos. Așa stind 
lucrurile, cum era și firesc, 
am rugat pe inginerul șef 
să-mi dea răgaz pentru a 
înlătura aceste defecțiuni. 
Dar nu mi s-a aprobat și, 
in consecință, am fost o- 
bligat să plec. In astfel de 
condiții, eu am refuzat. 
Acest lucru, însă, a dus la 
sancționarea mea. Am fost 
penalizat cu 30 la sută dtn 
salariu, măsură care a și 
fost aplicată.

Toma MARINESCU
Caracal, județul Olt

Nota redacției : Comi
tetul orășenesc al sindi
catelor Caracal, care a 
verificat cele sesizate în 
scrisoare, ne-a comunicat 
că lucrurile se prezintă 
întocmai cum ne scrie 
petiționarul. Evident, 
sancționarea în astfel de 
condiții a salariatului în 
cauză contravine preve
derilor legale. Respon
sabilitatea pentru buna 
circulație, asigurarea tu
turor condițiilor tehnice 
pentru autovehicule ce 
pleacă în cursă revine nu 
numai conducătorului 
auto, ci, în primul 
conducerii unității, 
gea circulației nu 
mite nimănui să
sească pe drumurile pu
blice autovehicule care 
nu întrunesc condițiile 
tehnice prevăzute de re
gulamentul în vigoare. 
De ce, oare, acest lucru 
este uitat de conducerea 
I.M.A. Caracal 7

rtnd, 
Le- 
per- 
folo-

„Electrobanat" 
se extinde

în cadrul lucrărilor de dez
voltare ce se execută la între
prinderea „Electrobanat" din 
Timișoara, a fost terminată 
construcția unei noi hale indus
triale, unde vor fi prelucrate 
mase plastice termorigide și 
termoplaste utilizate la fabrica
rea elementelor galvanice. Tot 
aici a intrat in probe tehnolo
gice și noua linie pentru pro
ducerea bateriilor destinate a- 
limentării diverselor aparate e- 
lectrice și, în primul rind, a 
aparatelor de radio portative. 
Tot la „Electrobanat" se află 
într-un stadiu avansat construc
ția altor obiective importante : 
o hală mecanică, un atelier de 
vopsitorie, un atelier de galvani
zare și o hală de montaje, 
care vor spori considerabil pro
ducția de corpuri de iluminat 
și elemente galvanica.

HUNEDOARA

Complex turistic
S-a dat în folosință, în cen

trul 'orașului siderurgiștilor, 
noul complex turistic „Rusca". 
El cuprinde un hotel cu 108 ca
mere, dotate cu mobilier ultra
modern, în care pot fi găzduite 
200 persoane, un restaurant cu 
200 locuri, bar de zi și terasă. 
La parterul complexului func
ționează biroul de turism al fi
lialei O.N.T. Hunedoara și un 
punct de schimb valutar pen
tru turiștii străini. Cei care po
posesc aici pot comunica cu lo
calități din țară și de peste ho
tare, prin aparatele telefonice 
instalate în fiecare cameră șl 
printr-un serviciu telex ce le 
stă la dispoziție. De menționat 
că orașul Hunedoara dispune 
acum de un mare hotel, apre
ciat de turiști.

BACĂU

„Colecții"
de arbori exotici....... ■■ .... »iaoD

Situat între Tîrgu-Ocna Și 
ComăneȘti, pe șoseaua Ce se îfli 
tinde de-a lungul Văii Trotușu- 
lui, parcul dendrologic de la 
Dofteana cuprinde o bogată „co
lecție" : peste 250 specii de ar
bori exotici. Aici se întîlnesc 
exemplare unice în țară de 
molid negru și molid siberian, 
„pinus flexilis" și .jpinus densl- 
flora". Un alt parc dendrologic 
se află în apropierea Bacăului, 
la Hemeiuș. ocupind o supra
față de 50 de hectare. în ultimii 
ani, vegetația acestui parc s-a 
îmbogățit cu peste 150 de specii 
noi — arbori exotici, ornamen
tali — realizate în mare parte 
de Stațiunea experimentală a 
Institutului de cercetări fores
tiere, aflată chiar în incinta 
parcului. Dintre speciile rare e- 
xistente în această a doua „co
lecție" amintim arborele de 
plută originar din America, 
chiparosul de apă — un coni
fer cu frunza căzătoare, pinul 
strob etc.

NEAMȚ

Sărbătoarea 
Războienilor

De mai mulți ani, a devenit o 
tradiție ca la 26 iulie, cind a a- 
vut loc celebra biruință a lui 
Ștefan cel Mare, să se întâl
nească la Războieni urmașii plă- 
ieșilor moldoveni și să prăznu- 
iască amintirea marelui voievod. 
Anul acesta, sărbătoarea Războ
ienilor a reunit mii de oameni 
din județul Neamț, numeroși tu
riști români și străini. Pe pla
toul din fața monumentului din 
această localitate, a vorbit des
pre gloriosul trecut al Moldovei 
scriitorul Dumitru Almaș, năs
cut pe aceste meleaguri. La 
școală a fost deschisă o expo
ziție de artă plastică cu lucrări 
inspirate din istoria locurilor. A- 
poi s-a desfășurat un grandios 
spectacol de artă populară, la 
care și-au dat concursul forma
ții artistice din satele învecina
te și a avut loc un concurs de 
întreceri sportive specifice sa
telor moldovene.

CONSTANȚA

Tomis Nord — 
5000 familii 
in locuinfe noi•
între Constanța și Mamaia a 

început, cu 3 ani în urmă, con
strucția celui mai mare cartier 
de locuințe din orașul de pe 
malul mării. El va avea, in fi
nal, 12 000 apartamente. Recent, 
aici au fost recepționate și pre
date noilor locatari încă 560 a- 
partamente. Cu aceasta, „To- 
mis-Nord" numără 5 000 aparta
mente. în noul cartier constăn- 
țean mai sint în construcție alte 
14 blocuri cu 4 și 9 nivele, cu- 
prinzînd 2 000 apartamente, care 
vor fi predate locatarilor pină 
la sfirșitul acestui an și în pri
mul trimestru al anului viitor.

(DE LA CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII")
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SPORT IfacffAțff elevilor înseamnă 
și vacanța bazelor sportive ?

PRIMA EDIȚIE A BALCANIADEI 

DE ATLETISM PENTRU JUNIORI

O ÎNTRECERE 
ÎNCUNUNA TĂ
DE SUCCES

CORESPONDENTA DIN ATENA DE LA ALEXANDRU CIMPEANU

• CURTEA ȘCOLII SĂ FIE BINE ZĂVORITĂ : EXISTĂ... PERICOL DE SPORT • UN LOC 
IDEAL PENTRU BĂTUT COVOARE • ALĂTURI DE STADION, „CAMPIONAT" PE

STRADA, IN PRAF șl PRINTRE MAȘINI-

Simbătă, pe stadionul „Karaiskaki", 
așezat pe țărmul Mediteranei, a în
ceput mitingul balcanic atletic al ju
niorilor. Marele stadion era de jur 
împrejur împodobit cu drapelele Gre
ciei, României, Bulgariei, Turciei și 
Iugoslaviei, de unde au venit să-și 
măsoare forțele tinerii atleți. Echipa 
cea mai numeroasă este aceea a ță- 

srii gazdă, cu peste 60 de atleți, ur
mată de lotul bulgar, cu 46 de spor
tivi. Din România au venit 43, din 
Iugoslavia 28, iar din Turcia 10 atleți. 
Ziarele din Atena relevau incă în a- 
junul deschiderii interesul special pe 
care aceste jocuri îl stârnesc în lu
mea sportivă. Competiția se află la 
prima ei ediție, după ce cu patru 
ani în urmă avusese loc, la Cluj, o 
întîlnire similară, dar numai cu ca
racter experimental. Interesul e stîir- 
nit însă mai ales de perspectiva ce 
se conturează în fața competițiilor 
atletice ale juniorilor din țările bal
canice, după startul de simbătă de 
la Atena. Organizatorii și oaspeții a- 
mintesc în acest sens de un start si
milar, dat cu 42 de ani în urmă : 
Jocurile Balcanice ale seniorilor 
(bărbați); care au devenit una din 
cele mai vechi și mai impunătoare 
instituții poliatletice de acest gen. Cu 
excepția perioadei războiului, această 
competiție s-a afirmat și a progresat 
permanent, contribuind la dezvolta
rea tehnică a atletismului clasic, ca 
și la dezvoltarea relațiilor amicale 
între sportivii din țările balcanice.

în speranța unei evoluții similare 
au fost inițiate și jocurile actuale. 
„Am făcut un început care, sperăm, 
va <i rodnic — ne spune Constanți-* 
nos Protopsalt!», unul diri liderii fe- 
dferației atletice elene. Indiferent de 
performanțele realizate in aceste 
zile, rezultatele reale ale jocurilor 
atletice balcanice se vor vedea cu 
timpul. Ele vor constitui o temelie 
pentru creșterea de noi atleți valo

• Regata de Ia Amsterdam
VISLAȘELF. ROMANCE 

SE COMPORTA 
REMARCABIL

Canotoarele românce s-au afirmat 
In prima zi a regatei internaționale 
de canotaj academic ce se desfășoară 
pe lacul Bosbaan din Amsterdam. 
Un frumos succes a realizat echipa
jul de 4 plus 1 al clubului nautic u- 
niversitar București, care a ocupat 
locul 1 cu 3'34"75/100 fiind urmat de 
echipajele Jalgiris (U.R.S.S.) și Te
gel (Berlinul occidental).

