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Azi sosește in țara noastră 
delegația de partid 
și guvernamentală 
a Uniunii Sovietice

condusă de A. N. Kosîghin
NOILE REGLEMENTĂRI IN DOMENIUL CREDITELOR COMUNICAT
UN MECANISM cu privire la vizita

Azi sosește în țara noastră, într-o vizită oficială de 
prietenie, delegația de partid și guvernamentală a Uni
unii Republicilor Sovietice Socialiste, condusă de 
A. N. Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S.

Din delegație fac parte : M. A. Suslov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., secretar al C.C. al 
P.C.U.S., A. A. Gromîko, membru al C.C. al P.C.U.S.,

ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., K. V. Rusa
kov, membru al Comisiei Centrale de Revizie a 
P.C.U.S., șef de secție la C.C. al P.C.U.S., A. V. Basov, 
membru al C.C. al P.C.U.S., ambasadorul U.R.S.S. în 
Republica Socialistă România.

în timpul vizitei va avea loc semnarea noului Tratat 
de prietenie, colaborare și asistență mutuală între Uni
unea Republicilor Sovietice Socialiste și Republica So
cialistă România.

DE DINAMIZARE 
a unor importante rezerve 

din întreprinderile industriale

delegației Partidului 
Comunist Portughez 

în Republica Socialistă 

România

Nicola» PRETORIAN 
director In Banca Nationaid

Creditul restant, barometru Bensl- 
bil al situației financiare a fiecărei 
întreprinderi, exprimă sintetic și di
rect deficiențele în utilizarea fonduri
lor proprii și împrumutate, in apro
vizionarea tehnico-materială, în or
ganizarea procesului de producție, în 
desfacerea produselor. Practica acti
vității bancare arată că imobilizările 
de fonduri apar acolo unde se încalcă 
disciplina de plan și contractuală, 
unde se mențin blocate în stocuri 
supranormative importante valori 
materiale. Este elocvent in acesț sens 
cazul Șantierului naval Tr. Severin. 
Organele bancare au constatat că 
aici se mal află în stoc fără mișcare 
3.5 tone parîme achiziționate în 
anii 1961—1962, 22,4 tone oțel pen
tru scule achiziționat din anii 
1950—1955, 70 tone electrozi sudură 
din anul 1965, 9,9 tone lacuri-vop- 
sele, diverse utilaje și materiale a- 
duse din import în anii 1964—1967. 
Importante stocuri de materii prime 
și materiale fără mișcare dețin și 
alte unități Industriale, întră care 
amintesc doar uziha „Progresul'1 din 
Brăila, Combinatul textil din' Cluj, 
Uzina de lacuri și vopsele „Polico- 
lor“, uzina „Grivița roșie" din Capi-: 
tală.

Ceea ce îngrijorează și trebuie să 
dea serios de gîndit conducerilor 
unor întreprinderi, centrale industria
le și combinate este faptul că, în 
loc să scadă, creditele restante în 
anumite ramuri au crescut în primul 
semestru al anului, atit față de înce
putul anului curent cit și fată de 
perioada corespunzătoare din 1969 — 
situație determinată, îndeosebi, de 
volumul imobilizărilor existente în 
stocuri supranormative de mate
riale, producție neterminată și pro
duse finite. Consecințele imobili
zărilor în stocuri supranormative 
sint ușor de remarcat. Pe lingă fap
tul că sint sustrase din circuitul eco
nomic firesc importante valori mate
riale, care sînt supuse uzuru fizice 
și morale, produsele ce stau ln stoc 
timp de 8 ani, de pildă, își dublează 
costul numai prin adăugarea sume
lor corespunzătoare dobinzilor pena
lizatoare plătite, fără a mai cuprinde 
in calcul și celelalte cheltuieli : de 
depozitare, întreținere etc.

Consider că este sugestiv să ară
tăm ce ar însemna pentru economia 
națională punerea in valoare a 
stocurilor imobilizate inutil în citeva 
ramuri industriale, în diferitele 1'aze 
ale ciclului de producție. Dacă stocu
rile de materii prime, materiale și 
producție neterminată Imobilizate în 
unitățile industriei constructoare de 
mașini ar fi redate circuitului eco
nomic, ar fi posibil să se realizeze o 
producție în valoare de aproape 850 
milioane lei. De asemenea, în ipo
teza că tuturor materiilor prime și ma
terialelor imobilizate la ora actuală în 
întreprinderile din industria ușoară li 
s-ar găsi utilizare, s-ar putea elibera 
fonduri care ar acoperi nevoile de 
mijloace circulante normate a două 
combinate de nivel mediu.

Intrarea in vigoare a legii con
tractelor economice și, mai ales, 
sancționarea materială a celor care 
— prin neîndeplinirea sarcinilor ce 
le revin la locul de muncă sau prin 
îndeplinirea lor superficială — 
creează pagube în gestiunea între
prinderilor, vor avea indiscutabil 
consecințe favorabile și asupra utili
zării fondurilor materiale și bănești. 
Furnizorul care s-a angajat să livreze 
un produs va trebui să respecte ferm 
cantitatea, calitatea și termenul de 
livrare. Tn aceste condiții, beneficia
rul nu va mai fi pus în situația să-si 
formeze stocuri supranormative. de 
„rezervă" : el va putea stabili cu fur
nizorul o asemenea eșalonare a livră
rilor care să nu-i imobilizeze fonduri 
prea mari. Beneficiarul, avînd aprovi
zionarea garantată, poate sâ-și desfă
șoare ciclul economic in mod ritmic.

IN ZIARUL DE AZI
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corelat între fazele sale componente 
și să-și desfacă la rindul său pro
ducția în condiții eficiente, să-și asi
gure reîntregirea rapidă a fonduri
lor bănești.

După cum este cunoscut, o dată cu 
crearea noilor organisme economice 
s-au luat măsuri pentru întărirea 
sectorului financiar-contabil atît din 
centrale, combinate și grupuri in
dustriale, cit și din întreprinderile
componente. In noua formulă orga
nizatorică, lucrătorii acestui sector
trebuie să acorde o mai mare atenție 
modului în care sînt folosite fondu
rile întreprinderilor și, în colabo
rare cu celelalte compartimente, să 
ia măsuri pentru prevenirea imobili
zărilor. Dar, deși a trecut mai bine 
de o jumătate de an, nu puține sînt 
unitățile în care aceste sectoare își 
fac încă insuficient simțită prezența.

La această situație contribuie și 
modul în care a fost pînă acum re
glementată punerea la dispoziția în
treprinderilor a fondurilor și. in mod 
deosebit, a creditelor. Potrivit vechii 
reglementări, întreprinderile pu
teau plăti furnizorii indiferent dacă 
aveau sau nu disponibilități bănești 
in conturile lor. dacă aveau sau nu 
aprobate credite. Pentru înlăturarea 
acestei situații, au fost elaborate și 
aprobate măsuri de perfecționare a 
sistemului de acordare a creaitelor 
de către bănci și de efectuare a plă
ților intre organizațiile socialiste. In 
lumina acestor reglementări, condu
cerile de întreprinderi vor cunoaște 
din timp fondurile de care pot dis
pune pentru realizarea sarcinilor de 
producție și vor trebui să ia toate 
măsurile pentru a se încadra cu plă
țile in limita fondurilor aprobate. 
Fondurile suplimentare pe care în
treprinderile le vor solicita peste fon
durile aprobate se vor acorda de că
tre bancă numai după o prealabilă 
și atentă analiză, iar întreprinderile 
vor trebui să plătească dobinzi majo
rate pe toată perioada folosirii credi
tului suplimentar.

Indiscutabil, noile reglementări cre
ează — prin creșterea rolului credi
telor și dobînzilor în activitatea eco
nomică — un cadru favorabil pentru 
diminuarea imobilizărilor în econo
mie și, volens-nolens, vor determina 
schimbările necesare In optica unor 
cadre din întreprinderi și centrale in
dustriale, vor întări răspunderea lor 
pentru folosirea cu maximă eficiență 
a fondurilor proprii șl împrumutate, 
pentru perfecționarea gestiunii eco
nomica

După examenul Campionatului Mondial

Fotbalul românesc
la „ora concluziilor '

Printre amatorii de fot
bal din întreaga lume stă
ruie încă ecourile recen
tului turneu final al cam
pionatului mondial desfă
șurat în Mexic, întrecere 
care a captat atenția a sute 
de milioane de oameni și a 
generat pasiuni și contro
verse cum rar pot fi întil- 
nite în sportul internațional.

Pentru iubitorii fotbalu
lui din țara noastră ma
rea competiție din Mexic a 
prezentat fără îndoială >n 
interes deosebit prin pre
zența. după aproape pa’ru 
decenii, a echipei noastre 
naționale intre cele 16 i<" 
matii ale turneului fi
nal al Campionatului Mon
dial. S-a împlinit astfel 
un vechi deziderat, pe de
plin îndreptățit, al opiniei 
noastre publice, de a ve
dea cei mai buni jucători 
români alături de elita fot
balului mondial, perfor. 
manță socotită în lumea 
sportivă drept argumentul 
indubitabil al consacrării 
internaționale.

Iubitorii , fotbalului cu
nosc în general acțiunile 
întreprinse de federație, cu 
sprijinul și sub îndruma
rea C.N.E.F.S., după obți-

La invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, o 
delegație a Partidului Comunist 
Portughez, condusă de tovarășul 
Alvaro Cunhal, secretar general al 
partidului, a făcut o vizită de prie
tenie în Republica Socialistă Româ
nia în a doua jumătate a lunii iu
nie a. c. Din delegație au făcut 
parte tovarășii Jose Vitoriano, 
membru al Secretariatului C.C. al 
P.C.P., Carlos Brito, membru al 
C.C. al P.C.P., și M. Costa, mem
bru supleant al C.C. al P.C.P.

în perioada șederii în România, 
membrii delegației s-au întîlnit cu 
reprezentanți ai organelor de par
tid, cu oameni ai muncii, fiind în- 
tîmpinați pretutindeni cu calde 
sentimente de prietenie tovără
șească.

în timpul vizitei, delegația P.C.P. 
a avut întîlnirj și convorbiri cu 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al P.C.R., Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R.. 
Ghizela Vass, șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Ștefan Andrei, prim-ad- 
junct de șef de secție la C.C.,, al 
P.C.R.

în cadrul convorbirilor, desfășu
rate într-o atmosferă caldă, tovă
rășească. au fost abordate proble
me ale mișcării comuniste și mun
citorești, ale vieții politice interna
ționale. precum și ale dezvoltării

In avans față de plan

Rulmenți pentru export
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VASLUI (de la Va- 
sile Iancu) : Calitatea 
rulmenților produși de 
Fabrica de rulmenți 
din Bîrlad este tot 
mai apreciată, de nu
meroase țâri importa
toare, printre care 
U.R.S.S., Anglia, R. F. 
a Germaniei, Austria, 
Cehoslovacia, Franța, 

Polonia, Japonia și al
tele. Din cel 483 000 
rulmenți, executați în 
200 tipuri și livrați tn 
semestru] I al anului 
curent unui număr de 
47 de beneficiari ex
terni, nu a rost în
registrat nici un refuz. 
Colectivul fabricii bîr- 
lădene, onorîndu-și an-

Mircea ANGELESCU
președintele Federației Române de Fotbal

nerea calificării In scopul 
pregătirii cit mai temeinice 
a echipei naționale pentru 
„Mexico ’70". astfel încît, 
acum ar ti util să ne 
oprim asupra acelor ele
mente care, verificate de 
practica celei mai mari 
competiții j iumii. trebuie 
să devină bunuri ale fot
balului nostru, ale pregă
tirii echipei naționale in 
vederea viitoarelot cont 
frijntări internaționale.

Este larg răspîndită pă
rerea că echipa noastră a 
ratat șansa calificării _în 
meciul cu Anglia Și, fn 
tr-adevăr. analizînd acum 
la sfîrșitul competiției des
fășurarea partidelor echi
pei noastre, trebuie să fim 
cu toții de acord că în a- 
cest meci, cu toată diferen
ța substanțială de palma
res dintre cele două echipe 
noi am trecut pe lingă o 
mare performanță, cel pu
țin un meci egal, care ar 
fi schimbat evident situa
ția în grupă.

Trebuie să arăt, fără 
echivoc,. da, unul care ira 
participat la toate discu
țiile tehnicienilor, precum 
și la indicațiile tactice date 
jucătorilor de către antre
nori pentru meciul cu ,An
glia că nu. s-a urmărit în 
pregătirea meciului, prac
ticare.- mu: joc defensiv 
in Care, indiferent it des 
făsurares lui șl comporta
rea aa'versariloi principala 
și singura preocupare a 
jucătorilor români să fie a- 
părarea grija le a nu 
primi gol. Dar, pe reren. 
în fața unei echipe este 
adevărat toarte puternice, 
jucătorii noștri s-au temut 
să iasă din defensivă, su 
acționat sporadic în atac, 
dominați prea mult de 
ideea tactică, intîlnită si în 
alte meciuri anterioare, de 
a men'ine un rezultat de 
egalitate,

Ne amintim că principa
la critică și cerință adre

relațiilor de prietenie dintre cele 
două partide.

Reprezentanții P.C.R. au reafir
mat sprijinul și solidaritatea inter- 
naționalistă a comuniștilor, a po
porului român față de lupta neîn
fricată a comuniștilor portughezi 
împotriva dictaturii fasciste, pen
tru libertate și dreptate socială, 
pentru democrație șl progres so
cial.

Reprezentanții P.C.P. au dat o 
înaltă apreciere succeselor obținute 
de comuniștii și de poporul român 
în construirea socialismului, pre
cum și solidarității active a P.C.R. 
față de comuniștii și poporul por
tughez.

în timpul convorbirilor a fost 
exprimată dorința reciprocă de a 
extinde în continuare legăturile de 
prietenie, solidaritate și colaborare 
tovărășească dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comu
nist Portughez în interesul celor 
două partide și popoare, al cauzei 
generale a păcii, democrației și so
cialismului.

Vizita delegației Partidului Co
munist Portughez în Republica 
Socialistă România, tntfiniijte și 
convorbirile care au a‘Vut*foc‘W a- 
cest prilej au contribuit la adîn- 
cirea cunoașterii reciproce a acti
vității și preocupărilor celor două 
partide, la cauza unității mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale.

gajamentele luate, a 
prodiis de pe acum rul
menți pentru export 
In contul „cotei" din 
partea a doua a anu
lui. Au fost expediațl 
în avans beneficiarilor 
de peste hotare peste 
35 000 rulmenți, în va
loare de circa 12 mili
oane lei.

sată echipei noastre națio
nale, după jocurile din 
preliminarii și mai ales 
după cel cu Grecia, viza 
necesitatea sporirii poten
țialului ofensiv, creșterea 
incisivității, a curajului tn 
atac. în perioada de pre
gătire a campionatului 
mondial această deficiență 
t fost însă în mică măsura 
remediată. Desigur, o ase
menea schimbare de con
cepție nu e o treabă • sim
plă pentru că. ia urma ur
mei, esențialul este ce ju
cător’ ai pentru a abține 
un asemene» obiectiv To
tuși no se poate sâ au ob
servăm rg “chipa » arătat 
în Mexic, :le la meci la 
meci, ca poate să joace șl 
mai ofensiv mai eficace 
Ceea ce demonstrează că 
echipa . avut posibilități 
mai mari, pe care nu le-am 
pus la timp tr. valoare De 
aceea, socotim că sint juste 
opiniile potrivit cărora in 
stadiul in care am ajuns, 
după ce am depășit faza 
destul de grea a afirmării, 
trebuie neapărat să vrem 
mai mult, să atacăm cu 
încredere și curaj poziții

(Continuare în pag. a III-a)

Tovarășul Alexei Nikolaevici 
Kosîghin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
Erou al Muncii Socialiste al Uniu
nii Sovietice, s-a născut la Pe
tersburg in anul 1904, intr-o fami
lie de muncitori.

