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ÎN FAȚA MECANIZATORILOR,

opreau la buna folosire a 
utilajelor așa cum le-au 
fost încredințate. Ei au 
depășit insă aria acestei 
obligații, sub imboldul 
conștiinței formate in noul 
colectiv muncitoresc care 
i-a stimulat să forțeze li
mitele performanței. In 
subtextul acestui act se 
află pasiunea pentru de
săvârșire, ca acțiune con
știentă, izvorîtă dintr-o a- 
titudine înaintată față de 
muncă.

Cum se naște, cum se 
cultivă această pasiune a 
performanței ? L-am cu
noscut la fabrica de che
restea din Vatra Dornei, 
pe Vasile Alexei, unul 
dintre cei mai buni mun
citori sortatori ai fabri-

— Și daci n-ar exista 
acest ochi ?

— E în primul rină in
teresul meu să mun
cesc fără cusur. Pină 
la urmă tot s-ar descoperi 
lucrul pe care nu l-am fă
cut bine. Mi s-ar impu
ta...

— Dacă n-ar exista nici 
imputațiile ?

— Nici atunci, pentru că 
treaba proastă înseamnă 
înșelăciune — a colecti
vului, a noastră, a tutu
ror — și nu pot să înșel 
pe nimeni. Munca trebuie 
făcută cu cinste. Așa văd 
eu lucrurile. Lucrul fă
cut de mîntuială te scoate 
din rindul oamenilor.

Muncitorul Vasile Ale
xei, care a pășit pentru

me- 
îndea-

urmă.

UN SINGUR OBIECTIV

CÎSTIGAREA BĂTĂLIEI
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RECOLTEI I

Conștiința

Zile fierbinți de iulie, zile de mun
că încordată, pe meleagurile jude
țului Ialomița. Aici, in inima Bără
ganului, mecanizatorii și cooperato
rii desfășoară bătălia pentru plinea 
țării, fac totul pentru ca griul să 
ajungă fără pierderi în hambare. La 
Direcția agricolă județeană Ialomița, 
statul major al acestei bătălii, se 
face bilanțul la zi al muncilor agri
cole. Datele oferă o imagine îmbucu
rătoare, mareind o intensificare a 
ritmului recoltatului pe întregul ju
deț. Dacă la 10 iulie stringerea orzu
lui și a mazării era încheiată in 
toate unitățile agricole, iar la 15 iu
lie era reooltată 55 la sută din su
prafața cultivată cu griu, pină la 
17 iulie, din cele aproape 30 000 hec
tare semănate cu griu în întreprin
derile agricole de stat au fost recol
tate 21 000, unele I.A.S.-uri fiind 
intr-o fază foarte avansată cu aceas
tă lucrare. Mecanizatorii de la I.A.S. 
Jegălia au terminat recoltatul de la 
16 iulie.

Datorită eforturilor stăruitoare de
puse de mecanizatori și cooperatori, 
griul a fost strins de pe mari supra
fețe și în cooperativele agricole. Un 
raid întreprins prin cooperativele din 
județ dovedește cu prisosință acest 
lucru. La cooperativa din Gheorghe 
Doja, ca în multe alte unități, hăr
nicia, priceperea, buna organizare a 
muncii își spun cuvîntul. „Datorită 
eforturilor mecanizatorilor și coope
ratorilor, din cele 600 hectare culti
vate cu griu — ne spune tov. Ion 
Spătărelu, președintele cooperativei, 
mai avem de recoltat 150 hectare. 
Paralel cu această lucrare, pină in 
prezent am însămințat 200 hectare 
eu culturi succesive din cele 400 ha 
planificate. După terminarea recoltă
rii vom trece cu toate forțele la în- 
sămînțarea culturilor succesive".

Aportul mecanizatorilor la recol
tat se bucură de frumoase aprecieri. 
Cooperatorii rostesc cu vădită satis
facție numele mecanizatorilor Gheor
ghe Rădan, de la secția de mecani
zare din Muntenii Buzău, Vasile 
Scarlat, de la Grindu, sau Vasile 
Stanciu. de la secția de mecanizare 
care deservește cooperativa agricolă 
din Cocora.