O altă victorie a culorilor româ
nești a fost înregistrată la proba de 
4 cu vîsle, unde echipajul Voința 
București a terminat învingător de
tașat cu timpul de 3’24”75/100, locul 
2 a fost ocupat de vîslașele vest- 
germane de la clubul Siemmens 
Ratzeburg — cu timpul de 3’26”57/100. 
în cursa schifurilor de 8 plus 1, cîș- 
tigată de Jalgiris (U.R.S.S.), echipa
jul bucureștean a ocupat locul 4.

• Nou record european 
la 5 000 metri

La Edinburg s-au încheiat jocurile 
eportive ale Commonwealth-ului. 
Cele mai multe medalii de aur (36) 
le-a cîștigat AUSTRALIA, urmată de 
Anglia (27), Canada (18), Scoția (6), 
Kenya și India (cite 5) etc.

în ultima zi de întreceri, atletul 
scoțian IAN STEWART a stabilit un 
nou record european în proba de 
5 000 m plat cu timpul de 13’22”8/10 
(vechiul record aparținea vest-ger- 
manului Harald Norpoth cu 13’24”8/10). 
Alte rezultate din concursul atletic : 
triplusalt : Filiph May (Australia) — 
16,72 m ; 800 m plat femei: Rosemary 
Sterling (Scoția) — 2’06”2/10 ; ștafeta 
4x400 m bărbați : Kenya — 3’03”6/10 ; 
ștafeta 4x100 m femei : Australia — 
44”l/10. Iată și pe primii clasați în 
proba de 5 000 metri, în care și al

LA ÎNCHIDEREA 
PRIMEI EDIȚII 

„$»“ A CÎȘTIGAT 
„CUPA ROMÂNIEI" 

LA FOTBAL
Ieri, pe stadionul „23 August" 

din Capitală s-a disputat finala 
celei de a XXXIV-a ediții a 
„Cupei României la fotbal între 
echipele bucureștene Steaua și 
Dinamo. A invins Steaua cu 
2—1 (1—0), prin golurile rrtarcate 
de Voinea (2) și, respectiv, de 
Dumitrache. Astfel, echipa mili
tară cucerește trofeul pentru a 
zecea oară. 

roși. Nu ne Îndoim că Începutul fă
cut va evidenția noi argumente in 
favoarea dorinței noastre de a insti- 
tuționaliza și această formă a com
petițiilor atletice. Ele vor constitui 
un impuls permanent pentru tinere
tul sportiv și un bun mijloc de afir
mare a prieteniei intre popoarele 
țărilor balcanice".

Antrenorul bulgar Kostov Blagol 
consideră, de asemenea, că „începu
tul e promițător". în plus, aprecia
ză el, jocurile constituie un prilej 
excelent pentru examinarea posibi
lităților atleților din țările balcanice 
în vederea campionatului european 
al juniorilor din septembrie de la 
Paris.

Jocurile au prilejuit prezența la 
Atena a unor concurent! puternici, 
în plus, sportivii au avut de înfrun
tat o căldură apăsătoare. Pentru e- 
chipa română, aflată la capătul unui 
drum de aproape 40 de ore cu trenul, 
cu atît mai semnificative sînt perfor
manțele atinse ; chiar în prima zi a 
concursului, atletii noșitri au cîștigat 
șapte titluri de campioni balcanici.

Iată și câștigătorii din prima zi.
Masculin : 400 m : Ghedeon (Ro

mânia) — 47’’7/10, 10 000 m marș :
Dumitru Anghel (România) — 
46’32”6/10 ; 400 m garduri : Morfis 
(Grecia) —- 54’’2/10 ; prăjină : Tongas 
(Grecia) — 4,80 m ; 1 500 m : Anto
nov (Bulgaria) — 3’51”5/10 ; ciocan : 
Manolov (Bulgaria) — 62,58 m ; disc : 
Marangos (Grecia) — 47,88 m ; lun
gime : Stiekici (Iugoslavia) — 7,57 
m ; ștafeta 4X100 m a României — 
41”3/10 ; FEMININ : 100 m garduri : 
Marta Satmari (România) 14’’2/10 ’ 
100 m plat : Pavliciei (Iugoslavia) —- 
1272/10,; 1 500 m : Natalia Andrei 
(România) — 4’33”; lungime: Flo- 
rica Boca (România) — 6,02 m ; 400 
m : Zlateva (Bulgaria) — 54”9/10 ; 
ștafeta 4x100 m a României — 
47’’4/10. în concursul feminin condu
ce detașat echipa României.

DIN LUMEA LARGĂ
doilea clasat după Stewart a alergat 
sub timpul vechiului record eu
ropean : 1. Stewart (Scoția) —
13’22”8/10 ; 2. McCafferty (Sco
ția) — 13’23”4/10 ; 3. Keino (Kenya) 
— 13’27”6/10. Australianul Ron Clarke 
a ocupait locul 5, cu timpul de 
13’32”4/10.

o Decatlonul 
de la Ebensfeld

în meciul de decatlon care se des
fășoară la Ebensfeld, echipa secundă 
a R. F. a Germaniei conduce cu 19 085 
la 18 777 puncte în fața echipei Ro
mâniei. La individual pe primul loc 
se află Grube (R.F.G.), urmat de 
Jurcă și Șepci. Cele mai bune perfor
mante din prima zi au fost realizate 
de Jurcă — 7,76 m la lungime și Șepci 
2,03 m la înălțime.

După încheierea campionatului 
de fotbal

(Urmare din pag. I)

rut peste tot gazonul ! Nu 
se poate învăța fotbalul, 
nu se poate realiza pregăti
rea și perfecționarea teh
nicii jucătorilor fără tere
nuri. Sîntem convinși că 
o măsură asemănătoare 
celeia din trecut va da 
cîștig de cauză gospodari
lor pricepuți și harnici, cu 
inițiativă, cu „ochi" capa
bil să depisteze posibili
tăți locale nefolosite. Pro
babil, ea ar face imposibi
le și asemenea fapte ca 
cele petrecute la Pitești, 
unde faimoasa „Maracana 
II", în loc să fie reamena- 
jatâ simplu pentru jocul 
atît de iubit de copii din 
cartier, a fost transformată 
in teren de atletism.

Fără îndoială, îmbunătă
țirea înzestrării cu terenuri 
trebuie completată cu o 
încadrare corespunzătoare 
cu instructori, ambele lao
laltă oferind perspective de 
progres fotbalistic în vii
torii ani. Pînă atunci, cre
dem că există și alte posi
bilități de accelerare a pro
movării elementelor tehni
ce în divizia A. Prin deci
zia forurilor de specialita
te, din 1971 cluburile nu 
vor mai primi, de regulă, 
subvenție, organizindu-și 
in mod autonom bugetele. 
Ni se pare normal ca în 
cadrul acestora să existe 
prevederi îndreptate toc

Gimnaștii români- 
medalii balcanice 

la majoritatea probelor
TIMIȘOARA (prin telefon).— în 

zilele de 24—26 iulie în sala sporturi
lor „Olimpia" din Timișoara — gazdă 
potrivită pentru competiții de anver
gură — s-au desfășurat campionatele 
balcanice de gimnastică, ediția a Il-a, 
test bine venit pentru verificarea 
stadiului de pregătire în vederea par
ticipării la campionatele mondiale din 
octombrie a. c. de la Liubliana. Lupta 
pentru întâietate s-a dat, cum era și 
firesc, în lipsa primei formații a 
R.S.F. Iugoslavia (la băieți) și a con- 
curenților turci și greci, între forma
țiile României și Bulgariei. în final 
au cîștigat sportivii noștri, care au do
vedit o pregătire mai bună, atît în ce 
privește conținutul tehnic al exerci- 
țiilor (la liber) dt și ca ținută ar
tistică. Față de evoluțiile anterioare, 
o notă bună se cuvine băieților, care, 
mai ales sub raportul forței, au dove
dit un progres sensibil. Cele mai bune 
evoluții din întreg campionatul le-au 
avut gimnaștii români Elena Ceam- 
pelea și Petre Mihaiuc, care, confir
ming! ultimele rezultate, au mani
festat și de această dată o formă 
bună, cucerind titlurile la individual- 
compus. Ei au fost urmați de alți 
oomponenți ai formațiilor noastre, 
între care amintim pe Gheorghe 
Păunescu și Rodica Apăteanu, câști
gătorii locurilor secunde în clasa
mentul general și învingători direcți 
asupra celor mai buni ooncurenți 
bulgari : Anastasia Mitova și Ștefan 
Zoev, clasați pe locurile III. Pe echi
pe, formațiile României au cîștigat 
detașat, fiind urmate în ordine, atît 
la băieți cit și la fete, de cele ale 
Bulgariei și Iugoslaviei.