In perioada războiului civil din 
anii 1919—1921, A. N. Kosîghin, vo
luntar în Armata Roșie, a luptat 
în apărarea tinerei Puteri sovieti
ce. După ce a absolvit, în anul 
1924, Școala tehnică de cooperație 
din Leningrad, a funcționat în 
sistemul cooperației de consum. în 
anul 1935 a absolvit Institutul de 
textile din Leningrad. Din același 
an, a lucrat ca maistru, apoi ca șef 
de secție la fabrica „Jeliabov", iar 
in 1937 a fost numit director al fa
bricii de filatură și țesături „Oc
tombrie" din Leningrad.

Membru al P.C.U.S. din anul 
1927, tovarășul A. N. Kosîghin este 
ales, în anul 1938, președinte al 
Comitetului Executiv al Sovietului 
orășenesc de deputați ai oamenilor 
muncii din, Leningrad. In anul 
1939 primește însărcinarea de co
misar al poporului pentru indus
tria textilă a U.R.S.S. Incepînd din 
anul 1940 devine vicepreședinte al 
Consiliului Comisarilor Poporului 
al U.R.S.S., iar din anul 1943 pînă 
în 1946 este concomitent și pre
ședinte al Consiliului Comisarilor 
Poporului din R.S.F.S.R. în timpul 
Marelui Război pentru Apărarea 
Patriei a primit importante însăr
cinări din partea Comitetului de 
Stat al Apărării.

în perioada 1946—1960, tovarășu
lui A. N. Kosîghin i se încredințea
ză importante funcții pe linie de 
stat: vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., ministru al 
finanțelor, ministru al industriei 
ușoare, prim-vicepreședinte dl Co
misiei Economice de Stat a U.R.S.S., 
prim-vicepreședinte și apoi pre
ședinte al Comitetului de Stat al 
Planificării al U.R.S.S. în anul 1960 
este numit prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri. în anul 
1964, i se încredințează funcția de 
înaltă răspundere de președinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Tovarășul A. N. Kosîghin a deți
nut, în anii 1946—1952, calitatea 
de membru supleant și, apoi, de 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice. între anii 1952—1953 și 
1957—1960 a fost învestit cu cali
tatea de membru supleant, iar ul

Bun venit solilor
poporului sovietic!

Poporul român lntimplnă cu senti
mente prietenești și ospitalitate to
vărășească sosirea delegației de par
tid și guvernamentale ■ U.R.S.S.,
condusă de tovarășul Alexel Nikolae
vici Kosîghin, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
care, la Invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român și a 
guvernului Republicii Socialiste 
România, face o vizită oficială de 
prietenie ln țara noastră. In persoana 
înalților oaspeți, poporul român salută 
întregul popor sovietic, constructor 
al comunismului, de care se simte 
legat prin trainice legături de priete
nie și solidaritate.

Vizita delegației sovietice se În
scrie in contextul dezvoltării continue 
a relațiilor de colaborare multilate
rală, ce cunosc un curs ascendent, 
dintre Republica Socialistă România 
și Uniunea Republicilor Sovietice 
Socialiste. în cursul vizitei va fi 
semnat noul Tratat de prietenie, co
laborare și asistență mutuală intre 
Republica Socialistă România șt U- 
niunea Republicilor Sovietice Socia
liste — moment important tn dez
voltarea alianței șl cooperării pe toa
te planurile dintre cele două țâri.

Bazată pe vechi tradiții, cimentată 
prin sîngele vărsat împreună de osta
șii români și sovietici în războiul an
tifascist, prietenia româno-sovîetică 
s-a ridicat pe o treaptă superioară o 
dată cu instaurarea puterii populare 
ln România, avînd un fundament so
lid în comunitatea orînduirii, a ideo
logiei marxist-leniniste. 1 telurilor 
comune al6 socialismului și comunis
mului. Această etapă nouă a relații
lor reciproce dintre cele două țâri 
?i-a găsit consfințire în Tratatul ro- 
mâno-sovfetlc de prietenie, colabo
rare șl asistență mutuală. Încheiat la 
4 februarie 1948 Tratatui a creat un 
cadru amplu pentru dezvoltarea me
reu ascendentă, pe toate planurile, a 
legăturilor de colaborare dintre cele 
două țări, tr, interesul desfășurării 
victorioase s eforturilor celor două 
popoare pentru edificarea socialismu
lui ?i comunismului, al unității țări
lor socialiste al apărării păcii in 
’urne.

Se poate constata cu satisfacție câ. 
de-a lungul anilor, relațiile româno- 
sovietice s-au amplificat și inten
sificat. La baza prieteniei, a- 
Hanței și colaborării dintre ță- 
rf!«> noastre stau Tlațiile de so
lidaritate dintre P.C.R. si P.C.U.S. 
Intre cele două Dartide se dezvoltă 
legături de colaborare, fundamentate 
pe normele și orincipiile marxist-le
niniste și ale internaționalismului 
care asigură dezvoltarea colaborării

terior, în anii 1960—1966, cu calita
tea de membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.U.S. în anul 1966 a fost ales 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S.

Tovarășul A. N. Kosîghin deține 
mandatul de deputat în Sovietul 
Suprem al U.R.S.S. incepînd cu 
cea de-a doua legislatură, precum 
și de deputat în Sovietul Suprem 
al R.S.F.S.R.

Tovarășul A. M. Kosîghin a fost 
oaspetele țării noastre în 1966 și

*1 unității dintre partidele comuniste 
fi muncitorești.

O largă extindere a luat colabora
rea dintre România și U.R.S.S. în do
meniile economic, tehnico-științific și 
cultural. Amploarea acestei colaborări 
Își găsește expresie în faptul că Uni
unea Sovietică ocupă primul loc în 
comerțul exterior al României, în di
versificarea schimburilor reciproc 
avantajoase. In practica unor forme 
variate de cooperare în producție și 
ln alte domenii. Diversitatea relațiilor 
culturale permite adincirea cunoaște
rii reciproce a valorilor spirituale ale 
celor două popoare. Intre cele două 
țări ale noastre se dezvoltă pe scară 
largă schimbtfl de experiență în toa
te domeniile muncii de edificare a 
noii orînduiri, au loc contacte la toa
te nivelurile între conducerile, spe
cialiștii. tehnicienii, oamenii muncii 
din diferitele sectoare și departamen
te ale activității sociale, economice, 
științifice, culturale etc.

Ca state socialiste, prietene ți alia
te, cele două țări conlucrează între 
ele și pe plan internațional în efor
turile îndreptate spre apărarea păcii, 
zădărnicirea planurilor cercurilor im
perialiste agresive, spre destindere, 
spre promovarea in relațiile dintre 
state a principiilor dreptului interna
țional. spre înfăptuirea securității eu
ropene si mondiale.

Republica Socialistă România, po
porul român constituie un factor ac
tiv in lupta împotriva imperialismu
lui, colonialismului și neocoionialis- 
mului. militează cu hotărîre pentru 
lichidarea conflictelor și surselor de 
încordare internațională, pentru res
pectarea dreptului fiecărui popor de 
a-și decide singur soarta, fără nici 
un amestec din afară.

Prietenia si solidaritatea dintre 
România și Uniunea Sovietică. întă
rirea alianței și extinderea tuturor 
formelor de colaborare dintre ele 

LA POSTURILE DE RADIO Șl TELEVIZIUNE
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DE LA AEROPORTUL INTERNATIONAL BUCUREȘTI* 
OTOPENI, SOSIREA ÎN ȚARA NOASTRĂ A DELEGAȚIEI 
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s-a întîlnit de mal multe ori cu 
conducătorii de partid și de stat ai 
Republicii Socialiste România.

Conducător de seamă al P.C.U.S. 
și al statului sovietic, A. N. Kosî
ghin desfășoară o bogată activitate 
în slujba operei de construire a 
comunismului în U.R.S.S., pentru 
cauza colaborării internaționale și 
a păcii în lume.

Pentru merite în activitatea sa 
a fost distins cu înalte ordine de 
stat ale Uniunii Sovietice.

răspund intereselor celor două po
poare, contribuie la accelerarea con
strucției socialismului și comunismu
lui in țările noastre ; ele sînt, tot
odată, un aport de seamă la întări
rea și unitatea forțelor socialismului, 
la cauza generală a păcii și a pro
gresului, a socialismului.

Dezvoltarea continuă a colaborării 
cu Uniunea Sovietică este un element 
de bază, o trăsătură caracteristică a 
politicii externe a partidului și 
statului nostru, in centrul căreia 
se află, în mod statornic și neabă
tut. preocuparea pentru întărirea 
prieteniei cu toate țările socia
liste, pe baza principiilor marxism- 
leninismului și internaționalismului 
socialist, ale independentei și su
veranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în trebu
rile interne, întrajutorării tovărășești 
și avantajului reciproc, principii care 
s-au afirmat ca premisa esențială a 
dezvoltării și înfloririi fiecărui stat 
socialist, a conlucrării frățești între 
națiuni socialiste egale in drepturi, 
a întăririi sistemului mondial so
cialist.

Fără îndoială, noul Tratat de prie
tenie, colaborare și asistență mu
tuală, ce urmează a fi semnat, va 
constitui un instrument puternic de 
întărire a prieteniei frățești și soli
darității internaționaliste dintre cele 
două țări, va deschide noi perspective 
colaborării dintre ele, va servi cauzei 
socialismului și păcii în întreaga 
lume.

Exprimîndu-și convingerea că vi
zita delegației sovietice va aduce o 
contribuție de seamă Ia întărirea 
prieteniei româno-sovietice, poporul 
român adresează tovarășului Aiexei 
Kosîghin, celorlalți soli ai Uniunii 
Sovietice, tradiționala urare : „Bun 
venit pe pămintul României socia
liste 1
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actualitatea culturală
Turneul Teatrului CARNET PLASTIC

Mărfuri diverse, pentru toate „pungile"

din Vîrșef
R. S. F. Iugoslavia

Sînt cunoscute rela
țiile de strinsă priete
nie și colegialitate 
dintre Teatrul „Matei 
Millo" ' —
și omologul său 
Virșeț — 
Socialistă 
Iugoslavia.
„Sterija Popovici". Au 
devenit tradiționale 
vizitele reciproce din
tre aceste instituții de 
artă. De mai mulți ani 
cele două teatre între
prind cu regularitate 
turnee artistice in țara 
vecină, în cadrul că
rora prezintă fiecare 
cele mai bune și 
cele mai reprezentati
ve spectacole. Aceste 
spectacole sint primite 
întotdeauna de către 
publicul român și cel 
iugoslav cu un viu in- 

o adincă

din Timișoara 
din 

Republica 
Federativă 

Teatrul

iugoslav cu 
teres și cu 
prețuire.

Schimbul 
are, zi de zi, o semni
ficație din ce in ce 
mai plină de conținut.

cultural

El traduce șt materia
lizează in sectorul ar
tistic o mică parte din 
bogăția de relații, mul
tilaterale stabilite în
tre partidele șl statele 
noastre.

In acest context de 
mai vechi, strinse și 
semnificative relații 
prietenești, conducerea 
teatrului din Virșeț, 
prin directorul său, 
Slavko Pența, a propus 
zilele trecute să între
prindă în țara noastră 
un turneu de patru zile 
cu ultima lor premieră 
„Popa Cira și Popa 
Spira" de Stevan Sre- 
mek ; aceasta pentru 
ca fondul provenit din 
încasări să fie vărsat 
în contul omeniei și 
și al prieteniei — cum 
este numit, atît de 
semnificativ, ajutorul 
pentru sinistrați. Ges
tul emoționant al ar
tiștilor prieteni din 
Virșeț ne stîrnește sen
timente de profundă 
recunoștință și contri-

buie cu putere la ci
mentarea relațiilor de 
prietenie. Primirea 
călduroasă care li r-a 
făcut oaspeților de că
tre noi, artiștii timișo
reni, de către publicul 
din orașul Timișoara 
și din comunele Diniaș, 
Sinpetru-sîrbesc și 
Variaș a fost răspun
sul prompt al popu
lației județului nostru 
la această serie de 
spectacole de bună ca
litate și de foarte 
mare dragoste, susți
nute de către colecti
vul Teatrului „Steri
ja Popovici" din Vir
șeț. Și nu odată, de-a 
lungul acestor zile, 
în mintea noastră a 
revenit proverbul 
popular atît de cunos
cut și atît de înțelept: 
„prietenul adevărat la 
nevoie se cunoaște".

Gheorghe LEAHU 
directorul Teatrului 
„Matei Millo" din 
Timișoara

Retrospectiva Nicolae Mantu
artă din Galați

CURIER
JUDEȚEAN

Ț

NEAMȚ

PREMIERE
• TEATRUL „C. I. NOTTARA" 

anunță premiera piesei „Sus, pe aco
periș — in sac" — de Valentin Kataev 
(prelucrare de Val Săndulescu) o far
să pregătită special pentru stagiunea 
estivală. Regia : Val Săndulescu. Sce
nografia : Lidia Radian. Muzica : Paul 
Urmuzescu. Coregrafia : Sandu Fayer. 
în distribuție : Petrică Popa, Melania 
Cirje, Ion Bog, Migry Avram Nico- 
lau, Ion Punea, Nucu Păunescu, Coca 
Enescu, Tamara Vasilache, Rodica 
Sanda Țuțuianu și alții (joi, 9 iunie, 
ora 20, la grădina „9 Mai" a Casei 
Centrale a. Armatei).

e Ultimele premiere ale TEATRU
LUI DE STAT DIN TURDA au fost: 
„Vinovați fără vină — de A. N. Os
trovski, „Geamandura" de Tudor 
Mușatescu și „Profesiunea doamnei 
Warren" de G. B. Shaw.

• TEATRUL DE NORD DIN SATU 
MARE, secția maghiară, a prezentat 
joi, 2 iulie, premiera pe țară a piesei 
„Viața mea Zsoka" de Szakonyi Ka- 
roiy.

• TEATRUL „VICTOR ION POPA" 
DIN BlRLAD întreprinde înainte de 
închiderea stagiunii, între 6—13 iulie, 
un turneu prin țară. Actorii bîrlădeni 
vor prezenta în localitățile : Azuga, 
Predeal, Sinaia, Bălan, Tușnad, Bi- 
caz, Tulgheș și Borsec spectacolul 
„Moartea ultimului golan" de Virgil 
Stoenescu.