în multe cazuri se remarcă efortu
rile pentru a crea condiții bune de 
muncă mecanizatorilor. Iată ce ne 
spunea ing. Constantin Chiosea, di
rectorul întreprinderii pentru meca
nizarea agriculturii din Balaciu. 
„In cele 8 cooperative în care lu
crăm, griul a fost strins de pe 
3 579 hectare, reprezentînd 70 la sută 
din suprafața • ■ 
prevăzută să .______
23 iulie. Aceste rezultate se datoresc, 
în primul rind. faptului că defecțiu-

totală, recoltarea fiind 
se încheie cel tîrziu la

nile la combine au fost foarte rare, 
intregul parc de mașini fiind verifi
cat cu atenție înainte de campanie 
de către comisia județeană de supra- 
recepție care a acordat calificative 
de „foarte bine" pentru majoritatea 
combinelor. Am asigurat, de aseme
nea, aprovizionarea corespunzătoare 
cu piese de schimb și materialele 
necesare, precum și asistență tehni
că prin cele 8 ateliere mobile".

Cele relatate se confirmă în toate 
cooperativele din raza de activitate 
a I.M.A. Balaciu. Mecanizatorii lu
crează zi și noapte la recoltarea 
griului. Totodată, de pe suprafețele 
recoltate, pînă in prezent ei au în
sămințat 1 300 hectare culturi succe
sive. Este demn de relevat că meca
nizatorii efectuează concomitent atit 
recoltatul griului, cît și celelalte lu
crări — treieratul mazării, balotatul 
paielor și eliberarea terenurilor, efec
tuarea arăturilor și semănatul cultu
rilor succesive, intr-un flux tehnolo
gic continuu.

Altfel stau lucrurile însă la secții
le de mecanizare care lucrează la 
cooperativele agricole Rovine, Reviga 
și Crunți, unde din cele 1450 hectare 
cultivate cu grîu, pînă la. 17 iulie, 
s-au recoltat numai 560 hectare. 
„Combinele mai mult stau decit lu
crează — ne spune tovarășul Gheor
ghe Beganu, primarul comunei Re
viga. Graficul întocmit de noi înain
tea campaniei prevedea o normă de 
5 hectare pe zi de fiecare combină 
dar, din cauza deselor întreruperi 
provocate de lipsa pieselor de 
schimb și de reparațiile de slabă ca
litate, realizările nu. depășesc 3—3.3 
hectare pe zi". De fapt, defecțiunile 
provin dintr-o optică „originală" a 
celor ce răspund de aprovizionarea 
cu piese de schimb. Lucrurile se pe
trec astfel : in timp ce ing. Ene 
Dumitru, directorul I.M.A. Andră- 
șești, afirma că sînt piese de schimb 
in magazie, Ion Lungu, șeful secției 
de mecanizare Reviga susținea 
contrariul. Cine are dreptate ? Ade- ..X....1 -Î-. jn magazje

de mecani- 
ridice pen- 

economii. 
nu la eco-

vărul este că sint piese 
dar unii șefi ai secțiilor 
zare nu se grăbesc să le 
tiu că vor să facă... 
O astfel de optică duce 
nomii, ci la pierderi de recoltă, ceea 
ce nu se poate admite sub nici un 
motiv. Intirzierea recoltatului are ca 
urmare directă și rămî nerea in 
urmă la lucrările de pregătire a te
renului pentru însămînțarea culturi
lor succesive. La cele 3 cooperative 
amintite, din planul de arături de 
1 677 hectare s-au realizat numai 250 
hectare.

Dacă în ce privește recoltatul 
griului situația pe județ este satis
făcătoare, se constată însă unele ră-

Azi începe la București conferința internațională

„EDUCAȚIA COPILULUI 
în fața progresului științei 
și tehnicii contemporane"

La București, in zi
lele de 20—27 iulie 
a.c. vor avea loc lucră
rile conferinței inter
naționale cu tema : 
..Educația copilului în 
fața progresului știin
ței și tehnicii contem
porane" și se va inau
gura expoziția inter
națională „Miniteh- 
nicus ’70“. Inițiată de 
Organizația Pionierilor 
din Republica Socia
listă România și des
fășurată în cadrul A- 
nului internațional al 
educației, conferința 
își propune să dezba
tă — cu scopul de a o 
generaliza — expe
riența pozitivă din di
ferite țări ale lumii în 
domeniul conceperii, 
elaborării șl înfăptui
rii practice a progra
melor de educație teh- 
nico-științifică a tine
relor generații.