TURNEUL DE TENIS DE LA CINCINNATI

Dublul român în finală
Western tennis championships, 

— turneul internațional de la Cin
cinnati — este pentru jucătorii 
români Ilie Năstase și Ion Țiriac 
o repetare a celui de săptămîna 
trecută de la Washington. Elimi
nați, in proba de simplu, tenis- 
ntanii români s-au calificat în 
finala celei de dublu, învingind 
în semifinale cu 6—4. 6—3 cuplul 
american Stan Smith — Clark 
Graebner. Cealaltă finalistă este

COMENTIND MECIUL DE ATLE
TISM DINTRE ECHIPELE S.U.A. 
ȘI U.R.S.S. (meci disputat la Lenin
grad și cîștigat de gazde) corespon
dentul agenției France Presse subli
niază succesul deplin al sportivilor 
sovietici, precum și unele rezultate 
neașteptate, cum a fost victoria ame
ricanilor la 10 000 m, săritură în lun
gime și întîietatea atleților sovietici 
în probele de semifond (800 și 1500 
m). Cîștigînd 12 din cele 22 de probe 
masculine, atleții sovietici și-au ad
judecat victoria cu 122—114 puncte, în 
vreme ce atletele sovietice cu 7 vic
torii au obținut o victorie și mai netă 
— 78—59 puncte.

Dar americanii nu par descurajați 
prea mult de aceste rezultate. După 
meci, antrenorul Leroy Walker a de
clarat : „Nu trebuie să judecați atle
tismul nostru numai prin prisma evo
luției din meciul de la Leningrad.

mai spre descoperirea și 
promovarea tinerelor ta
lente, spre lichidarea defi
citului tehnic. Nicolae Du
mitrescu, antrenorul proas
petei echipe campioane 
U.T.A., ne vorbea recent 
despre dificultățile pe care 
le întîmpină în direcția 
selectării tinerilor fotba
liști. După părerea sa, în 
țară sînt, chiar în actuale
le condiții ale fotbalului, 
un număr foarte mare de 
adolescenți cu inclinații 
fotbalistice. Dar ei sînt 
râspîndiți pe întreaga su
prafață a țării, iar cluburi
le nu pot întreprinde o o- 
perațiune serioasă de pros
pectare. Antrenorul primei 
echipe nu dispune, firește, 
de timpul necesar ; antre
norul N. Dumitrescu pro
punea să existe legal în 
bugetul cluburilor, în ra
port de venituri, un capi
tol de cheltuieli privind 
prospectarea și aducerea la 
club spre verificare a tine
rilor cu aptitudini.

Un subiect de discuție 
11 constituie și situația echi
pelor de tineret de la clu
burile primei divizii. In 
economia sistemului nostru 
competițional, această cate
gorie de echipe — trebuie 
să spunem, foarte costisi
toare — își găsește o justi
ficare de principiu. Dar, 
în practică, loturile de ti
neret sînt departe de a-și 
îndeplini rolul destinat, de

rezervor de talente. Astăzi 
cluburile completează nu
meric loturile de tineret, 
dar nu și din punct de 
vedere valoric. Se înțelege 
că o dată ce sîntem deciși 
să menținem echipele de 
tineret — repetăm, aproa
pe la fel de costisitoare ca 
primele echipe ! — trebuie 
să le punem in situația de 
a produce, trebuie ca ele să 
fie continuu împrospătate 
cu talente selecționate de 
pe aria întregului fotbal 
național. Numai așa aceste 
loturi iși vor aduce eficient 
contribuția la sporirea ra
pidă a tehnicității în divi
zia A.

După cum se vede, există 
Încă multe posibilități pen
tru a se crea o stare de 
continuă efervescență In 
descoperirea, instruirea și 
promovarea elementelor cu 
aptitudini inspre prima di
vizie. Sîntem de părere că 
In acest șir de posibilități 
intră și turnee de juniori și 
de tineret „tip Viareggio", 
turnee de selecționate ale 
categoriilor inferioare etc., 
nemaivorbind de întîlniri 
interjudețene, campionate 
școlare etc, programate, de 
pildă, in pauzele dintre edi
țiile campionatelor, astfel 
ca tuturor cluburilor și an
trenorilor să li se ofere 
prilejuri în plus pentru 
„prospectarea" celor mai 
buni jucători. Desigur, e 
nevoie să pretindem de la 
viitoarele ediții ale cam

Duminică dimineața s-au desfășu
rat întrecerile pe aparate între spor
tivii clasați pe primele șase locuri. 
Titlurile de campioni balcanici au re
venit, după dispute deosebit de dîrze, 
următorilor ooncurenți : Sol, fete : 
Anastasia Mitova (Bulgaria) ; băieți : 
Petre Mihaiuc (România) ; Sărituri, 
fete : Anastasia Mitova; băieți : Petre 
Mihaiuc ; Paralele, fete : Elena 
Ceampelea (România) ; băieți : Dan 
Grecu (România) ; Birnă : Elena 
Ceampelea; Cal: Gheorghe Păunescu 
(România) ; Inele : Petre Mihaiuc ; 
Bară : Ștefan Zoev (Bulgaria).

După încheierea întrecerilor, tova
rășul Cozma Liță, consilier tehnic la 
C.N.E.F.S., ne-a spus : Evoluția 
gimnaștilor români este în general la 
nivelul prevăzut în programul de 
pregătire special întocmit în vederea 
participării la campionatele mondiale.

Fetele și-au completat registrul de 
exerciții libere cu elemente mai difi
cile, corespunzătoare nivelului atins 
de acest sport pe plan mondial. Ră- 
mîne ca până la plecarea la Liubliana 
să lucreze intens pentru cizelarea a- 
cestor elemente. Socotesc că afrem 
șanse de a ne clasa intre primele 
șase echipe din lume. Și la băieți se 
constată un progres, dar deocamdată 
nu le putem prevedea rezultate in
ternaționale superioare. Remarc for
ma foarte bună a lui Mihaiuc, care, 
în ciuda fisurii de la picior, și a exa
menelor universitare, s-a pregătit și 
a concurat cu multă ambiție și con
știinciozitate".

Cezar IOANA
corespondentul „Scînteii*

perechea sud-africană Hewitt— 
Mcmillan, care a eliminat cu 
6—4, 7—5 cuplul Osborne — Mc
Manus.

în semifinalele probei de sim
plu bărbați, australianul Ken 
Rosewall l-a învins cu 6—0, 6—3 
pe Ilie Năstase, în timp ce ame
ricanul Cliff Richey l-a întrecut 
cu 6—0, 4—6, 6—2 pe cehoslova
cul Jan Kodes.

Pentru noi acest meci a fost un con
curs de control și de pregătire în ve
derea Jocurilor Olimpice de la Miin- 
chen. Echipa este formată din ele
mente tinere a căror valoare se poate 
traduce în recorduri la ora celei mai 
importante competiții — Olimpiada".

• Un junior : 5,40 metri 
la prăjină

Cu prilejul unui concurs atletic, 
desfășurat pe stadionul Colombe.s 
din Paris, juniorul francez FRAN
COIS TRACANELLI a stabilit un 
nou record al Franței la săritura cu 
prăjina cu performanța de 5,40 m 
(vechiul record, deținut de Herve 
d’Encausse, era de 5,37 m). Traca- 
nelli născut în 1951 realizează tot
odată cea mai bună performanță 
mondială de juniori.

pionatelor șl alte îmbună
tățiri. Regularitatea desfă
șurării competiției — veri
ficată ca foarte fructuoasă 
in citeva dintre perioadele 
de meciuri internaționale 
ale echipei reprezentative 
— este acceptată formal de 
toată lumea. Totuși, dere
glări importante au incă 
loc, fără motivări de prim 
ordin. Au mai existat a- 
mînărl de meciuri, uneori 
chiar pentru turnee ami
cale ale echipelor de club. 
Chiar foarte recent, de
vansarea unui mare număr 
de partide ale Universită
ții din Cluj nu avea aco
perire in raport cu impor
tanța campionatului națio
nal.

Am reținut faptul că nu 
puțini antrenori, conducă
tori de cluburi etc opinea
ză pentru o restudiere a 
structurii diviziei B, in 
sensul ridicării calității ei 
și, mai ales, a actualei 
structuri a diviziei C, la 
adresa căreia aduc obiecții 
serioase tocmai acei ce o 
finanțează cu precădere, 
respectiv sindicatele. Aș
teptăm ca subiectele pri
vind ameliorarea rapidă și 
continuă a campionatului 
echipelor de elită, a între
gului sistem competițional 
să fie supuse dezbaterii 
opiniei publice sportive, a 
conduceri! tuturor cluburi
lor și asociațiilor intere
sate.

Cu cltva timp în urmă, referin- 
du-ne la necesitatea deschiderii largi 
a porților tuturor stadioanelor pen
tru copii, elevi, tineret, subliniam 
faptul că mari asociații sau cluburi, 
a căror principală îndatorire constă 
— în fond — în formarea și lansa
rea de sportivi de performanță, au 

înțeles să sprijine activitatea de 
masă, punind la dispoziția școlarilor, 
a tineretului, in general, arenele și 
instalațiile de care dispun, arene 
care in mod obișnuit găzduiesc an
trenamente sau competiții de anver
gură. „Inițiativa clubului Dinamo 
București", cum a fost denumită 
această acțiune, deoarece ea a por
nit in urma unei scrisori deschise — 
invitație a conducerii clubului bucu
reștean, s-a bucurat la vremea res
pectivă de o largă popularitate, fiind 
preluată de numeroase asociații și 
cluburi din Capitală și din țară. Au 
fost alcătuite programe de desfășu
rare a activității de masă pe ramuri 
de sport, pe zile și ore precise. La 
București, la Cluj, Timișoara, Ga
lați, Tr. Severin, Tg. Jiu, Pitești, 
Iași etc.