• TEATRUL DE STAT DIN GA
LAȚI va prezenta în București : 
„Procurorul", piesa scriitorului bulgar 
Gheorghi Djagarov. Regia : Ovidiu 
Georgescu. Scenografia : Victor Cre- 
țulescu.

în distribuție: Dumitru Pîslaru, 
Eugen Tănase, Lavinia Teculescu. 
Radu Gheorghe Jipa, C. Săsăreanu, 
Marga Georgescu, (vineri, 10 iulie, 
ora 20, la Teatrul „Bulandra", sala 
de ia Podul Izvor).

Muzeului de artă din Galați, orașul 
natal al lui Nicolae Mantu, îi revine 
meritul să adune creația pictorului 
risipită în cea mai mare parte prin 
colecții particulare și să o restituie, 
valorificind-o, publicului în dimen
siunile ei adevărate. Pentru prima 
dată stat * 1
lucrări de pictură și grafică ale ar
tistului ce ilustrează toate etapele 
prin care creația sa a trecut în de
cursul celor peste 60 de ani de ac
tivitate.

Remarcabilă este activitatea sa de 
grafician. în paginile unor ziare și 
reviste ca „Adevărul", „Moftul ro
mân", „Adevărul politic", „Dimi
neața", „Belgia Orientului", „Zefle
meaua" „Furnica" ș.a, Nicolae Mantu 
publică sute dc caricaturi și desene 
satirice care astăzi au valoarea unui 
adevărat reportaj ilustrat al perioa
dei cuprinse intre ultimul deceniu al 
secolului al XIX-lea și primii ani ai 
celui de-al XX-lea, Mantu a biciuit 
cu vervă și ironie mușcătoare monar
hia („Noul prinț al României", „Ini
țiatorul păcii universale", „După 4Q 
de ani de domnie ai regelui Carol 
I“, „Țara lui Hubsch"), a ridiculizat 
cu aciditate farsele electorale sau 
demagogia patriotardă a conducăto
rilor vremii, s-a ridicat necruțător 
impotriva șovinismului. Dar în ace
lași timp Mantu a redat în grafica 
sa militantă și celălalt pol al socie
tății, virtuțile și țelurile celor ex
ploatați, situația tragică pe care o 
trăiau veteranii de la 1877, soldații 
în armată și țăra-nii lipsiți de pămînt.

în pictură, Nicolae Mantu a abor
dat compoziția de largă respirație e- 
pică, portretul, natura statică. A pic
tat de asemenea multe scene de vî- 
nătoare, animale izolate sau in gru
puri, interioare, flori. Pictorul iu
bește florile simple, modeste, mai 
apropiate sufletului său. De aceea 
poate petuniile, circiumăresele, tran-
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dafirii, gura leului, bujorii și măcie- 
șii populează cu pregnanță pînzele 
sale. Pasta e luminoasă și vibrantă, 
redînd cu ingeniozitate delicatețea, 
suavitatea și frăgezimea carnală a 
florilor. Se repetă totuși prea des în 
aceste tablouri aceeași schemă com
pozițională, aceeași așezare în pa
gină, fapt care le dă un aer de mo
notonie.

Compoziția este ilustrată în actuala 
expoziție de tablourile Inspirate din 
trecutul de luptă al poporului „Șar
ja de la Prunaru", „După răscoală", 
„Din ordin" sau de unele care pre
zintă scene ale reconstrucției orașu
lui Galați. Lipsesc unele tablouri cu 
temă de război ca „La Mărășești", 
„Spionul" și „Răniții" care au figu
rat in expoziția de pictură și sculp
tură a artiștilor mobilizați în marele 
cartier general de la Iași, deschisă la 
24 ianuarie 1918 în sălile școlii de 
belle-arte.

Nicolae Mantu este un desăvîrșit 
maestru al compoziției. Fiecare miș
care a personajelor este bine stu
diată, ansamblul obținut este bine 
arhițecturat. Lucrare de mari dimen
siuni, „Șarja de la Prunaru" evocă 
un atac prin surprindere al cavale
riei române în războiul de la 1916— 
1918. Tabloul impresionează prin mo
numentalitatea compoziției, desfășu
rarea epică e amplă. Goana 
țuită a cailor, mulțimea de soldați 
avîntați ta luptă subliniază 
fera de supremă încordare, 
năvalnic al bătăliei.

Prin întreaga sa operă, N. Mantu 
a slujit cu sinceritate un crez artis
tic, a lucrat cu onestitate și probitate 
pentru realizarea lui, iar inițiativa 
Muzeului de artă gălățean de a resti
tui o imagine cît mai exactă a ope
rei lui îndeplinește funcția unui pre
țios act de cultură.

DEZIDERATELOR

dezlăn-
atmos- 
iureșul

Corneliu STOICA

TEATRU T. V

TURNEE TEATRALE
* Secția română a TEATRULUI 

DE NORD DIN SATU MARE, cu 
sprijinul direct al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, a început la 
25 iunie un lung turneu prin țară. 
El va dura pînă la 6 august. Se vor 
da aproximativ 60 de spectacole în 
39 de localități cu piesele : „Căsăto
ria" de N. V. Gogol, „Trenul de Ad- 
jud", de Romulus Dianu și „Millo di
rector", de V. Alecsandri.

• „Torente" de Al. Stein. Spectacol 
realizat in colaborare cu Teatrul Na
țional din Craiova. Regia : Georgeta 
Tomescu. Scenografia : Viorel Peni- 
șoară-Stegaru. (duminică, 5 iulie, ora 
20, programul II).
• „Discurs pentru 

Paul Everac. Regia : 
Scenografia : Vasile Rotaru 
7 iulie, ora 20,45).

• „Cea mai tare" de August Strind
berg. Regia : Petre Sava Băleanu. 
Scenografia : Teodora Dinulescu (joi, 
9 iulie, ora 21, pr. I).

SĂPTĂMINA TEATRULUI 
RADIOFONIC

• într-o veche clădire din Sibiu, 
restaurată recent și destinată Casei 
artelor, s-a deschis zilele acestea o 
interesantă expoziție de artă popu
lară, artă aplicată și decorativă in 
cadrul căreia expun numeroși ar
tiști amatori din județele Cluj, Bis- 
trița-Năsăud, Caraș-Severin, Vilcea 
și Sibiu, Inscriindu-se în șirul ma
nifestărilor care preced festivalul 
artistic anual „Cibinium ’70", expo
ziția se remarcă prin diversitatea și 
calitățile artistice ale lucrărilor se-

lecționate — obiecte decorative din 
rădăcină, tablouri din timbre, măști, 
icoane pe sticlă și altele.

• La Cluj, ta sălile galeriei Fon
dului Plastic, s-a deschis expoziția 
graficienei Felicia Andrașiu-Avram. 
Cele peste 80 de lucrări realizate in 
ultimii ani vin să releve activita
tea fecundă a artistei clujene pri
vind realizarea unor ingenioase pro
iecte de decorație interioară, ilus
trații de cărți pentru copii, afișe etc.

o floare" de
Andrei Blaier.

(marți,' J«
It Săptămina cinematografică

Muzica 
pe micul 

ecran

o Premiera „Criză în barou* de 
Gib Mihăescu. In ciclul „Pagini re
găsite din dramaturgia românească" 
(duminică, 5 iulie).
• Bulevardul Leningradului* de 

1. Stok (luni, 6 Iulie).
• „Plicul" de Liviu Rebreanu 

(marți, 7 iulie).
• „Șeful sectorului suflete" de Al. 

Mirodan (vineri, 20 iulie).

Diversificarea sortimentelor de măr
furi este un cunoscut imperativ in 
vederea asigurării unei game largi 
de produse care să răspundă gustu
rilor, cerințelor șl veniturilor tuturor 
categoriilor de cumpărători. Tocmai 
pentru a. fi realizată o scară valorică 
cit mai cuprinzătoare, prin planul de 
stat, s-a dat producătorilor de bu
nuri de consum sarcina expresă de 
a livra pieței anumite produse de 
prețuri mai mici.

Sînt realizate aceste sarcini ? O 
situație a realizării planului, elabo
rată de Comitetul de stat pentru 
grețuri, care cuprinde produsele ief
tine nominalizate și cantitățile oe 
trebuie livrate pieței, indică — pen
tru anul trecut și primul trimestru al 
anului în curs — îndeplinirea sarci
nilor la majoritatea produselor, dar 
și nerealizarea unor sortimente cu 
prețuri mai mici (anumite preparate 
de carne, halva, mobilă, unele cate
gorii de țesături și aparate de ra
dio etc.). în cele ce urmează ne vom 
opri doar asupra cîtorva sortimente 
solicitate de populație, dar neglijate 
de producători.

Asupra rațiunii de a nominaliza 
prin plan livrarea unor garnituri de 
mobilă pentru camere de dor
mit, de pildă, cu o valoare de 
pină la 5 500 de lei, sau a unor bu
cătării pînă la 1 250 de lei nu vom in
sista. Ne-au reținut insă atenția ne- 
realizările industriei locale la aceste 
capitole : dormitoarele s-au livrat a- 
nul trecut ta proporție de abia 93,7 la 
sută, iar bucătăriile — ’92,8 la sută ! 
Rezultate modeste în realizarea pla-

. -. _ .-------- ■ au
ales întreprinderile industriei 

i din județele Botoșani, Con-

Am încercat în ultimele săp
tămâni plăcuta surpriză — iar 
ocaziile nu rămin deloc singula
re — de a constata în emisiunile 
de muzică simfonică, de cameră 
sau de operă ale Studioului de 
Televiziune, o mult mai mare 
probitate și. răspundere față de 
actul atît de important de cul
tură pe care il reprezintă difu
zarea, la scară națională, a va
lorilor muzicale. Apreciem in a- 
cest sens continuitatea și, mai 
ales, consecvența in organizarea 
unor cicluri de emisiuni cum 
este, de exemplu, •,Seara melo
manului", emisiune ce a surprins, 
in ultimele sale ediții, cîteva 
momente semnificative ale ac
tualei stagiuni camerale ; ne re
ferim aci la „Ciclul trio-urilor 
cu pian" de Beethoven în inter
pretarea soliștilor Valentin și 
Ștefan Gheorghiu și a lui Cătă
lin Ilea.

De o mare importanță în viața 
noastră muzicală se anunță a fi 
și seria concertelor televizate, 
menite a informa publicul asu
pra realizărilor interpretative ale 
tinerilor noștri soliști. Iar înce
putul — mai mult decit promiță
tor — a și fost făcut: prima 
emisiune — pe care am fi do
rit-o totuși cu participarea pu
blicului — a supus atenției două 
remarcabile talente : pianista I- 
linca Dumitrescu și violonistul 
Eugen Sîrbu. Desigur, urmărită 
cu perseverență și in virtutea 
unor criterii de selecție valorică 
respectate riguros această acțiu
ne poate și trebuie să stimuleze 
activitatea tinerilor interpreți, 
acordîndu-le perspectiva certă a 
unor afirmări de mare răspun
dere.

Și emisiunile medalion dedi
cate soliștilor noștri de operă — 
Dan Iordăchescu, Viorica Cortez- 
Guguianu, Nicolae Florei etc. — 
oferă unui public larg momente 
de înaltă ținută artistică.

In aceste luni, premergătoare 
ediției din septembrie a Festiva
lului și Concursului internațio
nal „George Enescu", ne aștep
tam ca, în cadrul emisiunilor 
muzicale amintite, televiziunea 
să acorde o atenție sporită popu
larizării fenomenului muzical e- 
nescian, propagării acestuia in 
masele cele mai largi ale publi
cului. Dezbaterea de idei inițiată 
deja pe această temă de un grup 
de oameni de cultură, nădăjduim 
că precede împlinirea dezidera
tului amintit. Este un început 
mai mult decit promițător, a- 
nunțînd un reviriment salutar pe 
care am dori să-l constatăm și 
în cadrul emisiunilor dedicate 
muzicii ușoare și de estradă — 
domeniu tributar încă unor evi
dente inegalități.

Dumitru AVAKIAN

AGENDA MUZICALA
• Ansamblul bîrlădean „Tran

dafir de la Moldova" prezintă 
vineri 10, la ora 20,30 un specta
col la Teatrul Mic intitulat „Cintă 
tu Bîrladule". Vor putea fi as
cultați : Angela Moldovan, Lu- 
creția Ciobanu, Maria Butaciu 
și alții.

• La Brăila se desfășoară în 
aceste zile Festivalul de muzică 
ușoară „Lotca de aur". Participă 
soliști și oompozitori de muzică 
ușoară amatori.

Dintre premierele acestei săptă- 
mîni semnalăm filmul „Omul care nu 
poate fi acuzat" — producție „Mos- 
film", (regia : Vladimir Krasnopol- 
ski, Valeri Uskov) ; o dezbatere pe 
tema răspunderii morale a omului 
pentru fiecare act al său, realizată cu 
bune mijloace artistice și susținută 
de actori apreciați : Oleg Strijenov, 
Ludmila Maksakova, Leonid Kuravli- 
ov ș.a. Studiourile bulgare prezintă 
un film alcătuit din două povestiri 
separate : Armando (regia Ludmil 
Kirkov) și „Calul alb" (regia Milan 
Nikolov) — ambele evocind momente 
din rezistența antifascistă. „Argo- 
man, super diabolicul" este un film 
care se „recomandă" prin titlul său : 
o peliculă din seria acelora care mi
zează pe popularitatea genului poli
țist, dar fără a-i onora cu prea multă 
rigoare virtuțile... (producție italiană, 
regizată de Terence Hathaway, ita
lian și el, în pofida rezonanței anglo- 
saxone a pseudonimului).

în plin sezon estival, repertoriul 
cinematografic are, în ansamblul său, 
o anume înclinație, firească, spre 
film'e aparținind unor genuri conside
rate a fi de cea mai largă accesibili
tate. Persistă însă — pe lingă inega
lități calitative adeseori frapante — 
și o lipsă de echilibru : de pildă pon
derea melodramei și deloc explica
bila absență a comediei. Pe de altă

parte — o notă bună pentru organele 
difuzării filmelor : pe ecrane au fost 
reluate o serie de filme de ținută, 
dintre cele care au rulat cu mai mult 
sau mai puțin timp în urmă și pe 
care le punem în atenția spectatori
lor: „Am intîlnit țigani fericiți", 
„Minăstirea din Parma", „Un cuib 
de nobili", „Un om pentru eternitate". 
Aceste filme, ca și alte reluări — de 
la „Idiotul" pînă la „Salariul groa
zei" — pot reprezenta momente de 
autentic interes pentru cei care încă 
nu le-au văzut, 
respective să-și 
recomandind marelui public și aceste 
filme (bune și foarte bune) printr-o 
publicitate adecvată.

Sugerăm forurilor 
sprijine inițiativa,

D- C.
--------3,--------------------------------

La Piatra Neamț, în sala de 
festivități a liceului „Petru Ra- 
reș", se desfășoară cursurile de 
vară pentru profesorii de limba 
și literatura română, pe tema 
„Curente literare in literatura 
română". Cursurile sînt organi
zate, vreme de 13 zile, de către 
Societatea de științe filologice 
din Republica Socialistă Româ
nia.