Cum se știe, edu
carea tineretului in 
spirit științific mo
dern constituie astăzi 
o preocupare de prim 
ordin a statelor, a or
ganizațiilor și insti
tuțiilor mondiale fi 
naționale de educație, 
a specialiștilor și ex- 
perților, pentru că o 
societate modernă nu 
se poate dezvolta de- 
cît pregătind tineretul 
In spirit modern. Iar 
• pregăti tineretul

Conf. univ.
Virgiliu 

RADULIAN 
președintele 

Consiliului Național 
al Organizației 

Pionierilor, adjunct 
al ministrului 
învățâmintului

pentru muncă și viață 
in societatea contem
porană, a-1 educa in 
spirit modern înseam
nă a-1 forma in spiri
tul unei concepții rea
liste, științifice, mate- 
rialist-dialectioe des
pre natură și societate, 
a-i cultiva gindirea 
creatoare, iscusința și 
indemînarea practică, 
inteligența și inventi
vitatea. în țara noas
tră, pe baza dezvoltă
rii și perfecționării 
neîntrerupte a invăță- 
mintului, a realizării 
școlii de 10 ani, au 
fost create premise 
optime pentru ridica
rea necontenită a ni
velului educației știin
țific realiste a tinerei 
generații.

In strînsă unitate șl 
colaborare cu școala, 
Organizația Pionieri
lor înfăptuiește un 
program educativ și

aduce contribuții im
portante in acest do
meniu. Unul dintre o- 
biectivele sale princi
pale il constituie pu
nerea în valoare cît 
mai deplină și efi
cientă a potențialului 
educativ al științei, 
tehnicii și artei în ve
derea formării unor 
individualități capa
bile să învețe perma
nent, să manifeste ini
țiativă și creativitate, 
participînd activ la 
progresul patriei pe 
toate planurile, inte- 
grîndu-se cerințelor șt 
spiritului societății 
moderne. Acordăm a- 
tenție deosebită spri
jinirii muncii educa
tive din procesul de 
învățămînt. îmbogă
țind totodată aceste 
forme cu activități 
specifice menite să 
stimuleze preocupările 
și interesele cultu- 
ral-științifice ale șco
larilor, să contribuie 
la afirmarea înclina
țiilor și pasiunilor 
pentru știință, pentru 
tehnică. Prin interme
diul acestora se reali
zează nu numai con
sumul rațional și pro
ductiv al timpului li
ber al copiilor, ci și 
educarea lor prin

(Continuare 
în p»«. a Il-a)

mineri în urmă la oelelalte 'lucrări 
specifice campaniei agricole actuale. 
Rezultate nesatisfăcătoare se înregis
trează. spre exemplu, la cooperativa 
agricolă din Perieți, care, deși a re
coltat peste 400 hectare din cele 745 
hectare cultivate cu păioase, întîrzie 
stringerea paielor și n-a însămînțat 
nici o palmă de loc cu culturi succe
sive. Aici, din 34 tractoare nu au fost 
repartizate la aceste lucrări decît... 
două.

Este nevoie de eforturi susținute 
pentru urgentarea lucrărilor privind 
balotatul și transportul paielor pen
tru a crea front de lucru tractoare
lor. în același timp se impune re
partizarea mai judicioasă a tractoa
relor la executarea arăturilor și la 
însămînțarea culturilor succesive.

Mecanizatorii jalomițeni, umăr la 
umăr cu cooperatorii, sint hotăriți 
să-și sporească aportul pentru strin
gerea la timp și fără pierderi a re
coltei de grîu, executarea grabnică a 
celorlalte lucrări agricole de sezon.

Lucian CIU3OTARU
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FOCȘANI (corespondentul 
„Scînteii").— La unitatea de pre
fabricate „Doaga", anual, mii de 
metri cubi de agregate de balas
tieră iau forma șpalierilor, tubu
rilor și chesoanelor pentru ca
nalizare, dalelor pentru borduri 
și altor numeroase sortimente. 
Numai în primul semestru din 
acest an aici s-a realizat 18 825 
mc de asemenea prefabricate, 
cu 3,2 la sută mai mult față de 
plan.