Ceea ce a fost surprinzător pen
tru noi atunci, și a continuat să fie 
pe parcursul săptămînilor care au 
urmat, constă in faptul că școala 
(direcțiile unităților școlare respecti
ve, cadrele de specialitate, asociații
le sportive ale elevilor) a rămas 
într-o bună măsură de o parte, 
amânând mai mult sau mai puțin 
justificat preocupările sportive pen
tru... vacanța mare. N-au fost pu
ține unitățile școlare, pe care vizi- 
tindu-le atunci, le-am găsit cu por
țile terenurilor sau sălilor de sport 
bine închise și cu magaziile de echi
pament și materiale ferecate cu 
șapte lacăte ; în ciuda unor planuri 
destul de frumos alcătuite rămase 
doar în stadiul de... planuri.

Care este acum, in plină vacanță 
de vară, situația bazelor sportive 
din dotarea școlilor 7 Sălile și tere
nurile de sport își găsesc utilizarea 
cuvenită 7

Am întreprins un raid prin citeva 
școli și licee a căror bază materială 
le asigură posibilități de a desfășura 
o bogată activitate sportivă in timpul 
vacanței. Am cuprins în sfera aces
tui raid și bazele sportive și instala
țiile aparținind unor cluburi, asocia
ții sau organisme municipale (orășe
nești).

Un exemplu de folosire rațională și 
intensivă a instalațiilor sportive am 
găsit chiar la bazele cele mai apre
ciate de copii și de tineret acum în 
plină vară — piscinele. Este vorba 
atît de Ștrandul Tineretului, cit și de 
noul și modernul bazin olimpic aco
perit din incinta Parcului sportiv 
„23 August". La Ștrandul Tineretu
lui am găsit in plină desfășurare 
cel de-al treilea ciclu de învățare a 
Înotului la care participă, in fiecare 
zi, 850 de copii. Dincolo, la bazinul 
olimpic acoperit, 450 de copii 
frecventează zilnic cursurile de înot. 
La ambele baze — ne informează 
tov. Traian Iliescu, directorul 
I.A.E.B.S. — cursurile încep la 7 di
mineața și se incheie la orele 18. 
Copiii sint repartizați pe grupe de 
virstă, cuprinzind între 6 (cei mici) 
și maximum 18 membri. Fiecare gru
pă este condusă de un profesor de 
specialitate. După două săptămini, 
in prezența părinților, micii sportivi 
dau „examenul" de inot. Firește, ba
zinul olimpic acoperit îl vom folosi 
intensiv pentru învățarea înotului de 
către copii, tot timpul.

în plin centrul CLUJULUI, ne 
transmite corespondentul nostru Al. 
Mureșan, în fața Comitetului muni
cipal U.T.C. te întîmpină un panou 
care informează cu de-amănuntul 
asupra activității sportive de vară a 
elevilor, fumizind programul mani
festărilor de fiecare zi. Principalele 
activități se desfășoară în complexul 
sportiv din parcul Universității 
„Babeș-Bolyai". Zilnic sînt prezenți 
aci 400—500 de elevi care înoată, 
participă la jocuri distractive, la 
competiții de tenis de masă, bas
chet, volei, fotbal, handbal, tenis de 
cîmp etc. Intrarea în parc este gra
tuită, pe baza unei legitimații elibe
rate de clubul sportiv al elevilor. în 
fiecare joi se organizează excursii, 
iar seara, in diferite școli, au loc 
audiții muzicale sau reuniuni.

— Trebuie să spun — declară tov. 
Hdiko Tamaș, secretara comitetului 
municipal U.T.C. — că administra
ția bazei sportive a Universității ma
nifestă multă solicitudine față de ac
tivitățile sportive ale elevilor, punin- 
du-ne la dispoziție tot ce este nece
sar.

Un program judicios alcătuit au și 
terenurile de sport din administrația 
C.J.E.F.S. în fiecare zi, două tere
nuri de tenis de cîmp și bazinul de 
înot sînt la dispoziția elevilor. Sta
dionul este afectat două zile pe săp- 
tămînă. Cluburile C.S.M. și Clujeana 
și-au intensificat și ele activitățile 
cu copiii, profitând de vacanța de 
vară.

La IAȘI — după cum ne înfor- 

mează corespondentul nostru Manole 
Corcaci, clubul pionieresc „Cutezăto
rii" și-a propus să inițieze o serie 
de drumeții în împrejurimile orașu
lui, la Bîrnova, Repedea și Breazu, 
la lacul Ciric, la cerbăria Peieni etc., 
unde pionierii și elevii au posibilita
tea să cunoască frumusețile naturii,

Un exemplu de folosire intensivâ a bazelor iportive : bazinul olimpic aco
perit din parcul „23 August' primește zilnic, între orele 7 și 18, peste 450 

de copii, începători în ale notației Foto; M. Cioo

să organizeze jocuri distractive, 
focuri de tabără. La Repedea este 
organizată și o tabără, în corturi, cu 
profil cultural-artistic, științific, tu
ristic și tehnic, iar la Buciumi-Bir- 
nova o tabără cu profil apicol.

La ștrandul orașului, în cadrul 
acțiunii „Delfin ’70", funcționează 
grupe de învățare a înotului pe pe
rioadele 16—31 iulie, 1—15 și 16—31 
august. Lecțiile de înot sânt acor
date de specialiști din cadrul asocia
țiilor eportive și profesori de educa
ție fizică din școli. Adincind acțiu
nea de deschidere a porților stadioa
nelor și bazelor sportive pentru șco
lari și tineret, organele locale de 
specialitate au pus la dispoziție în 
mod gratuit bazele sportive de la sta
dionul „23 August", Stadionul Tine
retului, sălile asociațiilor „Voința" și 
C.S.M., hipodromul și poligonul de 
tir, precum și terenurile sportive de 
la Casa pionierilor.

Indicația organelor locale de spe
cialitate este ca toate terenurile 
sportive ale școlilor să fie folosite 
din plin, dar, din păcate, nu sint 
puține cazurile in care această in
dicație nu este aplicată întru totul. 
Să exemplificăm : pînă în prezent, 
la liceele nr. 2, 3 și 8 nu s-a orga
nizat nici o manifestare, iar la cele
lalte baze sportive școlare au loc 
acțiuni cu totul întâmplătoare. La alte 
școli activitatea pe terenurile spor
tive a încetat, motivîndu-se că se 
fac sau sînt necesare reparații. Ast
fel de situații întîlnim la școlile 
generale 11 și 23. Ca să nu mai vor
bim de faptul că la liceele nr. 5 și 7, 
terenurile sportive — baschet, 
handbal și volei — sînt lăsate în 
paragină. Așa se face că elevii își 
organizează singuri adevărate me
ciuri de handbal sau fotbal în plină 
stradă, expunîndu-se diferitelor pe
ricole de accidentare.

Aceeași situație, poate chiar mai 
îngrijorătoare, o întîlnim la TURNU 
SEVERIN. în oraș, ne serie cores
pondentul nostru Constantin Cotoș- 
pan, există două baze sportive 
mari: „1 Mai" și „Energetica", 
aparținind asociațiilor sportive „Me
talul" și, respectiv, „Energetica". în 
afară de acestea, cele trei licee ca 
și majoritatea școlilor generale dis
pun de terenuri de handbal, baschet, 
ori săli de sport. Dar toate au intrat 
în... vacanță, o dată cu elevii. La 
stadionul „1 Mai", de pildă, la in
trare te întîmpină mai multe afișe 
lipite pe garduri: „Aocesul pe sta
dion este interzis fără aprobarea 
I.G.O. !“ Dar cîțiva copii n-au ținut 
seama de această interdicție și, es- 
caladind gardul, „bat" mingea un
deva pe iarbă. La „Energetica", de 
abia peste citeva zile este progra
mată deschiderea unui curs de înot 
La inspectoratul județean de învă
țământ, comitetul județean U.T.C. și 
consiliul județean al pionierilor, 
sîntem informați că în școlile mai 
mari, care dispun și de baze spor
tive, au fost create cluburi ale ele
vilor. Cum își desfășoară activitatea 
aceste cluburi 7 O dată pe săptă- 
mină, mai precis duminica, elevii 
vin la unul sau la altul din cluburi 
și pot juca tenis, șah, handbal sau 
volei. în restul zilelor, nimic.

Tot., nimic și la Liceul nr. 15 din 
CAPITALA. Pe terenurile de sport 
nu se află nici un elev. în schimb, 
copiii din blocurile vecine (în ma
rea lor majoritate elevi ai liceului 
amintit) joacă mingea pe străzi. De 

ce 7 Nu 11 se dă voie pe terenul 
școlii, „pentru că sparg geamurile 
și fac gălăgie" (ii). Aflînd că liceul 
are 4 profesori de educație fizică, 
ne-am întrebat dacă în vacanță aceș
tia n-ar putea organiza și suprave
ghea prin rotație unele activități 
sportive cu elevii și copiii din car»

tier 7 Nî se răspunde afirmativ. La 
fel ni s-a răspuns și cu ocazia unei 
discuții cu tovarășa directoare 
Ilinca. Tănăsescu, în zilele vacanței 
de primăvară. Atunci am fost asi
gurați că pentru vacanța mare ca
drele didactice de specialitate, con
ducerea liceului vor lua măsuri 
corespunzătoare pentru atragerea 
tuturor elevilor Ia practicarea exer- 
cițiilor fizice și sportului. Promisiu
nea a rămas însă neonorată. Am 
revenit aci, după alte câteva zile, și 
am constatat că porțile de handbal 
sint folosite „intensiv" și „rațional" 
de gospodine, pentru.» bătutul co- 
voarelor.