• Centrala termică...
s-a răcit

Despre relațiile dintre a- 
sociațiile de locatari și uni
tățile cu care acestea con
lucrează s-a scris de mâi 
multe ori în presă, se dis
cută adesea la diferite șe
dințe ale consiliilor popu
lare. Cu toate acestea, in 
orașul Craicva, rămin încă 
nerezolvate o seamă de 
probleme de o deosebită 
stringență. care creează 
greutăți asociațiilor și, în 
general, locatarilor. Mă 
voi referi la unul din a- 
ceste aspecte : funcționarea 
centralelor termice, pentru 
furnizarea apei calde în 
timpul verii.

Centrala termică ce de
servește asociația de loca
tari CT4-Brazda lui Novac 
(cu peste 12 000 de locatari) 
funcționează defectuos încă 
din 1967 de cînd a fost 
dată în funcțiune : zile în
tregi apartamentele nu 
erau încălzite, iar apa cal
dă ni se dădea foarte rar. 
La început ni s-a spus că 
defecțiunile se datoresc 
construcției greșite a caza- 
nelor și instalării necores
punzătoare a acestora. în 
vara anului trecut s-au fă
cut unele remedieri, dar 
fără efectele așteptate. A 
venit vara acestui an. Spe
ram că totul va intra in 
normal. Dar... Din luna 
mai, apa caldă la baie s-a 
oprit cu desăvîrșire, pen
tru că și centrala a înce-

tat să maî funcționeze. 
Astfel că cetățenii din a- 
cest cartier își împart 
timpul, bătînd drumurile 
la comitetul asociației de 
locatari, la întreprinderea 
de gospodărie orășenească 
sau la întreprinderea de 
construcții fond locativ, 
spre a reclama ceea ce, de 
fapt, aceste unități cunosc 
de mai mult timp.

De nicăieri nu aflăm nici 
un răspuns, nimeni nu în
treprinde nimic pentru a 
rezolva chestiunea. în ul
timul timp am fost infor-

• Medicina

mâți că delegatul între
prinderii de construcții 
fond locativ a cerut aso
ciației de locatari piese de 
schimb 
termică 
se știe, 
schimb 
întreprinderea furnizoare și 
nicidecum de către asocia
ția de locatari.

Cum justifică oare în
treprinderea de construcții 
fond locativ aceste ca
rențe ?

Considerăm că și Consi
liul popular al municipiu
lui Craiova are un cuvînt 
de spus în această privință.

Marin REZEANU 
cenzor al asociației 
de locatari C F 4 
Brazda lui Novac 
— Craiova

pentru centrala 
(!). Or, după cum 
costul pieselor de 

se suportă de către

practică
nu formularistică

Este un fapt bine cunos
cut că asistența sanitară s-a 
îmbunătățit mult în mediul 
sătesc. Creșterea numărului 
de unități sanitare și al ca
drelor care le deservesc a 
făcut posibilă asigurarea a- 
sistenței sanitare calificate 
și operative, a dus la îm
bunătățirea considerabilă a 
indicilor de sănătate a 
populației.

Cu toate acestea, în re
țeaua sanitară sătească se 
mai mențin încă unele la
cune care ne creează nouă.

medicilor, ca și întregului 
corp sanitar din cadrul cir
cumscripțiilor, unele greu
tăți. Despre ce este vorba ?

Circumscripția pe care o 
conduc, în care lucrează și 
3 cadre medii, cuprinde 9 
sate cu 3 000 de locuitori și 
se întinde, intr-o zonă 
montană, pe o rază de pes
te 10 km. Se înțelege că in 
aceste condiții personalul 
circumscripției trebuie să 
fie permanent pe teren, să 
intervină cu promptitudine 
ori de cite ori este nevoie

nului de stat la aceste produse 
mai i........................................
locale _ , _ __ r__ ,
stanța, Mehedinți, Ilfov, Vaslui etc. 
Lista — ’•—1 — *— —”----
din 31 
mobilă _ _____ ,__
nificate — ne oprim însă aici. Dată 
fiind gravitatea nerespectării unor 
sarcini din planul anului trecut, am 
presupus că pentru acest an s-au luat 
măsuri energice de redresare, 
vedem.

Primul popas îl facem la forul 
telar al producătorilor : Direcția 
dustriei locale din Comitetul 
Stat pentru Economia și Adminis
trația Locală, interlocutor Ion 
Gheorghe, director adjunct. Al doi
lea popas — la reprezentantul bene
ficiarilor : serviciul „mobilă" din 
Ministerul Comerțului Interior, unde 
discutăm cu Costică Nedelcu, șef de 
serviciu. Iată pe scurt opiniile res
pective, în ordinea consemnării :

I.G. : „In privința situației livrării 
de bucătării și dormitoare planificate, 
comerțul vă poate lămuri mai bine, 
noi nu prea avem oameni pentru a 
urmări realizarea acestor sarcini 
(prevăzute în planul de stat ! n.n.). 
Vă pot spune totuși că organizațiile 
comerciale nu prea comandă aseme
nea produse" (!?).

C.N. : „Multe din întreprinderile 
industriei locale nu și-au îndeplinit 
planul de livrare pe 1969. Se moti
vează că nu sint cerute de comerț. în 
mare măsură așa este. Dar nu e 
vina comerțului că sortimentele sînt, 
în cea mai mare parte, modele vechi 
(unele de 10 și chiar de mai mulți ani!) 
și ca atare nesolicitate de cumpără
tori. Noi vom cumpăra produse ief-

ar ’mai putea continua — 
de județe producătoare de 
21 n-au livrat cantitățile pla-

tine numai dacă corespund cerințelor 
de calitate. Din oferta de produse noi 
însă, producătorii au „omis" sorti
mentele ieftine, orice garnitură ine
dită este prezentată la un preț foar
te ridicat.

Deci, la C.S.E.A.L. livrările de mo
bilă cu prețuri mai mici nu se ur
măresc, comerțul nu le solicită da
torită prețurilor, iar cumpărătorii din 
cauză de... vechime. Cercul este per
fect. Nu ar putea fi deschis ? Singura 
măsură luată, cu acordul tuturor păr
ților, a fost ca mobila cu prețuri mai 
mici să nu mai fie nominalizată prin 
plan. C.S.P.-ul a avizat ; „nu ve
dem de ce le-am nominaliza dacă cei 
interesați nu cred, că e necesar, dacă 
vor dori, noi le includem iar" — ni 
s-a spus la direcția comerțului in
terior. E lesne de priceput ce se va 
intimpla : din această joacă de-a 
„uite-o în plan, nu e în plan", din 
lipsa de urmărire a livrărilor, a u- 
nei analize profunde a cauzelor și 
măsurilor adecvate, cel care va suferi 
va fi inevitabil cumpărătorul.

Investigațiile noastre au scos la 
iveală unele nerealizări și in privința 
livrării anumitor produse alimentare 
de consum curent cum ar fi halvaua, 
vinul, laptele praf sau preparatele de 
carne cu prețul pînă la 15 lei. Cauza ? 
Din păcate nici aici n-am putut con
semna decit „opinii" generale și jus
tificări, în locul analizei cauzelor 
exacte ale neglijării unor sarcini din 
planul de stat.

Specialiștii din direcția cărnii și 
preparatelor de carne a Ministerului 
Industriei Alimentare au acuzat, ca 
și în cazurile de nerespectare a rețe
telor de fabricație — Mpsa unor 
materii prime. Dar cifrele spun alt
ceva : în timp ce la preparatele 
sub 15 Ici 
de 15,4 la 
al anului, la 
oare ca preț 
depășit. „Justificările" acestei 
statări n-au întirziat să apară :

De la Roman 
spre Ceylon

Colectivul întreprinderii me
canice Roman a expediat pri
mul lot de agregate destinate 
combinatului de industrializare 
a lemnului care se construiește 
în Ceylon, cu ajutorul specialiș
tilor români și cu utilaje pro
duse în totalitate in țara noas
tră. Au fost livrate 23 agregate 
pentru industria prelucrătoare 
a lemnului, moderne, de mare 
productivitate, mașini de frezat, 
rindeluit, universale și altele, 
în curînd, spre Ceylon vor pleca 
și alte utilaje fabricate la Roman. 
Utilajele produse aici au întru
nit aprecierile maxime ale spe
cialiștilor la tîrgurile internațio
nale de la Cairo, Poznan, Za
greb, Salonic, Bruxelles.

CONSTANȚA

Să
tu- 
tn- 
de

nerealizarea a fost 
sută în trimestrul I 
toate categoriile superi- 
planul de livrare a fost 

con- 
„au 

lipsit mai ales materii prime infe
rioare", „avem sarcini de valorificare 
superioară a produselor" etc. Au lip
sit oare materiile prime ? Cu ocazia 
controalelor întreprinse de lucrătorii 
Comitetului de stat pentru prețuri 
s-a constatat însă că o parte din ma
teriile prime destinate sortimentelor 
ieftine au fost folosite la fabricarea 
produselor cu prețuri mai mari, în 
scopul realizării facile a planului va
loric și al obținerii de beneficii su
plimentare.

Toate acestea arată cu prisosință 
că în sectorul producerii unor măr
furi ieftine de . consum domină încă, 
o anumită doză de superficialitate, 
de ușurință și de slabă responsabili
tate. Nu este încă înțeleasă impor
tanța economică și socială a sarcini
lor privind sporirea și diversifi
carea producției bunurilor de con
sum, adaptarea structurii fondu
lui de marfă la evoluția cererii 
populației. în urma indicațiilor date 
de conducerea partidului și statului, 
comerțul și industria trebuie să asi
gure realizarea și aducerea în maga
zine a numeroase sortimente ieftine 
de mărfuri, pentru a asigura, în cit 
mai bune condiții, aprovizionarea tu
turor categoriilor de cetățeni, potri
vit gusturilor, cerințelor și venituri
lor lor.

xw • • •Servicii 
pentru turiști

La Mamaia, Eforie, Mangalia, 
în toate stațiunile balneo-turis- 
tice de pe litoral, în preajma 
marilor complexe hoteliere, coo
perația meșteșugărească a des
chis. în actualul sezon estival. 
120 de centre de prestări de ser
vicii pentru turiști. Pe primul I 
loc se situează unitățile de servi
re auto. Nu lipsesc, insă, nici uni
tățile de croitorie, frizerie, coa
fură, reparații de ceasornice și 
articole electrotehnice. Turiștii 
străini pot efectua plata servi
ciilor în valută. De asemenea, 
cooperația meșteșugărească a 
mai deschis, recent, pe litoral 
45 de magazine, micromagazine, 
bazare și chioșcuri pentru vîn- 
zarea produselor de artizanat, 
cadourilor și articolelor de 
plajă.

BIHOR

Astrahan 
artificial

Un grup de specialiști de la 
fabrica de blănuri „1 Mai" din 
Oradea a pus la punct un pro
cedeu de ondulare a firelor tex
tile, creind astfel, pentru prima 
dată în țara noastră, o blană de 
astrahan artificială. Buclele cre
ate artificial, cu ajutorul unei 
soluții de impregnare, nu-și mo
difică forma. încercările făcute 
pînă acum la purtare. în mediul 
uscat și umed, demonstrează că 
blănurile de astrahan artificial 
(confecționate din piei de oaie) 
sînt foarte rezistente și își păs
trează toate calitățile funcțio
nale. Din blănurile de astrahan 
realizate pe cale artificială s-au 
creat primele modele pentru co
lecția anului viitor. Fabrica de 
blănuri din Oradea va putea 
produce, anual, 8—10 000 blănuri 
de astrahan artificial.

George POPESCU DOLJ

tv 19,30
20,15

18,05

18,30

Deschiderea emisiunii. Micro- 
avanpremlera.
,,Ex-Terra ’70“ — emlslune-con- 
curs pentru pionieri și școlari. 
Performanțele științifice ale se
colului XX. Un nou ciclu de e- 
misiuni. Procesul de modelare 
matematică a inteligenței uma
ne și transpunerea pe calculatoa
re electronice, performanță știin
țifică a secolului XX.

ta economie, 
publicitate.
— emisiune pentru

de seară.

Actualitatea 
Anunțuri — 
1001 de seri 
cel mici. 
Telejurnalul
Roman foileton „Casa Budden- 
brook" (VI).
7 întrebări. Un nou concurs de 
cultură generală. Transmisiune 
din Brașov. Prezintă Ion Musta
ță și Mihai Florea.

22,10 Cîntecele Moscovei. Filme pro
duse de Televiziunea sovietică. 
Rampa • Stagiunea teatrală 
1969—1970 • Preludiu la Festiva
lul „George Enescu". 
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

21,00

22,30

22,50
23,10

• Invitație la
Dragodănești

Aproape 1 000 
de apartamente 
în microraioanele Valea Roșie, 

Piața Gării și Piața Unirii din 
Craiova, constructorii au predat 
recent beneficiarului 8 blocuri 
cu 600 apartamente. De la înce
putul anului și pînă în prezent, 
in acest fel, s-au predat „la che
ie" în municipiul Craiova și o- 
rașul Calafat, 958 apartamente, 
față de 740 cit prevedea planul. 
Blocurile cu 4 etaje se execută 
din elemente prefabricate, iar 
la cele cu 10 etaje lucrările de 
zidărie se fac prin glisare, în 
circa 20 de zile. în acest an, 
constructorii s-au angajat ca, pe 
lîngă cele 2 242 apartamente 
prevăzute în plan, să realizeze 
suplimentar încă 200 aparta
mente.

pentru salvarea unor vieți 
omenești sau in vederea 
prevenirii unor îmbolnăviri 
grave. De multe ori, insă, 
aceste sarcini nu le putem 
îndeplini in bune condiții 
datorită unor lucrări biro
cratice pe care sintem obli
gați să le efectuăm. Ni 6e 
cere să completăm o statis
tică extrem de greoaie, 
complicată în ce privește 
formularistică și care re
clamă un mare volum de 
muncă. Pentru exem
plificare mă refer la un caz 
concludent. Un copil din ca
tegoria 0—1 an, consultat, 
care prezintă o stare de îm
bolnăvire oarecare trebuie 
operat scriptic astfel : în 
registrul de consultație, în 
registrul de tratament, în 
registrul de evidență spe
cială, in fișa copilului de 
0—1 an, în operativa supra
vegherii și tratării la domi
ciliu, in planificarea profi
lactică și curativă afișată în 
dispensar, în caietul de ac
tivitate etc. Dacă se ține 
seama de numărul mare de 
consultații ce se acordă zil
nic este lesne de calculat 
cite ore de practică medica
lă utilă se pierd. In prezent, 
din timpul afectat serviciu
lui, eu și întreg personalul 
circumscripției consumăm 
mai mult de jumătate pen
tru completarea aoestei 
complicate statistici.