Aceeași lipsă de activitate am 
constatat-o și la liceele „Emil Ra- 
coviță", „Ion Neculce", „Dr. Petru 
Groza" etc, etc. Există terenuri mai 
mult sau mai puțin îngrijite dar 
activitate, deloc. La liceul „Emil Ra- 
coviță", în curte, un aproximativ 
teren de baschet, mult praf, stâlpi 
de susținere cu panourile strâmbe, 
inelele strâmbe, cu plasele ferfeniță. 
Totuși, în preajma unuia dintre pa
nouri, numărăm 11 copii. în timpul 
în care stăm acolo vin și alții, intră 
în joc, se organizează spontan in 
echipe. Stăm de vorbă cu ei : sînt 
elevi ai liceului „Emil Racoviță". Nu 
i-a chemat nimeni, nu se ocupă ni
meni de ei, dar sint mulțumiți că 
sint lăsați în pace să se joace cum 
pot.

Tot printr-o totală lipsă de activi
tate se remarcă și unitățile școlare 
din orașul SUCEAVA. De la intra
rea în vacanță și pînă acum, la Su
ceava nu a fost organizată nici o 
acțiune sportivă cu elevii. Materia
lele sportive au fost ferecate în 
magazii, iar elevii apelează la alte 
asociații din oraș. Corespondentul 
nostru, Ion Manea, ne scrie că nici 
la complexul sportiv din lunca Su
cevei nu se organizează nimic con
cret în această perioadă. în plus, 
terenurile și materialele sportive de 
aci sint ăoarte prost întreținute.

Asemenea exemple sînt multe. 
Ceea ce reiese limpede din sondajul 
făcut, este că activitatea sportivă de 
masă a elevilor pe timpul vacanței 
nu atinge nici pe departe cota pre
văzută. Și este de mirare că tocmai 
factorii cei mai interesați — inspec
toratele județene, C.J.E.F.S., comi
tetele județene U.T.C. — n-au do
vedit și nu dovedesc preocuparea 
necesară pentru îndeplinirea unor 
sarcini precise care le-au fost ferm 
trasate : organizarea unei activități 
multiple și diversificate pentru 
elevi, prin folosirea intensivă și ra
țională a tuturor bazelor sportive. 
Pe cit de lăudabilă este seriozitatea 
cu care multe cluburi și asociații își 
îndeplinesc sarcini suplimentare 
luate, primind în incinta bazelor lor 
numeroși elevi, pe atît este de cri
ticat atitudinea refractară, de opaci
tate și dezinteres a unor unități șco
lare față de felul cum își petrec 
timpul liber propriii elevi, cărora li 
s-a trântit pur și simplu poarta-n 
nas o dată cu prima zi de vacanță.

Considerăm că factorii responsa
bili au datoria să ia de urgență toate 
măsurile pentru ca perioada de va
canță care a rămas să fie folosit! 
din plin.

Valentin PĂUNESCU 
și Ion DUMITRIU 
cu sprijinul corespondenți© 
„Scînteii'



viața internaționala
ITALIA

ROMA 26 (Agerpres). — Noul pre
mier desemnat al Italiei, Emilio Co
lombo, și-a început duminică consul
tările în vederea soluționării uneia 
din cele mai grave crize de guvern 
postbelice.

După eșecul predecesorului său, 
Giulio Andreotti, șansele de succes 
ale lui Colombo sînt considerate în 
cercurile politice italiene ca minime 
datorită disensiunilor existente între 
partenerii coaliției cvadripartite, în 
special între socialiști și social-demo- 
crați. Atrage atenția insă formula prin 
care președintele Saragat i-a încre
dințat mandatul de a forma noul gu
vern, formulă care nu conține preci
zarea că ar fi necesar un cabinet 
cvadripartit, ca în cazul mandatului 
acordat anterior lui Giulio Andreotti. 
Se consideră în acest caz că se acordă, 
teoretic, mînă liberă lui Colombo pen
tru a renunța la colaborarea oricăruia 
dintre partidele care au participat la 
guvernele cvadripartite anterioare, 
ceea ce, se apreciază, ar spori consi
derabil șansele de succes ale misi
unii sale. La rîndul său, premierul 
desemnat a refuzat să precizeze că 
mandatul său ar consta în restabili
rea „colaborării între partidele de 
centru-stinga", respectiv între demo- 
crat-creștini, socialiști, social-demo- 
crați și republicani.

Fără a face precizări In legătură cu 
Intențiile și modul în care va proceda 
la încercarea de formare a unui nou 
guvern. Emilio Colombo a lansat un 
apel celor patru partide de centru- 
stinga, avertizînd asupra consecințe
lor politice și economice grave ale 
unei crize guvernamentale prelungite.

ECONOMIA NAȚIONALA 
A POLONIEI

în primul semestru 

al anului 1970
VARȘOVIA 26. — Corespondentul 

Agerpres Iosif Dumitrașcu transmite: 
In primele șase luni ale acestui an 
producția globală industrială a Polo
niei a înregistrat o creștere de 8,5 la 
sută, comparativ cu perioada similară 
a anului trecut, planul producției de 
mărfuri fiind îndeplinit în proporție 
de 101,8 la sută. Consemnînd aceste 
cifre, comunicatul Oficiului central de 
statistică cu privire la dezvoltarea 
economiei naționale și îndeplinirea 
planului economic pe primul semestru 
al anului în curs subliniază că o serie 
de ramuri, cum ar fi chimia, con
strucțiile de mașini, electrotehnica, 
industria mijloacelor de transport, au 
Înregistrat creșteri importante.

Comunicatul relevă ponderea spo
rită pe ansamblul economiei națio
nale a ramurilor construcțiilor de ma
șini, mijloacelor de transport și meta
lurgice, precum și a productivității 
muncii. In agricultură, datorită unor 
condiții naturale nefavorabile, s-au 
Înregistrat însă scăderi la producția 
de cereale și în sectorul zootehnic, 
în domeniul investițiilor nu a fost 
realizat în întregime planul de dare 
în exploatare a noilor obiective in
dustriale.

Trecind apoi la sectorul comerțului 
exterior, comunicatul relevă o creș
tere a schimburilor cu 16,3 la sută, 
sarcinile de export fiind realizate în 
proporție de 51 la sută, iar cele de 
import în proporție de 49,9 la sută.

Intenția Marii Britanii de a livra armament rasiștilor sud-africani a de
terminat, după cum s-a mai anunțat, numeroase luări de poziție oficiale 
și manifestări de dezaprobare a politicii Londrei în acest domeniu, fată 
de regimul de la Pretoria, mai ales în rîndul partenerilor din Common
wealth. In fotografie : demonstrație de protest a studenților Universității 

din Kuala Lumpur, capitala Federației Malayezia

agențiile de presă
La Pekin a sosit o dele* 

gație militară a R.P.D. Co
reene condusă de general-colonel 
O Jin U, șef al Marelui Stat 
al Armatei Populare Coreene 
nunță agenția China Nouă. La 
oaspeții au fost salutați de
Iun-șen, șef al Marelui Stat Major al 
Armatei Populare Chineze de Elibe
rare, și de alte persoane oficiale.

Major
— a- 

sosire,
Huan

voarea fiului său Qabus Ben Said șl 
a părăsit țara. La Muscat a fost dată 
publicității duminică o declarație 
prin care noul sultan anunță că și-a 
asumat puterea. Agenția A.P. preci
zează, citind surse britanice oficiale 
din Bahrein, că Said Ben Taimur a 
fost constrîns să abdice în urma unei 
lovituri de palat conduse de fiul său. 
Fostul sultan ar fi fost rănit și s-ar 
afla, în momentul de față, potrivit 
acestor surse, în Marea Britanie.

IRLANDA DE NORD

Atentate cu 
bombe la Belfast

BELFAST 26 (Agerpres). — în 
noaptea de simbătă spre duminieă, 
o bombă a explodat la Belfast in 
fața locuinței lui sir Lancelot Curran, 
unul din membrii Curții Supreme a 
Irlandei de Nord și membru al com
pletului de judecată care a respins 
recent apelul cunoscutei militante ca
tolice nord-irlandeze pentru drepturi 
civile, Bernadette Devlin, împotriva 
sentinței de șase luni închisoare sub 
acuzația de Incitare Ia dezordini, sen
tință pe care tînăra deputată In 
mera Comunelor o execută In 
zent. Nu au fost înregistrate 
time.

La scurt timp după aceasta, a 
plodat o a doua bombă, de astă dată 
in fața locuinței reverendului Mar
tin Smyth, cunoscut lider al protes
tanților nord-irlandezi, care a con
damnat vehement interzicerea pară- 
zilor protestante proiectate pentru 
luna viitoare, măsură luată de gu
vernul local pentru a preveni Inci
dentele dintre cele 
religioase aflate in 
ceastă explozie nu 
time.