Nu vreau să se înțeleagă 
că pledez pentru renunța
rea la ținerea unei evidențe 
stricte a cazurilor de îmbol
năvire. Dimpotrivă, aceasta 
ne ajută la urmărirea bol
navilor în timpul tratamen
telor, ne dă posibilitatea să 
cunoaștem unele cauze care

duc la îmbolnăviri, pentru 
a putea acționa in vederea 
înlăturării lor. Dar eviden
țele și statisticile trebuie 
concentrate și simplificate, 
in așa fel încît nouă, medi
cilor și personalului sanitar 
să ni se dea posibilitatea să

ne exercităm profesiunea 
pentru care ne-am pregătit, 
pusă in folosul sănătății 
populației.

Dr. Leonida ANDREI 
circumscripția sanitară 
Racovija, județul Vîlcea

„Ambasadori

Din poșta ultimei săptă- 
mîni ne-a reținut atenția o 
scrisoare din județul Dîm
bovița. Semnată de un grup 
de tineri din Dragodănești, 
comuna Cîndești, (desci
frăm la sfîrșitul celor două 
foi, scrise mărunt, numele 
lui D. Badea, V. Burnei. 
C. Voicilă, Gh. Pantelimon 
și E. Cioabă) ea ne aduce la 
cunoștință o situație cu to
tul specială din județul a- 
mintit. Spicuim cîteva pa
saje semnificative :

„Noi, tinerii din Dragodă
nești, avem profesiile cele 
mai diferite : muncitori pe
troliști, mineri, metalur- 
giști, țărani cooperatori. 
Toți sintem dornici ca după 
orele de program să fim 
antrenați în activități artis
tice, să ne petrecem plăcut 
și util timpul liber. S-ar 
părea că dorința noastră 
este perfect realizabilă de
oarece avem în sat i.a că
min cultural. Și totuși nu 
este așa. De ce ? Pentru că 
localul instituției noastre 
culturale stă mai mult în-

chis. De la 8 martie nu a 
mai avut loc aici vreo acti
vitate mai deosebită ; nu 
putem juca un șah, nu a- 
vem unde citi o carte. Am 
cerut să ni se organizeze 
duminica horă, dar am fost 
refuzați. Nici măcar filmele 
nu le putem viziona cu re
gularitatea dorită. Dacă ați 
poposi în satul nostru ați 
recunoaște căminul cultural 
după mormanele de pietriș 
din fața sa, după murdăria 
care il înconjoară, după 
geamurile sparte. Tradiții 
artistice există în Dragodă
nești, pasiune și interes din 
partea noastră — de ase
menea. Și totuși munca 
culturală bate pasul pe loc. 
Cine oare ar putea 
urnească 7“

întrebarea, perfect 
ficată, o adresăm la 
nostru Comitetului 
țean pentru cultură și artă 
Dîmbovița. Veniți la Dra
godănești, stimați tovarăși, 
și rezolvați lucrurile. Tine
rii din sat vă așteaptă.

ai tehnicii 
agricole 

între 7 și 9 iulie a.c„ colecti
vul Uzinei de reparații din Balș 
va expune — la expoziția de 
mașini și unelte agricole ce se 
va deschide la Arad — o serie 
de produse, de mare interes 
pentru mecanizarea complexă a 
agriculturii. Rețin atenția grapa 
plasă purtată, dispozitivul de 
plantat cartofi EPC-4, forja mo
bilă electrică și fixă, remorca 
basculantă „Eithem Buma", re
morca motocar, foarfecă de tă
iat tablă pînă la 3 mm, instala
ția pentru uscatul cerealelor șl 
alte asemenea realizări tehnice, 
adevărați „ambasadori" ai uzinei 
din Balș la exnoziția din Arad.

HARGHITA

să o

justi- 
rîndul 
jude-

R. CONSTANTINESCU

Alb, mai alb...
în vederea valorificării supe

rioare a surselor de caolin, fili
ala din Cluj a Academiei Re
publicii Socialiste România și 
întreprinderea minieră din 
Miercurea Ciuc au efectuat cer
cetări rodnice la stația pilot din 
Harghita-Băi. Produsul obținut, 
o caolină toarte albă, se 
situează Ia nivelul realizări
lor curente consemnate pe plan 
mondial. Au și fost elaborate 
două tehnologii de fabricație, 
care sînt omologate și stau la 
baza studiului tehnico-economic 
de realizare a instalațiilor de 
albire a caolinului.

(DE LA CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII")
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SPORT
9 victorii din 11!

ECHIPA DE BOX A ROMÂNIEI
A ÎNTRECUT NET SELECȚIONATA S. U. A.

„MONDIALELE*1 DE LUPTE 

Evoluție bună a sportivilor români
în primul tur de

Cea de-a 17-a ediție a campionate
lor mondiale de lupte a început la 
Edmonton (Canada) cu participarea 
a circa 600 de sportivi din 53 de țări. 
Primii au intrat în întrecere luptătorii 
de greco-romane. Concurenții români 
au evoluat bine în primul tur: Gheor- 
ghe Berceanu l-a învins la puncta

greco-romane
pe polonezul Szczepanski, Gheorghe 
Stoiciu l-a întrecut tot la puncte pe 
Imre Alker (Ungaria), Ion Baciu a 
terminat la egalitate cu campionul 
mondial Rustem Kazakov (U.R.S.S.), 
iar Simion Popescu a făcut, de ase
menea, meci nul cu valorosul cam
pion bulgar Ștefan Krastev.

„W/MBLEOON T9 70"

Tovarășul Enrico Berlinguer 
a părăsit Capitala

Duminică au părăsit Capitala to
varășii Enrico Berlinguer. vicesecre- 
tar general al Partidului Comunist 
Italian, și Rodolfo Mechinl, de la 
Secția Externă a C.C. al P.C.I., care, 
la invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Roman, au făcut 
o vizită In țara noastră.

La plecare, pe aeroportul interna

țional București-Otopenî, oaspeții ita
lieni au fost salutați de tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al P.C.R.. 
Ghizela Vass. membru al C.C. al 
P.C.R.. Ștefan Andrei, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

PROTOCOL PRIVIND DEZVOLTAREA
Un suoces remarcabil, o splendidă 

victorie internațională a boxului ro
mânesc — simbătă seara, pe ringul 
montat în incinta patinoarului aco
perit „23 August“ : 9—2 cu selecțio
nata Statelor Unite ale Americii. 
Constituind o premieră, această în- 
tilnire dintre reprezentativele Româ
niei și S.U.A. — așteptată cu un in
teres major, firesc de altfel — a a- 
dus în tribunele modernei hale spor
tive a Capitalei un public cifrat la 
aproape 10 000 de persoane, maxi- 
mum-maximorum pentru capacita
tea patinoarului. Toți „acești 10 000“ 
— spunem toți, convinși că nu gre
șim cîtuși de puțin — au avut sa
tisfacția de a asista la o gală pugi- 
listică de zile mari, revederea cu bo
xerii români prilejuindu-le momen
te de plăcută aducere aminte : în a- 
eelași loc unde, anul trecut, se im
puneau pe firmamentul „europene
lor", pugiliștii noștri confirmau acum 
cu prisosință excelentele lor perfor
manțe.

Nouă victorii românești, din un
sprezece posibile 1 Prima dintre ele, 
în ordinea urcării în ring, a obținut-o 
„semimusca" Mihai Aurel. Trimițîn- 
du-și la podea adversarul (Elijah 
Cooper) încă din prima repriză, Mi- 
hr.i a punctat continuu, nelăsînd nici 
un dubiu asupra deciziei. Lui Con- 
■ ..ntin Ciucă i se anunțase pentru 
acest meci „promovarea*1 la catego
ria „cocoș", totuși — dind curs unor 
gînduri înțelepte de ultimă or» — 
antrenorii l-au menținut să boxeze 
în limitele categoriei „muscă", al că
rei titlu european îl deține. Meciul 
lui Ciucă cu Eduardo Santiago, prin
tre - cele mai echilibrate din toată 
gală, a consemnat cea de-a doua vic
torie românească. Ciucă a început 
greu, dar experiența și calitățile teh
nice bine cunoscute i-au permis să-și 
asigure succesul. La categoria „co
coș", Gabriel Pometcu l-a întîlnit pe 
Robert Mullins. Partida s-a încheiat 
înainte de limită : Mullins a fost fă
cut k.o. în repriza secundă.

După acest 3—0 a urmat un prim 
punct al echipei S.U.A. La categoria 
„pană", Nicolae Gîju nu a putut con
vinge arbitrii că a fost mai bun de- 
cît adversarul său, Ray Lunny. Pu- 
gilistul nord-american a terminat mai 
bine partida, fapt care, se pare, a 
af .tărit decisiv. La „semiușoară", 
Aurel Iliescu nu a boxat la nivelul 
posibilităților sale. Poate tocmai de 
aceea, în tribune, cu greu i se pre
supunea victoria. Cele cîteva lovi
turi puternice și precise din ultime
le minute au dat însă contur vic
toriei sale. Calistrat Cuțov, camp io-

FOTBAL: STEAGUL ROȘU — CRIȘUL 3-1

0 luptă aspră
Steagul roșu—Crișul, un meci su

pradimensionat atît de interesele de 
moment ale celor două echipe, am
bele aflate în deficit de punctaj, cit 
și de faptul că a fost ales pentru a 
fi transmis pe micul ecran. Și astfel, 
în ciuda ploii, în ciuda numărului 
restrîns de spectatori, întîlnirea a 
fost văzută și... judecată de foarte 
multă lume.

A fost o luptă aspră pentru cele 
două puncte, avind — desigur — 
caracteristica generală a mcciuri-

Ion Monea „punctează" precis, cu o stingă la figură, în partida cu Nat- 
taniel Jackson

nul european al „ușorilor", s-a impus 
categoric în fața lui Rudolph Dona
to. în repriza secundă, Donato a fost 
numărat de trei ori și, firesc, a fost a- 
bandonat. Meciul din cadrul catego
riei „semimijlocii" (Victor Silberman 
—Melvyn Dennis) s-a decis de-abia 
în ultimul rund, cind Silberman a 
avut inspirația să folosească totuși 
loviturile de dreapta. La categoria 
următoare („mijlocie mică"), repre
zentantul nostru. Ion Gyorfi, a cîști- 
gat prin neprezentarea adversarului.

Confuz — și, deci, deloc agreat de 
spectatori — meciul dintre Horst 
Stumph și John Mangum (categoria 
„mijlocie") s-a terminat cu victoria 
la puncte a lui Mangum. Boxerul 
nostru, deși avantajat de alonjă și 
de înălțime, n-a reușit nimic pentru 
a motiva măcar selecția.

Tn finalul galei, am asistat mai 
întîi la o foarte frumoasă evoluție a 
lui Ion Monea (deși a început ti
mid, a terminat în vădită superiori
tate — cu un croșeu surprinzător l-a 
făcut k. o. pe Nattaniel Jackson) și 
la succesul — trebuie să recunoaștem, 
deloc anticipat — al lui Ion Alexe în 
fața „greului" Ronald Lyle. Din păca
te, ne este dificil să ne pronunțăm 
asupra raportului real de forțe dintre

cei doi grei ; și aceasta datorită fap
tului că pugilistul nord-american — 
anunțat a fi extrem de redutabil, 
prin victoriile sale nete, toate înain
te de limită, tn ambele partide sus
ținute în actualul turneu în Europa 
al selecționatei S.U.A. — a obstruc- 
ționat tot timpul, atacînd mereu cu 
capul înainte, fapt pentru care a și 
primit avertisment. Ion Alexe a me
ritat. firește, victoria, chiar și nu
mai pentru că a boxat curat...

Ion DUMITRIU

DIN TOATE SPORTURILE

pentru puncte
lor din campionatul nostru : gaz
dele atacau mereu, dar fără lucidi
tatea și calmul necesar ; oaspeții se 
apărau cu îndîrjire, efectuînd din 
cind în cînd contraatacuri înspre ca
reul lui Adamache. Punctele au fost 
marcate de Sătmăreanu (Crișul) — 
autogol, Florescu și Necula pentru 
Steagul Roșu. Punctul de onoare al 
Crișului a fost înscris de Kassai.

(La ora cind închidem prima edi
ție, jocurile de fotbal continuă).

CU PRILEJUL UNUI CONCURS 
ATLETIC care a avut loc la Mun- 
chen, Direk Neu a stabilit un nou re
cord al R. F. a Germaniei în proba 
de aruncarea discului cu perfor
manța de 63,20 m. Vechiul record era 
de 62.72 m și aparținea aceluiași atlet.

LA OSLO s-a disputat întîlnirea 
internațională de gimnastică dintre 
selecționatele feminine ale H. F. a 
Germaniei și Norvegiei. Victoria a 
revenit sportivelor vest-germane cu 
scorul de 359,30—346,20 puncte. La In
dividual, pe primul loc s-a clasat 
Stegemann (R. F. a Germaniei) cu 
72,85 puncte, urmată de compatrioa
tele sale Wendel — 72,35 puncte și 
Lehmann — 71,70 puncte.

IN TURNEUL pe care îl întreprin
de în R. D. Germană, echipa ceho
slovacă de fotbal Union Teplice a ju
cat in compania formației Dynamo 
Eisleben. Oaspeții au terminat învin
gători cu scorul de 4—3 (1—3).

IN CADRUL UNUI CONCURS DE 
ATLETISM desfășurat pe pista de 
tartan a stadionului „Colombes" din 
Paris, echipa masculină de ștafetă 
4x200 m a Clubului atletic din Paris 
a stabilit un nou record european, cu 
timpul de l’23”6/10. Echipa a fost 
compusă din sprinterii Jean Claude 
Fenouil, Jean Bourne, Gerard Fenouil 
și Jean Claude Nallet.

CU PRILEJUL CONCURSULUI 
INTERNAȚIONAL DE ATLETISM

SUCCES PRESTIGIOS 
AL LUI ILIE NĂSTASE, 
învingător la dublu mixt, 
împreună cu Rosemarie 

Casals (S. U. A.)
In fiecare an, pe te

renurile de la Wim
bledon, are loc un fel 
de gală de onoare a ce
lor mai bune rachete 
din lume. Și o victorie 
finală cucerită aci e- 
chivalează, in lumea 
sportului alb, cu cu
cerirea unui titlu de 
campion mondial ne
oficial, dar cu atit mai 
recunoscut, cu atit mai 
de necontestat. Fap
tul de a fi ciștigător 
la Wimbledon în
seamnă, dacă vreți, 
ultima treaptă urcată 
spre podiumul consa
crării definitive.

Ilie Năstase este pri
mul sportiv român ca
re urcă pe podiumul 
ciștigătorilor de la 
Wimbledon și, chiar 
dacă ar fi luat în con
siderare numai acest 
fapt, performanța sa 
realizată simbătă îm

preună cu jucătoa- 
rea Rosemarie Casals 
(S.U.A.), in proba de 
dublu mixt, ii înfăți
șează ca pe unul dintre 
cei mai mari campioni 
ai sportului românesc 
din toate timpurile. 
Calea spre victoria fi
nală a cuplului de du
blu mixt Ilie Năstase- 
Rosemarie Casals este 
jalonată de victoriile 
obținute In fața cuplu
rilor Stolle-Goolagong 
(Australia), in sfertu
rile de finală, McMil
lan (Republica Sud-A- 
fricanăj-Dalton (Aus
tralia), in semifinală, 
și Metreveli-Morozova 
(U.R.S.S.), in finală.

Dar prezența teni
sului de cimp româ
nesc la „Wimbledon"- 
ul de anul acesta este 
marcată și de frumoa
sa comportare a du
blului masculin (lie

desfășurat în Berlinul occidental, 
sportivul australian Kerry O’Brien, 
în vîrstă de 24 de ani, a stabilit un 
nou record mondial In proba de 
3 000 m obstacole cu performanța de 
8’22”. El a ameliorat cu două zecimi 
de secundă vechiul record.

IN ORAȘUL AMERICAN MARFA 
«u luat sfîrșit campionatele mondiale 
de planorism. Titlul de campion al 
lumii la „clasa liber" a revenit ame
ricanului Georges Moffat, care a to
talizat 8 323 puncte. Makula (Polonia) 
s-a clasat pe locul doi cu 7 687 punc
te. La clasa „Standard" campionatul

Punct final în Pentatlonul atletic școlar
CÎMPULUNG MUSCEL (Corespon

dentul „Scinteii"). — Pe cochetul sta
dion .,23 August" din Cimpulung 
Muscel a avut loc, sîmbătă și dumi
nică, ultimul act al concursului Pen
tatlonul atletic școlar, competiție in 
care, de la prima etapă pină la faza 
finală, au luat parte peste 1200 
echipe din licee și școli profesionale, 
cuprinzînd peste 15 000 sportivi.

Iată rezultatele tehnice : fete, cla
sament general : 1. Liceul „Gh. La- 
zăr“ București — 15 540 puncte. 2. 
Liceul II Ploiești — 15 431 puncte. 3. 
Liceul „B. P. Hașdeu" Buzău —13 802 
puncte. Individual : Georgeta Mi- 

Năstase-Ion Tiriac, 
juns pină in semifina
la probei, unde a pier
dut după o dispută în
verșunată in fața aus
tralienilor Rosewatl- 
Stolle. Corespondentul 
agenției France Presse 
nota la sfirșitul aces
tei partide : „românii 
Ilie Năstase și Ion Ti
riac, deși au pierdut, 
in cele din urmă, au 
demonstrat că rămin 
totuși unul dintre cele 
mai bune cupluri din 
lume".

înainte de a încheia, 
poate ci nu este lip
sit de interes să ară
tăm că, pe lista învin
gătorilor din acest an 
de la Wimbledon, 
Ilie Năstase este sin
gurul „străin" printre 
reprezentanții Austra
liei și S.U.A. care au 
colecționat titlurile pu
se in joc.

mondial a fost cîștigat de Reichman 
(R. F. a Germaniei) — 8 663 puncte, 
urmat de polonezul Wroblewski — 
8 228 puncte.

LA BRATISLAVA se desfășoară în 
prezent campionatul european de 
handbal rezervat școlarilor, in com
petiția masculină au fost înregistrate 
pină în prezent următoarele rezulta
te : Presov — Halmstad 8—5 ; Za
greb — Eisenstadt 11—3 ; Ztlrich — 
Hovec 5—4. Rezultate Înregistrate in 
competiția feminină : Trencin — 
Zeist 7—2 ; Senica — Geisenheim 
5—2.

hăiești — Liceul Ineu — 3 579 puncte. 
2. Gabriela lonescu, București — 
3 553 puncte. 3. Veronica Anghel, 
Ploiești — 3 700 puncte. Cea mai bună 
performanță în puncte : Eugenia 
Mărgineanu — București : 1,60 m
înălțime.

Băieți : 1. Liceul „Gh. Lazăr" Bucu
rești — 14 943 puncte. 2. Liceul „Gh. 
Barițiu" Cluj, 14 344 puncte. 3. Liceul 
„Unirea" Brașov — 13 665 puncte. 
Individual : 1. Gh. Dumbravă, Bucu
rești — 3 445 puncte. 2. Traian Aba
giu, Brașov — 3 305 puncte. 3. Torna 
Vladimir, București — 3143 puncte.

COLABORĂRII Șl COOPERĂRII ECONOMICE, 
PRECUM Șl A SCHIMBULUI DE MĂRFURI 

INTRE ROMÂNIA Șl POLONIA
în urma convorbirilor purtate de 

președinții celor două părți in Comi
sia guvernamentală româno-polonă 
de colaborare economică, la 4 iulie 
1970, la Varșovia, a fost Încheiat un 
protocol cuprinzînd noi înțelegeri și 
măsuri îndreptate spre dezvoltarea 
colaborării și cooperării economice, 
precum și a schimbului de mărfuri 
intre România și Polonia.

Prevederile protocolului — bazate 
pe o largă activitate pregătitoare des
fășurată de reprezentanții organelor 
și organizațiilor interesate din cele 
două țări — se referă la adîncirea 
colaborării tn diferite domenii de in

teres reciproc, măsuri pentru lărgirea 
schimbului de mărfuri pe anul 1970. 
Încheierea protocolului comercial pe 
anul 1971, precum și pentru încheie
rea noului acord comercial de lungă 
durată pe perioada 1971—1975.

Protocolul a fost semnat din partea 
română de Janos Fazekas, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele părții române în Comi
sia guvernamentală româno-polonă 
de colaborare economică, iar din par
tea polonă de Eugeniusz Szyr, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele părții polone în această 
comisie.

In aceste zile, pe plaja de la Mamaia (Foto : Gh. Vințilă)

NOTE (Urmare din pag. I)

0 excelentă bază sportivă 
...pe care fluieră viatul

Uzina „1 Mai" are cea mai 
frumoasă și mai bine dotată bază 
sportivă din Ploiești. Pe stadio
nul aflat la doi pași de secțiile 
de producție (deci, pentru a face 
sport, muncitorul nu trebuie să 
meargă undeva, departe) se află 
un excelent teren de. fotbal, o 
tribună de 1000 de locuri. Toi 
aici sint terenuri de volei, de 
handbal, piste de alergări, se 
găsesc vestiare, cabinet medical 
sportiv. Pină și arbitrii au ca
merele lor de odihnă și medita
ție. Și incă nu am spus totul, 
tn curînd, două terenuri de te
nis și o pistă modernă de popice 
vor intregi complexul sportiv. 
Uzina mai are și o sală de sport, 
cum nu este alta in oraș. In cele 
mai bune condiții se pot orga
niza aici întreceri de gimnasti
că, haltere, box, lupte. Deci, con
diții cum nu se poate mai bune 
pentru o activitate sportivă bo
gată.

„Și cu toate astea, viața spor
tivă a uzinei... lipsește aproape 
cu desăvirșire" — ne spunea cu 
amărăciune maistrul Petre Mi
hai, de la secția mecanică II. 
Intr-adevăr, ne-am convins și 
noi foarte repede că în unitatea 
ploieșteană, unde lucrează mii 
de oameni (2 000 numai tineri), 
viața sportivă este ca și parali
zată. Asociația sportivă „Praho
va" nu are a se lăuda la ora ac
tuală decit cu activitatea echipei 
de fotbal a uzinei, aflată in divi
zia C. Ar fi fost normal să se 
organizeze, împreună cu U.T.C.- 
ul, întreceri de masă, nepre
tențioase, la care să participe 
cit mai mulți tineri ? Nici vor
bă ! Și, totuși, asemenea mani
festări in anii trecuți dăduseră 
rezultate. Ne amintim foarte 
bine de campionatele de fotbal 
de acum trei ani. Au atras zeci 
și zeci de tineri pe teren, mii de 
suporteri in tribune. Organizația

U.T.C., văzind că asociația se 
lasă greu, a încercat in ultima 
vreme să facă ceva. Dar... între
cerea de volei, dotată cu „Cupa 
tineretului", ș-a desfășurat intr-o 
adincă tăcere. Nici stația de am
plificare, nici un afiș măcar nu 
a invitat pe suporteri pe teren 
să-și susțină echipele favorite. 
„Treabă făcută fără suflet, fără 
pasiune !“ — remarcă redactorul 
șef al ziarului de uzină.

Secretarul asociației sportive. 
Ion Jianu, dar și tovarășii de la 

■ sindicat nu sini deloc entuzias
mați in ceea ce fac — sau ar 
trebui să facă — pentru ca să 
ofere cit mai multor salariați, 
membrilor familiilor acestora, 
condiții de a se recrea pe tere
nurile sportive.

S-ar părea că, de fapt, cei puși 
să conducă și să organizeze viața 
sportivă a uzinei lucrează de 
ochii lumii. Fac niște planuri, 
încheie niște procese verbale, 
încasează cotizații și... cam atit. 
Munca vie cu oamenii a fost 
dată uitării. S-a ajuns pină aco
lo incit organizatorii preferă la 
ora actuală să închirieze baza 
sportivă altor asociații, decit să 
organizeze ei activități prop-ii.

Oamenii uzinei vor să facă 
sport ! Ne-au declarat-o zeci de 
muncitori. Ingineri, funcționari. 
Vor să iasă pe gazon, să se miște 
o oră-două in aer liber. Dar, 
după cum spuneau ei, aceste do
rințe trebuie înmănuncheate și 
cineva (evident asociația „Praho
va", sindicatul și U.T.C.-ul) să 
creeze cadrul organizatoric ne
cesar. Nu se poate, este 
pe o asemenea bază 
ca cea de la >,1 Mai", 
vîntul, cind ar trebui 
măte de oameni.

păcat ca 
sportivă, 
să bată 

să frea-

Const. CAPRARU 
corespondentul ,Scînteii

mai avansate în ierarhia 
internațională. Aceasta nu 
este valabil numai la ni
velul echipei naționale, ci 
și pentru cluburile noastre 
fruntașe, ca și pentru an
samblul fotbalului nostru.

A stirnit oarecare nedu
merire neintroducerea în 
formație a unor jucători 
valoroși, de multe ori in
ternaționali, cum ar fi Do- 
brin, Răducanu, Dan Coe. 
Nu puțini au fost aceia 
care au afirmat că prezen
ța acestor jucători în echi
pă ar fi condus la rezultate 
mult mai bune. Situația 
jucătorilor de mai sus a 
fost diferită. Dan, spre 
exemplu, s-a pregătit cu 
conștiinciozitate, a avut o 
atitudine generală exem
plară, dar necesitățile apă
rării echipei l-au reclamat 
pe Dinu în locul lui. Cu 
Dobrin și Răducanu, din 
păcate, situația e alta. Do
brin a adăugat la dificul
tatea aclimatizării, pe care 
de altfel o cunoaștem din 
turneele precedente, și o 
doză greu de închipuit de 
superficialitate în pregăti
re și în jocurile de antre
nament susținute în Me
xic. Folosit în toate me
ciurile premergătoare, ur
mărit la antrenamente, Do
brin nu a oferit tehnicie
nilor noștri nici un argu
ment care să justifice in
troducerea lui în echipă. 
Răducanu, la rîndul său, a 
ținut să „confirme" în în
treaga perioadă premergă
toare — meciuri și antie- 
namente — atitudinea ușu
ratică și lipsa celei mai 
elementare responsabilități 
pe care o demonstrase cu 
prisosință în meciul cu 
Franța și în multe meciuri 
de campionat.

în fața acestei situații 
evidente decizia antreno 
rului ne-a apărut. nouă 
celor care am urmărit pis 
cu pas pregătirile, ca de
plin justificată și singura 
în măsura să ducă la ali
nierea unei formații dorni
ce de luptă pină la ultima 
picătură de energie.

Lăsind la o parte unele 

cauze de ordin mai general 
este bine să arătăm că a- 
ceste manifestări negative 
au fost posibile și datorită 
unor greșeli și lipsuri ale 
federației și ale conducerii 
tehnice. Se știe că, în tur
neul efectuat de echipa 
națională în Brazilia, în 
iarna acestui an, au exis
tat manifestări de indisci
plină și superficialitate în 
joc din partea unor jucă
tori, printre care și unii 
dintre cei care s-au com
portat necorespunzător și in 
Mexic. Cu acest prilej au 
apărut și discuții între anii

FOTBALUL ROMANESC
LA „ORA CONCLUZIILOR 4
jucători și antrenorul An
gelo Niculescu. Din păcate, 
Biroul Federal nu a tratat 
aceste atitudini cu exigența 
și profunzimea cuvenită, 
s-a mulțumit să adreseze 
mustrări celor in cauză și 
să considere problema în
cheiată. Aceasta a făcut ca 
atmosfera din sinul echipei, 
coeziunea remarcabilă din 
preliminarii să aibă de su
ferit o bună perioadă de 
timp Înaintea campionatului 
mondial.

Prezența reprezentativei 
naționale la turneul final 
din Mexic și rezultatele ob
ținute au stirnit vii comen
tarii in presa noastră, din 
care am reținut atît apre
cierile pozitive la adresa 
comportării globale a echi
pei, cit și o serie de suges
tii și critici vizind un as
pect sau altul al pregătirii 
și a! jocurilor de la Guada- 
la'ara Așa cum s-a intim- 
plat de-a lungul întregii 

noastre activități în ul
timul campionat mondial, 
începînd cu preliminari
ile, federația, tehnicienii 
săi primesc și acum, Ia 
sfirșitul „campaniei me
xicane", un prețios aju
tor in descifrarea con
cluziilor celor mai potrivite, 
în conturarea căilor de ur
mat, in pregătirea de viitor 
a naționalei și, în general, 
în procesul de îmbunătățire 
continuă a fotbalului nos
tru. Toți cei care lucrăm 
în fotbal avem datoria de 
a manifesta o receptivitate 
sporită față de aprecierile 

și criticile publice, de a 
dovedi curaj și simț auto
critic in analizarea propriei 
activități. Pentru că însăși 
realitatea fotbalului nostru, 
care au este cluar așa de 
roză cum ar fi unii tentați 
să creadă azi, ne obligă la 
o astfel de conduită.

Desigur in unele mate
riale apărute, in ultima vre
me, criticile la adresa res
ponsabililor echipei noastre 
naționale au îmbrăcat cîte- 
odată și o formă mai puțin 
potrivită, ceea ce nu ne 
împiedică însă să reținem 
fondul acestor observații, 
justețea aprecierilor mai 
puțin favorabile. Totoda
tă. cred că este firesc 
și de înțeles simțămîntul de 
regret pe care conducătorii 
și antrenorii federației, 
mulți dintre ei activiști ob
ștești, ii încearcă atunci 
cînd in unele comentarii pe 
marginea pregătirii și com

portării echipei naționale 
argumentele cedează locul 
insinuărilor, jignirilor și 
atacurilor la persoană.

Pe bună dreptate se afir
mă că participarea și rezul
tatele noastre la recentul 
campionat mondial — in
clusiv preliminariile — tre
buie să constituie începutul 
unei ascendențe nu numai 
in viața echipei naționale, 
ci, în general, în activitatea 
fotbalistică din țara noas
tră. într-adevăr, fotbalul 
românesc a ieșit cu benefi
cii substanțiale din acest 
campionat mondial, el se 

află la o cotă mult mai 
înaltă în aprecierea inter
națională, are mult mai 
larg deschise porțile con
tactului cu fotbalul cel mai 
avansat din lume. Chiar în 
timpul campionatului mon
dial, am primit numeroase 
propuneri pentru întilniri 
ale echipei naționale (Bra
zilia. Ungaria, Grecia, O- 
landa), pentru turnee ale 
echipelor de club in Mexic 
și America de Sud, pentru 
transferarea temporară a 
unor jucători români la 
cluburi puternice din străi
nătate. Ca să nu mai amin
tim faptul că, la viitoarele 
confruntări continentale și 
mondiale, beneficiem de 
poziții inițiale mult supe
rioare, ca urmare a acelo
rași raționamente.