Ca- 
pre- 
vic-
ex-

două comunități 
conflict. Nici a- 
a provocat vic-

transmit

Costa Rica se pronunță 
pentru relații comerciale cu 
țările socialiste - a declaral 
cu prilejul unui discurs televizat mi
nistrul afacerilor externe Gonsalo 
Facio. „Noi, a subliniat el, avem 
nevoie de relații comerciale cu toate 
țările socialiste și vom menține ase
menea relații".

Sudanul și Etiopia au hotă’ 
rit să formeze un Comitet comun 
pentru reglementarea problemelor 
bilaterale in suspensie, a declarat du
minică vicepreședintele Consiliului 
comandamentului revoluției sudaneze, 
Abu Bakr Awaddallah. Declarația a 
fost făcută la puțin timp după ce 
ambasadorul Etiopiei la Khartum a 
înmînat președintelui Consiliului co
mandamentului revoluției sudaneze 
un mesaj din partea împăratului Etio
piei, Haile Selassie I.

Li Sien-nien, vlcepremler al 
Consiliului de Stat al R. P. Chineze, 
l-a primit pe Tordai Jeno, adjunct al 
ministrului comerțului exterior al 
R. P. Ungare, șeful delegației comer
ciale guvernamentale ungare, care 
face o vizită în R. P. Chineză. Cu 
acest prilej a avut loc o convorbire 
prietenească, anunță agenția China 
Nouă.
Lovitură de palat în sulta

natul Muscatului și Omanu
lui. Sultanul Said Ben Taimur, care 
a domnit în sultanatul Muscatului și 
Omanului din 1932, a abdicat în fa-

Recrudescența divergențelor
interoccidentalin comerțul

(Urmare din pag. I)

pins încă o dată o măsură conve
nită în aceste acorduri — abolirea 
sistemului „American Selling Price", 
care face practic imposibil importul 
de produse chimice in S.U.A. Men
ținerea acestei legislații din anul 
1922, pe care, din acest motiv, mulți 
•conomiști au botezat-o ,.simbolul 
protecționismului american" — a- 
daugă noi elemente de tensiune în 
ielațiile comerciale ale S.U.A. cu 
terțe țări.

Deocamdată, cei șase membri ai 
Pieței comune au avertizat că vor 
lua în considerație, ca măsură de 
retorsiune, posibilitatea frînării im
porturilor de grăsimi și uleiuri din
S. U.A. pe piața comunitară, la care 
renunțaseră în urma protestelor Wa
shingtonului. Japonia, la rindul ei, ar 
putea să amine ridicarea restricțiilor 
asupra unor importuri pe care se 
angajase să o efectueze pină la 
sfîrșitul anului viitor, potrivit regle
mentărilor Acordului general pentru 
tarife și comerț (G.A.T.T.).

De dincolo de Atlantic se în
dreaptă critici vehemente la adresa 
barierelor protecționiste din jurul 
Pieței comune. S.U.A. consideră 
drept discriminatoriu sistemul fiscal
T. V.A. (taxa asupra valorii adău
gate), pe baza căruia mărfurile im
portate in C.E.E. sînt supuse impo
zitelor fixate în țara consumatoare 
și nu în cea producătoare. Totodată, 
Statele Unite sînt nemulțumite de 
practica C.E.E. de subvenționare a 
exporturilor, mai ales de produse 
agricole, ceea ce diminuează puterea 
de competitivitate a produselor 
americane pe terțe piețe, ca și de 
menținerea unor obstacole comer
ciale netarifare (taxe administrative, 
sanitare etc) de către Piața comună, 
în această conjunctură, conchide 
„LE MONDE", „de o parte și de alta 
a Atlanticului, protecționismul ame
rican și cel vest-european riscă să 
se dezlănțuie".

meri<:an“ — a-
de tensiune în

ale S.U.A. cu

șase membri ai
avertizat că vor
ca măsură de

Izvoarele și datele complicatei 
probleme a divergențelor comerciale 
interoccidentale sint pe larg expuse 
și analizate într-un recent studiu al 
Organizației pentru cooperare și dez
voltare economică (O.C.D.E.), intitu
lat „Decalajul tehnologic. Raport 
analitic", care pune in lumină sem
nificațiile de durată ale acestor con
flicte. Comerțul dintre S.U.A. și 
Piața comună, de pildă, arată autorii 
studiului amintit, nu se poate spune 
că s-a intensificat in ultimii ani, 
totalul schimburilor dintre S.U.A. și 
17 state vest-europene avînd aproa
pe același volum cu cel al schimbu
rilor dintre S.U.A. și Canada. La 
aceasta se adaugă — arată studiul 
— investițiile americane în Europa, 
născute ca o formă de răspuns la 
protecționismul bătrinului continent, 
care permit „exporturi" însemnate 
de mărfuri fără taxe vamale. Exper- 
ții O.C.D.E. subliniază astfel că 
vinzările filialelor americane insta
late, in Europa apuseană depășesc de 
patru ori valoarea exporturilor ame
ricane propriu-zise in aceste țări. 
Iată de ce statele occidentale ale 
continentului european ripostează 
prompt la orice manevră a Americii 
menită să-i sporească avantajele 
economice, se străduiesc să reciștige 
din terenul pierdut și să-și adjudece 
în favoarea lor poziții în această 
permanentă luptă intercapitalistă de 
interese.

Recrudescența divergențelor dln- 
' tre țările capitaliste, ca urmare a 

multiplicării barierelor vamale, a 
practicilor discriminatorii din comer
țul internațional, evidențiază încă o 
dată prejudiciile pe care diferitele 
metode de restricții și discriminări le 
aduc fluxurilor economice normale 
între state. Viața impune ca o nece
sitate stringentă desfășurarea unui 
circuit liber, multilateral, de bunuri 
materiale între toate țările, bazat pe 
deplină egalitate în drepturi și avan
taj reciproc.

0 furtuna violentă,care sa 
abătut asupra unor regiuni din estul 
Franței, a provocat pagube evaluate 
la aproape 50 milioane de franci. 
Deși uraganul a durat numai 10 mi
nute, recoltele au fost complet com
promise, acoperișurile au fost smulse 
de pe numeroase construcții și multe 
automobile surprinse pe șosele au 
fost avariate.

Brazilia : „TRANDAFIRUL

Nivelul maxim al viiturii de 
pe Vistula, provocată de recen
tele ploi torențiale din Polonia, a 
depășit voivodatul Varșovia, fără 
a provoca pagube prea mari în 
regiunea respectivă, informează 
agenția P.A.P. Apele rîului con
tinuă să crească în zonele de 
nord ale țării, unde au fost luate 
măsuri preventive de evacuare a 
locuitorilor din locurile amehin- 
țate. în sudul țării se depun 
eforturi pentru înlăturarea pagu
belor produse de inundații. Cele 
mai mari pierderi au fost înre
gistrate în agricultură, totalul 
ogoarelor inundate depășind 
90 000 de hectare.

PURPURIU" COMUNICA ULTI 
MELE OPERAȚIUNI ALE „ESCADROANELOR MORȚII"

în ciuda recentelor 
avertismente ale auto
rităților braziliene, 
membrii „escadroane
lor morții", ce susțin 
că fac „ordine", uci- 
gîndu-i pe răufăcătorii 
scăpați de efectele a- 
plicării legilor, au co
mis în noaptea de sim
bătă noi omoruri in 
zona orașului Rio de 
Janeiro. Aici 
găsite două 
ciuruite de _ 
prezentînd urme evi
dente

au fost 
cadavre 
gloanțe,

de tortură. Re-

prezentanții ziarului 
„O Globo" au făcut cu
noscut că au fost anun
țați telefonic asupra 
noilor execuții și asu
pra locului unde se 
află cadavrele de către 
un individ care s-a 
prezentat sub numele 
de „Trandafirul purpu
riu", denumire dată 
„purtătorului de cu- 
vînt" al escadroane
lor. Execuțiile au sur
venit la numai citeva 
zile după uciderea al
tor 15 persoane, sub

motivul răzbunării 
unui inspector de po
liție asasinat la Sao 
Paulo. Din anul 1964 și 
pînă în prezent, mem
brii 
morții", 
spune, 
care au 
sînt în 
ției,
aprecierii autorităților, 
între 500 și 1 000 de 
persoane din lumea 
interlopă.

„escadroanelor 
formate, se 

din persoane 
fost sau mai 

serviciul poli-
au ucis, potrivit

de pro0 demonstrație 
test împotriva războiului 
din Vietnam • 
duminică de sute de 
ricani de la Universitatea Harvard 
din Cambridge (Massachusetts). In
tervenția poliției, care a recurs la 
utilizarea gazelor lacrimogene pentru 
împrăștierea manifestanților, a dat 
naștere la ciocniri soldate cu nume
roși răniți. Poliția a operat numeroa
se arestări, iar autoritățile municipale 
au impus restricții de circulație.

SESIUNEA ECOSOC
fost organizată 
studenți ame-

Tribunalul din Atena B 
condamnat la privațiune de libertate 
pe termen de 18 și respectiv 11 ani 
pe cei doi palestineni care au atacat 
la 27 noiembrie birourile din Atena 
ale companiei israeliene de aviație 
El Al.