Toate acestea sînt insă 
numai premise. Decisiv ră- 
mîne modul în care fotba
lul nostru va ști să-și for
tifice organismul, să mun- 

ceașcă cu mult mai multă 
răspundere, să asimileze 
noutățile practicii mondia
le, să renunțe fără ezitări 
la balastul care atita vre
me l-a împiedicat să se 
dezvolte. Din acest punct 
de vedere, Biroul F.R.F. in
tenționează ca analiza par
ticipării noastre la ultimul 
campionat mondial să nu se 
rezume la activitatea echi
pei naționale, ci să caute 
soluționarea unui cerc 
mult mai larg de proble
me ale fotbalului nostru.

Ar fi o greșeală ca acum, 
sub impresia unei perfor

manțe meritorii, dar oricum 
de proporții limitate, să 
uităm slăbiciunile serioase 
manifestate de cluburile 
noastre, atit sub aspectul 
muncii de instruiie, cit și al 
forței lor organizatorice și 
materiale, slăbiciuni care, 
după cum știm cu toții, au 
ca efecte un campionat in
tern de nivel mediocru și 
rezultate, in ansamblu, ne
satisfăcătoare in competi
țiile continentale interclu- 
buri. In ciuda unor eforturi 
tăcute, cred că incă acțio
năm cu jumătăți de măsu
ră. Ceea ce face să se per
petueze unele tare mai 
vechi ale cluburilor noastre 
cum ar fi : slaba preocupa
re pentru creșterea tinere
tului, lipsa spiritului gos
podăresc, stimulată de cer
titudinea subvențiilor și a 
sprijinului de la centru, i- 
mixtiuni în treburile tehni
cienilor exigența scăzută 
față de jucători ș.a.

O deosebită atenție tre
buie sâ acordăm in viitor 
ridicării necontenite a nive
lului de cunoștințe al an
trenorilor noștri, creșterii 
răspunderii lor față de in
struirea jucătorilor, paralel 
cu întărirea substanțială a 
autorității, prestigiului și 
stabilității cadrelor noastre 
tehnice. Biroul Federal in
tenționează ca după termi
narea campionatelor să or
ganizeze o consfătuire cu 
antrenorii echipelor de ca
tegorii superioare pentru 
dezbaterea concluziilor teh
nice și metodice ale recen
tului campionat mondial 
și stabilirea sarcinilor ce 
le revin pentru crește
rea calitativă a proce
sului de instruire în con
cordanță cu evoluția lui 
pe plan internațional. Tn 
același timp, avem în vede
re elaborarea pină la înce
putul viitorului sezon a u- 
nor măsuri pentru înlătu
rarea fluctuației exagerate 
a tehnicienilor noștri și 
pentru definitivarea unui 
sistem specific de formare, 
perfecționare și promovare 
a antrenorilor de fotbal. 
Cluburile și asociațiile 
sportive vor fi îndrumate 
să se ocupe și să sprijine 
mai mult munca antrenori
lor, să acorde toată atenția 
creării condițiilor optime de 
pregătire, asigurării unui 
climat sănătos de muncă 
serioasă și responsabilă în 
rindul jucătorilor.

In ceea ce privește pe 
jucători, este necesar ca, 
o dată cu Întărirea muncii 
de educație sportivă și ce
tățenească, să acționăm cu 
mai multă fermitate pentru 
intensificarea eforturilor lor 
la antrenamente și meciuri, 
pentru a-i determina să se 
supună conștient unui re
gim mai sever de viață și 
pregătire.

Desigur, aria problemelor 
rămase de rezolvat în fotba
lul nostru e mult mai lar
gă, ceea ce pune în fața fe
derației, a cluburilor și a- 
sociațiilor, a tuturor tehni
cienilor sarcini mari, pentru 
realizarea cărora trebuie să 
muncim cu seriozitate și 
perseverență, cu inițiativă 
și curaj.



viața internațională

O imagine a dramei populației civile din Cambodgia- La Kompong Speu, doi 
tineri locuitori căutînd adăpost, încearcă să salveze puținul ce le-a mai 

rămas din casa distrusă de bombe

LIBIA

NAȚIONALIZARE
A UNOR

SOCIETĂȚI
PETROLIERE

DE LA EXPLOZIILE BOMBELOR, 
LA EXPLOZIA DE PROTESTE A POPOARELOR

în primele șase luni ale acestui an, — se arată într-o declarație a 
Comisiei pentru cercetarea crimelor comise de americani în Vietnam — 
avioanele S.U.A. au efectuat 11 160 de zboruri de recunoaștere deasupra 
teritoriului R. D. Vietnam și a zonei demilitarizate, au bombardat și mi
traliat 134 de localități situate între paralelele 17 și 20, lansînd zeci de 
mii de bombe de diferite tipuri și peste o mie de rachete.

Vietnam, Cambodgia, Laos... Pămînturl măcinate de bombe, pîrjolite 
de flăcările agresiunii imperialiste, nimicind munca și viața unor popoare 
care își apără dreptul de a trăi libere, punînd în primejdie pacea și 
securitatea tuturor popoarelor lumii.

Iată de ce ecoul fiecărei explozii pe pămtntul Indochinei Tăsună 
parcă, amplificat printr-o miraculoasă reverberație, pe toate continen
tele globului, contopindu-se în marea explozie a protestelor milioanelor 
de oameni Împotriva războiului.

TRIPOLI 5 (Agerpres). — 
Consiliul Comandamentului Re
voluției a emis un aecret în 
baza căruia toate societățile În
sărcinate cu importul, , vinzarea 
și distribuirea produselor petro
liere in Libia devin proprietate 
de stat.

Aceste operații se vor etectua 
de acum inainte prin interme
diul unui organism național li
bian al petrolului.

Printre companiile afectate de 
această măsură economică, me
nită să apere interesele națio
nale față de capitalul străin, se 
numără și marile firme „Shell 
Libia", „F.sso Standard Libia" și 
„Petrol Libia".

Decretul de naționalizare pre
cizează că toate obligațiile con
tractuale asumate de companiile 
naționalizate vor fi respectate 
de noua administrație.

Pentru asigurarea păcii 
și securității în Europa
• ÎNTÎLNIRE INTRE DELEGAȚIILE UNOR ORGANIZAȚII 

DIN CELE DOUĂ STATE GERMANE

BERLIN 5 (Agerpres). — La 
Berlin a avut loc o întîlnire între 
o delegație a Conciliului Central 
al Uniunii Social-Democrate din 
învățămîntul superior din R. F. a 
Germaniei (S.H.B.) și reprezentan
ții Consiliului Central al Organiza
ției de tineret din R. D. Germană 
(F.D.J.). Tema convorbirii desfășu
rate cu acest prilej — informează 
agenția A.D.N. — a fost contribu
ția tineretului la lupta pentru asi-

gurarea păcii și securității în Eu
ropa. Membrii delegației vest-ger- 
mane s-au pronunțat pentru recu
noașterea din punct de vedere a 
dreptului internațional a R. D. Ger
mane de către R.F.G. și au salutat 
Memorandumul guvernelor țărilor 
participante la Tratatul de la Var
șovia, adoptat la consfătuirea de la 
Budapesta, ca un pas important pe 
călea spre conferința general-eu- 
ropeană pentru securitate.

La închisoarea Homes- 
bOUrg, Philadelphia, au
avut loc simbătă noaptea incidente 
violente între deținuții de culoare și 
gardieni. Potrivit primelor informații, 
in urma acestor incidente, în cadrul 
cărora poliția a făcut uz de arme de 
foc, zeci de persoane au fost rănite. 
Șeful închisorii, în care sînt deținute 
peste 1 300 de persoane, a refuzat să 
dezvăluie cauzele care au provocat 
aceste incidente.

Greva din Bilbao 8 lucrăt°- 
rilor din rețeaua transportului comu
nal, care a durat peste o lună, s-a 
încheiat cu victoria oamenilor mun
cii. Administrația companiei de trans
port a fost obligată, în urma acestei 
acțiuni, care s-a bucurat de sprijinul 
celor mai largi categorii ale oame-

Vicepremierul Noii Zee* 
lande, John Marshall, a so* 
sit duminică la Londra. Con* 
vorbirile pe care el urmează să le 
aibă cu oficialitățile britanice se ijf- 
feră, potrivit agențiilor de presă, la 
consecințele unei eventuale aderări a 
Angliei la Piața comună, asupra eco
nomiei neo-zeelandeze. Pătrunderea 
masivă pe piața britanică a produse
lor alimentare provenind din țările 
comunitare, în cazul aderării la 
C.E.E., este de natură să stîrnească 
îngrijorare Noii Zeelande care pla
sează în această țară aproximativ 90 
la sută din totalul exporturilor ali
mentare.

agențiile de presă transmit
Două explozii în fața se

diului Ambasadei Irlandei 
și Ambasadei Marii Britanii 
au fost înregistrate duminică la Pa
ris. Poliția a deschis o anchetă pen
tru a descoperi pe atentatori.

favorabile a eforturilor în direcția re
concilierii naționale.

nilor muncii din Spania, să satis
facă revendicările formulate de gre
viști.

Demonstrația de protest la Haarlem (Olanda) împotriva războiului din 
Indochina

• CONFISCAREA UNOR IMPOR
TANTE CANTITĂȚI DE ARME ȘI 
MUNIȚII O 339 DE PERSOANE 
ARESTATE o MINISTERUL BRITA
NIC AL APĂRĂRII A ANUNȚAT 
CA VA TRIMITE DE URGENȚA 
INCA 200 DE MILITARI ȘI 54 DE 

VEHICULE BLINDATE

Regele Belgiei, Baudouin, 
a sosit în capitala Statului 
Burundi, Bujumbura, într ° 
vizită oficială de trei zile. El urmează 
să aibă cu oficialitățile burundeze 
convorbiri consacrate dezvoltării re
lațiilor bilaterale și examinării unor 
aspecte ale situației internaționale.

Administrația de la Seul 
a condamnat la moarte doi 
patrioți sud-coreeni, acuzaț; 
de a fi luptat Împotriva regimului 
Pak Cijan Hi — informează agenția 
A.C.T.C. De asemenea, se menționea
ză că alți 7 patrioți au fost condam
nați la detențiune și muncă forțată, 
pe diferite termene.

IZVOARE ALE FLUXULUI
EMIGRĂRILOR DIN PORTUGALIA
LISABONA 5 (Agerpres). — Gu

vernul portughez a anunțat adopta
rea unor măsuri menite să frîneze 
procesul de emigrare. Intr-un comu
nicat dat publicității la Lisabona, 
după o reuniune specială a Consiliu
lui de Miniștri, se menționează că 
serviciile vamale și de frontieră au 
primit cele mai stricte indicații în ve-

Revendicări

PIEILOR ROȘII
Ziarele americane au anunțat 

ci pieile roșii au organizat re
cent o nouă demonstrație la Fort 
Lawton, — in apropiere de ora
șul Seattle — din inițiativa U- 
niunii tuturor triburilor indiene 
nord-americane. Programul a- 
cestei organizații prevede trans
formarea teritoriului Fortului 
Lawton intr-un centru de cultu
ri indiană și organizarea aci a 
unui parc administrat de indieni, 
deschis folosinței publice, bene
ficiile obținute urmînd să fie 
utilizate pentru rezolvarea pro
blemelor băștinașilor America. 
Purtătorul de cuvînt al Uniunii, 
Bernie Whitebear, a arătat con
dițiile extrem de grele in care 
aceștia trăiesc în rezervații : sis
temul școlar cu totul necores
punzător ; procentajul ridicat al 
mortalității în rîndul copiilor de 
un an — 25 la sută ; longevita
tea scăzută — 44 de ani ; 34—40 
la sută, iar uneori 80 la sută 
din populația care trăiește in re
zervații nu are de lucru : încu
rajarea consumului de băuturi 
spirtoase ; distrugerea sistema
tică a voinței și demnității uma
ne. Whitebear a subliniat că ob
ținerea teritoriului Fortului 
Lawton îi va ajuta pe indieni 
să depășească o parte din greu
tățile sociale și economice in 
care se zbat și ar fi o ocazie de 
a demonstra tuturor că pieile 
roșii sint capabile să se autoad
ministreze conform unui pro
gram propriu.

Paralel, se desfășoară o vie 
activitate in rindul cetățenilor 
din Seattle, al căror sprijin este 
necesar in confruntarea cu con
ducerea municipalității orașului, 
care se împotrivește cedării For
tului. După cum a declarat Phil 
Hayasaka, directorul Departa
mentului drepturilor omului din 
Seattle, acțiunea întreprinsă de 
pieile roșii găsește tot mai mulți 
simpatizanți. „Situația din pre
zent diferă de situația din tre
cut, cînd nimeni nu dădea aten
ție revendicărilor indienilor", a 
arătat acesta. Susținătorii do
leanțelor pieilor roșii au creat 
organizația „Fortul Lawton pen
tru indieni", care sprijină in 
mod activ campania urmașilor 
primilor locuitori ai America.

T. P.

derea „luptei împotriva emigrării ile
gale". Agenția 
cifre din care 
milioane de 
țării are zece _______ ___ _
străinătate. Aproximativ 500 000 lu
crează în Franța, iar ceilalți în R.F. a 
Germaniei, Brazilia, Venezuela, Ca
nada, S.U.A.

Numeroase persoane părăsesc Por
tugalia de teama represiunilor poli
tice din partea regimului dictatorial. 
Oamenii muncii portughezi sînt ne- 
voiți, de asemenea, să emigreze în 
căutarea mijloacelor de existență. Ni
velul salariilor și al venitului națio
nal al populației din Portugalia este 
cel mai scăzut din Europa occiden
tală, remarcă agenția A.P. Cu toate 
acestea, resurse uriașe necesare dez
voltării economiei țării, care întîm- 
pină mari greutăți, sint folosite de 
guvern pentru scopuri militare. Ast
fel, capitolul cheltuieli militare în ca
drul bugetului cuprinde peste 50 la 
sută din alocații. •

A.P. citează o serie de 
reiese că peste două 
portughezi (populația 

milioane) se află in

Cînd ici și colo, pe întin
sele cîmpii și deșerturi sau 
pe pantele stincoase ale 
munților și-au făcut cu cîți
va ani în urmă apariția pri
mii prospectori echipați cu 
contoare geiger și alte in
strumente moderne asemă
nătoare, nimeni nu bănuia 
că aceste personaje stranii 
și singuratice se vor trans
forma foarte curînd în sim
bolul unei noi etape în dez
voltarea economică a Aus
traliei.

Cel de al cincilea conti
nent cunoscut pe plan mon
dial ca un furnizor de pro
duse agroalimentare și de
pendent aproape in întregi
me de această ramură eco
nomică, trăiește în prezent 
un adevărat reviriment mi
neralier. Dacă numai cu 
cițiva ani în urmă trei pă
trimi ale teritoriului său e- 
rau încă neexplorate sub 
acest aspect, in prezent se 
desfășoară o vastă campa
nie de prospecțiuni ; au fost 
identificate zăcăminte ex
trem de mari de huilă și de 
fier, iar ziarele abundă în 
știri despre descoperirea de 
noi și noi bogății ale subso
lului.

Dacă în trecut, de teamă 
ca să nu epuizeze total fira
vele zăcăminte de minereu 
de fier, guvernul australian 
interzisese exportul sub ori
ce formă a acestui produs, 
în prezent extracția mi
nereului de fier a 
crescut atît de mult încit 
a lăsat in urmă țări produ
cătoare tradiționale cum ar 
fi Brazilia, Liberia sau Ve
nezuela. în urma descoperi
rilor făcute nu de mult în 
vestul Australiei, rezervele 
naționale au crescut la a- 
proximativ 100 000—200 000 
milioane tone, cantități su
ficiente, după aprecierea 
specialiștilor, pentru aprovi. 
zionarea întregii lumi timp 
de citeva secole ! Un avînt

BELFAST 5 (Agerpres). — Situația 
din Irlanda de Nord, agravată după 
ciocnirile de vineri din Belfast, con
tinuă să se mențină încordată, deși 
în ultimele 24 de ore nu s-au mai în
registrat tulburări de amploare. In 
cursul nopții de simbătă spre dumi
nică, trupele britanice au recurs din 
nou ]a utilizarea gazelor de luptă 
pentru a reține citeva grupuri mici 
de extremiști catolici din cartierul 
Falls Road, care au ieșit din case, în
câlcind interdicțiile de circulație. în 
acest cartier continuă să se mențină 
starea de urgență parțială, instituită 
vineri noaptea în urma luptelor des
fășurate pe străzile sale.

De asemenea, peste 2 000 de soldați 
britanici continuă perchezițiile în
cepute vineri noaptea. Sînt controlate 
toate clădirile publice și particulare. 
După cum a anunțat un purtător de 
cuvînt militar britanic, pînă duminică 
dimineața au fost confiscate impor
tante cantități de arme și muniții, iar 
339 de persoane au fost arestate și 
puse sub acuzație de deținere ilegală 
a armelor de foc.

Guvernul irlandez a anunțat că 
pînă luni sint interzise orice întruniri 
sau manifestații publice pe întreg te
ritoriul Irlandei de Nord.

Pentru a preintimpina Izbucnirea 
unor noi incidente, trupele Dritanice 
din Armagh au fost puse In stare de 
alertă după ce grupuri de extremiști 
catolici începuseră să ridice baricade 
pe străzile principale ale orașului. 
Totodată, agențiile de presă relatea
ză că unitățile militare britanice au 
instituit posturi de control pe prin
cipalele căi de comunicație și la 
punctele de frontieră cu Republica 
Irlanda.

La Londra, Ministerul Apărării a 
anunțat că vor fi trimise de urgență 
în Irlanda de Nord noi unități cu un 
efectiv de peste 200 de militari și 54 
de vehicule blindate.

Consiliul prezidențial al 
Republicii Arabe Yemen 8 
hotărit să prelungească pe o perioadă 
de încă doi ani mandatul președinte
lui Consiliului, Abdul Rahm'an 
al-Iriani. Postul de radio Sanaa a 
precizat că această hotărîre a fost 
luată în contextul actualei evoluții

Reuniune economică tri- 
pfryf jțțț Simbătă au luat sfirșit lu
crările Consiliului ministerial al Or
ganizației pentru cooperare regională 
și dezvoltare, la care au luat parte 
ministrul afacerilor externe al Turciei, 
Ihsan Sabri Caglayangil, ministrul de 
externe iranian, Ardeshir Zahedi, și 
ministrul comerțului al Pakistanului, 
Eshanul Haque. Au fost examinate o 
serie de proiecte de cooperare tripar
tite în domeniul 
trial.

Un cargou sub pavilion 
grec s-a ciocnit de o navă 
de transport vest-germană 
simbătă noaptea, la 40 km nord de 
Cherbourg. în urma acestei ciocniri, 
au anunțat autoritățile de coastă 
franceze, cargoul grec s-a scufundat. 
Mai multe nave militare au plecat 
din portul Cherbourg pentru a parti
cipa la operațiunile de salvare. Potri
vit primelor informații, 17 marinari 
de pe bordul cargoului scufundat au 
fost dați dispăruți.

La 4 iulie, celebrul trompetist 
și cîntăreț de jazz Louis Arm
strong a implinit 70 de ani. Cu 
această ocazie, la Los Angeles 
a fost organizat un concert o- 
magial in cinstea celui al cărui 
nume a devenit cu timpul sim' 
bolul jazzului, al sincerității A 
perfecțiunii artistice. Timp 
peste trei ore vocea caldă, pu
țin răgușită, a lui Armstrong a 
reamintit celor prezenți cintece 
care l-au făcut celebru in cursul 
celor peste 50 de ani de activi
tate neobosită de solist, artist 
de music-hall, actor de film.

'

economic și indus-

In fața reședinței 
guvernamentale a 
premierului brita
nic, locuitori al 
Londrei Iși expri- 

dezacordul 
do hotărl- 

rea noului guvern 
conservator de a 
livra arme autori
tăților rasiste sud- 

alricane.

De pretutindeni
UN NOU DONBAS 

PE HARTA U.R.S.S.
Cu ajutorul acestei 

se vor putea detecta cele mai 
piate și cele mai îndepărtate 
de radiafii.

instalații 
apro- 
surse

deosebit a luat și extracția 
de bauxită. O singură com
parație este edificatoare : în 

a fost, 
iar în 

tone.
1962 extracția 
de 2 500 tone, 
1968 de 5 milioane
Dacă actualele prospectări 

. se vor confirma, Australia 
va deveni în 1980 principa
lul furnizor mondial de ni
chel. Ea promite de Aseme
nea să devină cel mai 
mare producător din lume 
de minerale rare, cum ar fi

crește și aservirea țării față 
de capitalul străin. în 1963 
cam o treime din valoarea 
întregii producții de mine
reuri a Australiei era con
trolată de capital neaustra- 
lian. în 1967 proporția cres
cuse la aproape 53 la sută, 
iar în prezent se apreciază 
că ea a ajuns la 60 la sută. 
Numai în anul 1968 au fost 
preluate de capitalul străin 
22 de mari societăți austra
liene. Se presupune însă că

„Aservirea față de capi
talul străin, scrie, în legă
tură cu aceasta, ziaristul 
englez Allan Ashbolt, duce 
la situația paradoxală ca 
australienii să aibă foarte 
puține avantaje sau chiar 
deloc de pe urma bogățiilor 
mineraliere 
Concludentă 
este situația 
descoperirii 
gaze naturale in strimtoarea 
Bass (sud-estul Australiei).

ale țării lor", 
în acest sens 
creată in urma 

de petrol și

Cavalcada capitalurilor străine 
amenință El Dorado-ul australian

>

rutil, zircon, ilmenit. Un 
grup de cercetători care fa
ce prospecțiuni in statul 
Queensland susține că a dat 
peste cel mai mare zăcămînt 
de uraniu din lume.

Descoperirea acestor mari 
bogății a dat naștere unei 
acerbe goane după terenuri 
și acțiuni atit din partea 
capitalului autohton, cît 
mai ales din partea celui 
străin, ceea ce provoacă seri
oase îngrijorări țării. Nu tre
ce o săptămînă in care zia
rele australiene să nu scrie 
despre noi tranzacții ale ca
pitalului străin, despre noi 
preluări de firme australie
ne de către acesta. Astfel, 
aproape direct proporțional 
cu găsirea noilor zăcăminte

cifra reală este mai mare. 
Pentru ultimul an nu s-a 
dat încă o cifră globală, dar 
ziarele afirmă că tendința 
nu numai că s-a menținut, 
dar s-a și accentuat. Opinia 
publică australiană aprecia
ză situația ca un fenomen 
deosebit de periculos, care 
poate avea repercusiuni se
rioase atît asupra situației 
economice, cit și asupra ce
lei politice. „Periclităm vii
torul nostru potențial eco
nomic. Australia este Pe 
cale de a deveni o sursă 
bogată de venituri pentru 
străinătate" avertizează, po
trivit ziarului vest-german 
„Frankfurter Rundschau", 
cercurile economice din în
depărtatul continent.

După cum se știe, pînă nu 
de mult, Australia era ne
voită să importe aproape 
întreaga cantitate de petrol 
de care avea nevoie. Dato
rită noii descoperiri s-a a- 
preciat că în 1971 necesi
tățile in e.ne de petrol brut 
vor putea fi acoperite în 
proporție de 60 la sută. Cu 
toate astea, constată oficia
litățile de la Canberra, pre. 
tul cu amănuntul crește în 
loc să scadă. De ce ? Pentru 
că trusturile petroliere atot
puternice pe piața mondia- 
lă. care dețin principalele 
acțiuni și pe al cincilea con
tinent, dictează Australiei 
condițiile de extragere, ra
finare și vînzare.

Referindu-se la descope-

rirea neașteptatelor bogății 
ale subsolului australian și 
la lupta monopolurilor 
străine pentru acapararea 
lor, revista engleză „Eco
nomist" scria că autorită
țile de la Canberra trebuie 
să-și pună in prezent serios 
problema dacă „noul El Do
rado înseamnă că a venit 
vremea ca Australia să fie 
mulsă și jefuită de capita
lurile de peste mări sau ca 
ea să-și hotărască singură 
soarta și să-și ia in proprii- 
le-i miini viitorul".

Pentru starea de spirit a 
australienilor este semnifi
cativ faptul că Partidul la
burist, din opoziție, care a- 
trage de cîțiva ani atenția 
asupra pericolului înstrăi
nării resurselor australiene 
și cere îngrădirea capita
lului extern a obținut un 
însemnat număr de voturi 
în cadrul ultimelor alegeri, 
desfășurate nu de mult. în
suși primul ministru Gorton 
a fost nevoit, sub presiunea 
opiniei publice, să între
prindă unele acțiuni in a- 
cest sens. Deși nu se pro
nunță pentru sistarea inves. 
tițiilor străine, el a făcut 
cunoscut că preconizează a- 
doptarea unor măsuri cate 
să ducă la limitarea acesto
ra. De curind el a dispus 
ca pe viitor să nu poată fi 
înființate societăți străine 
fără o participare australia
nă și a propus să se impună 
anumite limite transferului 
de profit în statele din care 
provine capitalul. în întrea
ga țară se face tot mai pu
ternic auzite glasurile care 
cer ca toate resursele vaste 
descoperite în ultima vreme 
să fie valorificate în inte
resul propriu, ca tendințele 
acaparatoare ale monopolu
rilor străine să fie zăgăzui
te prin măsuri hotărîte de 
apărare 
național.

a patrimoniului

A. SOCEC

In vestul bazinului carbonifer 
Donețk au fost descoperite recent 
importante zăcăminte care permit 
să se vorbească în prezent despre 
apariția pe harta U.R.S.S. a unui 
nou Donbas. Cărbunele extras, su
perior calitativ, este destinat, in 
special, necesităților metalurgiei 
Uniunii Sovietice. Planul general 
de exploatare a noilor zăcăminte 
prevede construirea a fapte mine, 
dintre care au fost construite pînă 
in prezent cinci. Totodată, aici a 
apărut un nou oraș — Pervomaisk, 
iar in viitorul apropiat se va cons
trui încă o localitate modernă pen
tru minerii noului Donbas.

„DICȚIONARUL 
ELECTRONIC"

„Dicționar electronic", așa este 
denumită noua instalație de prelu
crare a datelor, fabricată de con
cernul electric Siemens din R.F.G., 
care poate înregistra și memoriza 
pe fișe magnetice vocabularul mai 
multor limbi. Fiecare fișă magnetică 
cuprinde pină la 274 000 de litere, 
ceea ce echivalează cu conținutul 
unui dicționar 
60—90 de pagini, 
prinde citeva mii 
pe care le poate 
„Dicționarului" i 
direct, cu ajutorul 
de scris electronice, fie prin telex 
termenul sau noțiunea a cărei tra
ducere urmează să fie aflată ; răs
punsul se dă aproape instantaneu 
în scris, pe aceeași cale. în cazul 
unor cuvinte de specialitate sau greu 
inteligibile, dicționarul dă explica
ții suplimentare, citind definiții sau 
exemple.

Acest „dicționar electronic" înlo
cuiește mai multe dicționare enci
clopedice.

de buzunar de 
Un computer cu- 
de asemenea fișe 
citi la comandă, 

se transmite fie 
unei mașini

CEL MAI MARE 
RADIOTELESCOP DIN 

LUME
Lo Westerbork, în Olanda, a fost 

inaugurat de curind un radiotelescop 
uriaș apreciat a fi pină acum 
mai puternic 
„ochi uriași" 
metru de 25 
la o distanță 
altul.

cel 
din lume. El are 12 
de metal, cu un dia- 
metri fiecare, aflați 
de 144 metri unul de

CONSUMAȚI 
TOT MAI MULTE ALGE I
Institutul de cercetări din Mysore 

(India) a inițiat o serie de expe
riențe privind tehnologia de culti
vare a algelor verzi în India. Vor 
fi studiate diferite metode de cul
tură ale algelor verzi, precum și o 
serie de procedee și rețete pentru 
introducerea lor în hrana cotidiană. 
Prin aceste experiențe se urmă
rește ca produsele alimentare, bo
gate în proteine, obținute din alge 
verzi să fie introduse în circuitul 
alimentar pentru a contribui la 
combaterea deficitului de proteine 
din India.

ANTONIU Șl CLEOPATRA 
LOCUITORI Al EFESULUI
In scrierile lui Plutarh și ale altor 

istorici antici se menționează că 
Antonia și Cleopatra au locuit o 
vreme în anticul Efes din Asia Mică, 
dar de-a lungul timpului nu s-a 
găsit nici o mărturie care să certi
fice acest lucru. De curind, insă, un 
grup de arheologi austrieci au des
coperit, in perimetrul pieței centrale 
a vechiului oraș, fundația unui tem
plu care datează din a doua jumă
tate a primului secol i.e.n. Atit amă
nuntele arhitecturale, cit și nume
roasele fragmente de statui de Zei
tăți^ adorate pe malurile Nilului, 
lasă să se întrevadă că este vorba 
de un templu egiptean. Arheologii 
și istoricii presupun că acest tem
plu a fost ridicat din ordinul lui 
Marc Antoniu pentru Cleopatra, în 
timpul șederii lor in acest oraș.

VIDEOTELEFONUL 
IN CULORI

Pentru prima oară în lume, o firmă 
japoneză a realizat un videotelefon 
în culori. Videotelefonul alb-negru 
a fost realizat deja de mai mult 
timp, dar trecerea la culori era 
considerată extrem de dificilă din 
punct de vedere tehnic. Videotele
fonul în culori este expus în cadrul 
Pavilionului telecomunicațiilor de 
la Expo ’70 din Osaka.
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