GENEVA 26. — Corespondentul
Agerpres, H. Liman, transmite : Co
mitetul economic al celei de-a 49-a 
sesiuni a Consiliului economic și so
cial al O.N.U. (ECOSOC) a examinat 
punctul „Aplicarea tehnicilor . de 
calcul electronic în scopul dezvoltă
rii". Majoritatea vorbitorilor au a- 
preciat pozitiv raportul grupului ad- 
hoc cu privire la informatică al Co
mitetului consultativ O.N.U. pentru 
aplicarea științei și tehnicii, în fo
losul dezvoltării, reunit între 13—14 
aprilie la București.

Luind cuvîntul la examinarea ace
stui punct, delegatul român C. Mitran 
a subliniat importanța u-nor recoman
dări ale grupului ad-hoc cu privire la

Solidaritate deplină
cu cauza poporului coreean

Astăzl se Încheie manifestările 
oonsacrate .Junii de solidaritate cu 
lupta poporului coreean". Desfășu
rată în perioada dintre 25 iunie — 
cind s-au împlinit două decenii de 
la începerea războiului din Coreea 
— și 27 Iulie — ziua în care în urmă 
cu 17 ani a avut loc încheierea ar
mistițiului — ea a prilejuit în nu
meroase țări ale lumii o amplă suc
cesiune de acțiuni, cu participarea 
unor importante organizații inter
naționale, precum și a numeroase 
organizații obștești, în sprijinul 
cauzei drepte a poporului coreean.

In cursul acestei luni a fost evo
cată în mod amplu lupta eroică du
să de poporul coreean în războiul 
din 1950—1953 împotriva agresiunii 
imperialiștilor americani și a mario
netelor de la SeuL Ridicindu-se cu 
vitejie și abnegație la luptă, sub 
conducerea Partidului Muncii, în 
frunte cu tovarășul Kim Ir Sen, bu- 
curindu-se de sprijinul Uniunii So
vietice, al R.P. Chineze, al celorlalte 
țări socialiste, poporul coreean a 
reușit în cursul celor trei ani ai 
războiului să dea intervenționiști- 
lor americani și marionetelor lor 
lovituri nimicitoare, zădărnicindu-le 
planurile. Semnarea armistițiului de 
la Panmunjon a marcat astfel o 
mare victorie militară și politică a 
poporului coreean în apărarea 
patriei și a cuceririlor sale re
voluționare, a pozițiilor socialis
mului în această parte a lumii, în 
salvgardarea păcii și securității in
ternaționale. Ea a demonstrat cu 
tărie că în epoca noastră nimic nu 
poate infringe un popor hotărit să-și 
apere ființa națională, dreptul sacru 
de a fi stăpin pe propriile destine.

în perioada scursă de atunci, fă- 
cînd dovada aptitudinilor sale crea
toare, poporul coreean, in partea de 
nord a țării, a vindecat intr-un timp 
scurt rănile pricinuite de război și a 
obținut succese remarcabile în toate 
domeniile construcției socialiste. E- 
roicul Phenian, alte orașe ale R.P.D. 
Coreene — Hamhin, Kansen, Hîn- 
nam, Vonsan, Sinjuju etc. — au re
născut din ruine și cenușă, cunos- 
cînd o dezvoltare vertiginoasă. în
făptuirea operei de industrializare 
socialistă s-a concretizat în apariția 
unor mari combinate, în dezvoltarea 
fără precedent a energeticii, cons
trucțiilor de mașini și altor ramuri 
de bază ale economiei naționale. în 
prezent, R.P.D. Coreeană înfățișea
ză tabloul unui stat socialist cu o 
industrie și agricultură în plin pro
gres, cu înfăptuiri remarcabile în 
dezvoltarea științei și tehnicii, a ln- 
vățămîntului și culturii, în ridicarea 
continuă a nivelului de trai mate
rial și spiritual al maselor munci
toare. Paralel cu aceste realizări, 
s-a întărit capacitatea de apărare a 
țării.

Realizările R.P.D. Coreene In 
construcția socialistă reprezintă un 
imbold și un reazem de nădejde 
pentru lupta forțelor patriotice din 
Coreea de sud. au o mare însem
nătate pentru înfăptuirea aspirații
lor întregului popor coreean de uni
ficare a patriei.

Sint cunoscute eforturile per
severente desfășurate in perioa
da de după armistițiu de că
tre guvernul R.P.D. Coreene, ac
țiunile și propunerile sale îndrep
tate spre restabilirea unității pe o 
bază pașnică și democratică, în con
dițiile retragerii trupelor străine din 
Coreea de sud. Dar toate aceste 
propuneri au fost respinse și zădăr
nicite de regimul aservit de la Seul. 
Mai mult, în anii oare s-au scurs 
de la încheierea armistițiului, prin 
încălcarea acestuia, în Coreea de 
sud. aflată sub ocupația trupelor a- 
mericane, au fost introduse necon
tenit noi arme de distrugere, au 
sporit efectivele aviației și flotei 
maritime, au fost întărite bazele 
militare, s-au organizat acte ostile 
R.P.D. Coreene — fapte de natură 
să mențină și chiar să sporească 
încordarea în această parte a lu
mii. în ciuda terorii și a represiu
nilor antipopulare, lupta forțelor 
patriotice din sudul țării a crescut 
continuu. In anii din urmă, pe în
treg teritoriul Coreei de sud s-au 
desfășurat acțiuni de amploare ale 
maselor populare în sprijinul mari
lor obiective naționale — plecarea 
ocupanților, unificarea pașnică a 
patriei.

Exprimînd interesele vitale ale 
populației sud-coreene, Partidul Re
voluționar pentru Reunificare, creat 
în Coreea de sud, a elaborat un 
amplu program politic de luptă, ca
re răspunde năzuințelor și cererilor 
maselor populare. Acest document 
prevede, între altele, suprimarea do
minației coloniale a imperialismului 
american, înlăturarea regimului dic
tatorial, stabilirea unui guvern in
dependent și democratic, înfăptui
rea reformei agrare, naționalizarea 
industriilor de bază, aplicarea unei 
legislații democratice a muncii, a- 
părarea drepturilor și intereselor 
femeilor și promovarea lor socială, 
dezvoltarea culturală, reforma în- 
vățămîntului. înfăptuirea unui regim 
avansat al sănătății publice, organi
zarea unor forțe armate naționale 
de autoapărare. Totodată, progra
mul preconizează o orientare inde
pendentă în politica externă și întă
rirea prieteniei cu statele antiim- 
perialiste, iubitoare de pace, reuni- 
ficarea patriei pe baze democratice.

Retragerea trupelor americane din 
Coreea de sud, asigurarea condiții
lor pentru ca înșiși coreenii să-și 
decidă soarta, potrivit propriei lor 
voințe, constituie o cerință majoră 
a menținerii și consolidării păcii în 
Asia și In lume. Ea se bucură de 
sprijinul tuturor forțelor iubitoare 
de pace.

Animat de sentimente de profun
dă prietenie și solidaritate inter- 
naționalistă față de poporul co
reean, poporul român a fost me
reu alături de lupta eroică a R.P.D. 
Coreene in anii războiului din 1950— 
1953, i-a acordat un sprijin activ în 
această luptă, inima sa vibrînd la

unison cu vitejii apărători ai pă- 
mintului coreean. Cu aceleași sim
țăminte a urmărit poporul nostru 
eforturile făcute de poporul coreean 
pentru lichidarea urmărilor răz
boiului, ca ,și realizările sale remar
cabile în construcția socialistă, a 
sprijinit și sprijină cu hotărîre 
cauza dreaptă a acestui popor. La 
O.N.U., ca și în alte organisme in
ternaționale, țara noastră se pro
nunță cu fermitate pentru retrage
rea trupelor americane din Coreea 
de sud, sprijină întru totul aspira
țiile coreenilor de a trăi intr-o pa
trie unită, liberă, democratică.

între popoarele României 
R. P. D. Coreene, unite prin pu
ternice simțăminte de stimă și pre
țuire reciprocă, prin comunitatea 
orînduirii sociale, identitatea de in
terese și țeluri în lupta pentru 
cauza socialismului și păcii, s-au 
statornicit și se dezvoltă trainice 
relații de prietenie și colaborare 
multilaterală. Schimburile de vizi
te, contactele și întrevederile între 
reprezentanți ai celor două partide 
și state reliefează vitalitatea legă
turilor de solidaritate internaționa- 
listă româno-coreene, contribuie la 
întărirea continuă a relațiilor fră
țești dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară De
mocrată Coreeană, dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Mun
cii din Coreea, dintre popoarele ță
rilor noastre sub steagul ideilor 
marxism-leninismului și Interna
ționalismului proletar.

Așa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „poporul român 
și poporul coreean sint legate prin- 
tr-o prietenie sinceră, prin senti
mente de stimă, respect reciproc și 
solidaritate in lupta pentru construi
rea socialismului. Sintem convinși 
că progresul continuu al construc
ției socialiste in cele două țări va fi 
însoțit de dezvoltarea tot mai largă 
a legăturilor dintre partidele, po
poarele și țările noastre". întărirea 
continuă a acestor relații priete
nești, pătrunse de caldă simpatie to
vărășească, de principialitate și 
stimă reciprocă, demonstrează rod
nicia raporturilor internaționale so
cialiste bazate pe stricta respectare 
a principiilor egalității în drepturi, 
independenței și suveranității, nea
mestecului în treburile interne, a- 
vantajului mutual.

Mitingurile și adunările care au a- 
vut loc în România in cursul lunii 
de solidaritate cu poporul coreean 
au prilejuit o nouă afirmare a sen
timentelor de prietenie indestructi
bilă ce unesc popoarele noastre, a 
sprijinului deplin pe care-1 acordă 
țara noastră, întregul popor român 
cauzei drepte a poporului ooreean.

La aniversarea încheierii armisti
țiului de la Panmunjon, poporul 
român transmite poporului frate 
coreean un călduros salut și îi 
urează să obțină noi izbînzi în 
construcția socialistă. în înfăptuirea 
năzuinței de unificare pașnică și 
democratică a patriei sale.

Barbu STOIAN

crearea unui comitet consultativ in
ternațional pentru dezvoltarea teh
nicii de calcul, organizarea de reuni
uni internaționale în problema calcu
latoarelor electronice, elaborarea unui 
program de formare pentru specia
liști in domeniul utilizării și întreți
nerii echipamentului de calcul, cît și 
facilitarea transmiterii de cunoștințe 
In proiectarea, construcția și utilizarea 
calculatoarelor electronice. Comitetul 
a adoptat un proiect de rezoluție care 
recomandă comisiilor economice re
gionale și instituțiilor specializate ale 
O.N.U. să continue studiile pentru a 
face sugestii secretarului general al 
O.N.U. în vederea realizării unei largi 
cooperări în acest domeniu.

fl

Consultări diplomatice privind situația
din Orientul Apropiat

CAIRO 26 (Agerpres). — Președin
tele R.A.U., Gamal Abdel Nasser, a 
avut simbătă două întrevederi succe
sive cu Abul Kassem Hashem, mem
bru al Consiliului Comandamentului 
revoluției sudaneze, și cu Abdul Sa
lam Jallud, vice-premierul libian, 
ambii aflați la Cairo cu ocazia ce
lei de-a 18-a aniversări a abolirii 
monarhiei în R.A.U. (23 iulie).

Obiectivul convorbirilor, apreciază 
în legătură cu aceasta coresponden
tul agenției Reuter, l-a constituit e- 
xaminarea situației create în regiu
nea Orientului Apropiat după accep
tarea de către R.A.U. a planului Ro
gers.

DE PRETUTINDENI
PE MARGINEA EFECTELOR 
NEGATIVE ALE TUTUNULUI

în ultimul deceniu cererea de ți
gări pe piața mondială, ca și pro
ducția lor au crescut sensibil. Dacă 
tendința aceasta va continua, va 
rezulta o degradare din ce în ce 
mai pronunțată a sănătății fumăto
rilor, ca și o creștere a mortalită
ții datorită maladiilor de inimă și 
de plămini. Constatarea de mai sus 
a apărut în chip de concluzie în
tr-un raport asupra situației eco
nomice mondiale a tutunului pre
zentat spre discuție recentei Adu
nări Mondiale 
Geneva.

în ultimii 20 
studii clinice și . 
zate pe examene de laborator, 
atestat corelația dintre 
de țigări și o serie de maladii care 
antrenează creșterea morbidității și 
mortalității populației in toate ță
rile. Raportul citează, între altele, 
bronșitele cronice, emfizemul, car
diopatiile și alte maladii ale siste
mului vascular, fără a omite uneia 
categorii de cancer. Relația cantita
tivă dintre consumul tutunului și 
mortalitatea datorită cancerului 
pulmonar a fost demonstrată. La 
marți fumători, ea este de 15—30 
ori mai ridicată decit la nefumă
tori. Studii retrospective și pros
pective întreprinse de medici bri
tanici au relevat pe de o parte 
creșterea cu 7 la sută în decurs de 
8 ani a numărului deceselor provo
cate de cancerul pulmonar pentru 
ansamblul populației fumătoare în

a Sănătății de la

de ani numeroase 
epidemiologice, ba- 

au 
consumul

vîrstă de 35—64 de ani far pe de 
altă parte reducerea cu 35 la sută 
a deceselor in rindul persoanelor 
din același grup de vîrstă care au 
renunțat la fumat. Nivelul morta
lității cauzate de cancerul pulmo
nar este agravat în mediul urbaiv 
la consumatorii de tutun, datorită 
asocierii agenților poluanți ai ae
rului, mai nocivi în cazul unui or
ganism alterat de nicotină. Orga
nizația Mondială a Sănătății pre
conizează fie renunțarea la țigări, 
fie punerea în circulație a unor ți
gări necancerigene, care ar an
trena diminuarea morbidității în 
rîndurile fumătorilor.

Un aspect de ordin economic și 
social al fenomenului este invali
ditatea temporară prelungită, dimi
nuarea randamentului în muncă al 
fumătorilor. După estimările făcute 
în S.U.A., într-un singur an spori
rea gradului de invaliditate tempo
rară a fumătorilor a determinat o 
creștere cu 77 milioane a zilelor de 
muncă pierdute și cu 306 milioane 
a zilelor de activitate redusă.

Conform recomandării raportului 
O.M.S., orice program destinat re
ducerii mortalității și invalidității 
rezultate din consumul de tutun 
trebuie să urmărească trei obiec
tive esențiale : influențarea tineri
lor in sensul de a nu se deprinde 
cu fumatul ; reducerea numărului 
total al fumătorilor existenți ; pu
nerea în circulație a unor țigări mai 
puțin nocive. Acțiunea educativă 
trebuie asociată cu alte măsuri, mai 
ales prin reducerea conținutului de 
gudron și de nicotină din țigările 
produse. Este ceea ce s-a și între-

prins într-un șir de țări. Anul a- 
cesta. în Japonia vor fi lansate trei 
noi tipuri de țigări — cu cantități 
de gudron și nicotină inferioare ce
lor existente. Fumătorii japonezi 
sînt sfătuiți să arunce ultima tre
ime a țigărilor consumate. Mulțl 
dintre specialiștii întruniți la Ge
neva consideră însă că soluția ideală....... uar fi ca fumătorii să renunțe și 
celelalte două treimi.

de ancore fixează întregul an
samblu de fundul apei. Pistele vor 
avea fiecare cîte 300 m lățime și 
3—4.5 km lungime. Aeroporturile 
plutitoare prezintă și avantajul că 
la aterizare și decolare comprima
rea și dilatarea blocurilor de beton 
din pricina variațiilor de tempera
tură nu prezintă primejdii, deoarece 
ele nu se sprijină pe o suprafață 
solidă.

0 RACHETA 
PENTRU FORAJUL 

LA MARE ADÎNCIME

OPERAȚIE CU AJUTORUL 
CENTRIFUGEI

Inginerul sovietic Mihail Țiferov 
a construit o rachetă cu ajutorul 
căreia se pot săpa tuneluri pentru 
instalarea conductelor de petrol. 
Sonda subterană va reprezenta o 
adevărată revoluție în domeniul fo
rajului la mare adîncime. Viteza 
medie cu care se deplasează racheta 
este de 50—100 ori mai mare 
decit cea a sondelor actuale. Fo
rajul se poate efectua la o adîn
cime de pînă la 20—25 km.

S-a petrecut într-un orășel nord- 
american. Un bărbat în vîrstă de 
63 de ani a fost grav rănit la cap 
de niște gangsteri. Glontele a stră
bătut cutia craniană, oprindu-se în 
creier, într-un loc unde intervenția 
lanțetei implica mari riscuri pentru 
pacient. Ca să-l salveze, medicii au 
închis mai întîi bolnavul într-o cen
trifugă folosită pentru antrenarea 
piloților și a cosmonauților. Sub ac
țiunea accelerației, glontele s-a de
plasat spre exterior, după care 
fost extras cu ușurință.

AEROPORT PLUTITOR
Experți englezi și olandezi au ela

borat proiectul unui aeroport pluti
tor cu două piste. El va ti montat 
în estuarul Tamisei. Construcția se 
va realiza din blocuri de beton ar
mat. Pentru a le mări rezistența, 
constructorii propun acoperirea lor 

eu un strat de polivinil. Un sistem

10 MII DE KILOMETRI
IN... 13 MINUTE

TEL AVIV 26 (Agerpres). — La 
Tel Aviv a avut ioc simbătă o În
trevedere între primul ministru israe- 
lian, Golda Meir, și ambasadorul a- 
merican în Israel, Walworth Barbour. 
Potrivit agenției Reuter, care trans
mite știrea, la întrevedere a asistat 
ministrul de externe al Israelului, 
Abba Eban.

Agenția citată nu furnizează deta
lii în legătură cu conținutul discu
țiilor care au avut loc cu acest pri
lej, dar apreciază că ele s-ar fi re- 
'ferit la situația creată în zona O- 
rientului Apropiat după acceptarea 
de către R.A.U. a planului Rogers.

unde seismice au fost înregistrate 
de observatorul Centrului de studii 
geofizice al Academiei poloneze de 
științe la 13 minute de la declanșa
rea cutremurului. în acest interval 
de timp, ele au parcurs o distanță 
de 10 300 kilometri.

Cu toată distanța considerabilă 
care desparte Europa de America 
Latină, recentul cutremur de pă- 
mint din Peru a fost „recepționat" 
și pe continentul nostru. După cum 
anunță presa poloneză, primele

De sub nisipurile deșertului libian 
sondele aduc la suprafață milioane 
de barili din imensele comori de 
„aur negru". De la locurile de ex
tracție, tot mai densa rețea de con
ducte petroliere, instalate în inima 
deșertului, transportă țițeiul spre 

rafinării și porturi
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