De curind, colectivul acestei 
unități a hotărît să diversifice 
producția, pentru a veni în spri
jinul unor cooperative agricole 
care doresc să construiască in 
comun complexe de creștere a 
animalelor. Ca urmare, a și fost 
contractată producerea de prefa
bricate cu care se vor ridica, in 
județul Vrancea, un complex 
pentru ingrășarea a 15 000 porci 
anual și un complex avicol cu 
36 000 găini ouătoare ; in județul 
Vaslui, un complex porcin cu o 
capacitate anuală de 30 000 porci 
grași și un altul avicol de 72 000 
găini ouătoare ; în județul Ga
lați. un complex de 3 300 vaci 
de lapte și in județul Neamț un 
complex de 6 600 vaci de lapte.

Cultul lucrului bine 
făcut este o trăsătură pe 
care poporul nostru și-a 
dovedit-o de-a lungul is
toriei sale în meșteșu
guri, în arta populară, în 
munca de fiecare zi. tn 
anii noștri, respectul pen
tru profesie, răspunderea 
pentru produsul muncii, 
năzuința spre perfecțiu
ne se înscriu drept co
ordonate ale conștiinței 
socialiste.

De citeva luni, fabrica 
de plăci fibrolemnoase 
din cadrul Combinatului 
de exploatare și indus
trializare a lemnului Su
ceava folosește drept ma
terie primă deșeuri (de la 
alte secții și fabrici ale 
combinatului), deși a fost 
proiectată pentru a folosi 
lobde (bucăți mari de 
lemn). Calitatea plăcilor 
obținute in acest fel nu 
este cu nimic mai prejos 
decît dacă s-or folosi 
lemn masiv. Un fapt, 
care, dincolo de realitatea 
tehnico-economică, 
rită privit mai 
proape...

Cu opt ani in
cînd combinatul abia își 
vestise prezența, cei mai 
mulți dintre muncitorii săi 
luau pentru prima dată 
contact cu instalații in
dustriale atit de complexe 
și pretențioase. Ei ve
neau din agricultură sau 
din alte meșteșuguri, 
mult mai simple decit cel 
pe care trebuiau să-l în
vețe. Cu tenacitate, cu 
ambiția de a deveni mun
citori în înțelesul deplin 
al cuvîntului, ei au reu
șit în scurtă vreme să 
pătrundă „misterele" ma
șinilor. Mai mult decît a- 
tita: procesul cunoaște
rii s-a transformat în do
rința de a aduce perfec
ționări procesului tehno
logic. Ideea a fost găsită. 
Un grup de specialiști și 
muncitori a conceput un 
nou tocător, în stare să 
realizeze — din deșeuri — 
particule de lemn cu în
sușiri identice celor pe 
care le realiza, din lemn 
masiv, tocătorul original. 
S-au adăugat transpor
toare pneumatice, a fost 
îmbunătățit întregul flux 
tehnologic. $i astfel, oa
meni care în urmă cu opt 
ani abia se inițiau în ma
nipularea modernelor ins
talații, le silesc acum să 
producă aceleași produse 
de-mare utilitate pentru e- 
conomia țării, folosind insă 
ca materie primă resturi, 
material inferior, altmin
teri destinat focului. Obli
gațiile lor profesionale se

profesiei,

conștiința
responsabilității

cii. Profesia îi cere, pe 
lingă o cunoaștere perfec
tă a structurii lemnului, 
— formele, evoluția și 
vîrstele copacilor consti
tuie, pentru el, un univers 
familiar — capacitatea de a 
interpreta rapid și exact, 
uneori dintr-o singură o- 
chire, însușirile unui 
trunchi, spre a-i putea 
hotărî destinul. Verdictul 
lui transformă bușteanul 
în scînduri de o anumită 
calitate și cu o anumită 
destinație, o simplă gre
șeală poate transforma 
bușteanul, după decenii 
de viață vegetală, in re
but.

—Vi s-a întîmplat 
greșiți ?

— Nu, nu-mi aduc
minte. N-aș avea liniște, 
de altminteri mai există 
și ochiul maiștrilor, al 
C.T.C.-ului.

să

(I-

prima dată in fabrică la 
vîrsta de 14 ani, ca uce
nic, și n-a mai părăsit-o 
de atunci, a învățat le
gile de aur ale muncii în- 
tr-o permanentă confrun
tare cu exigențele colecti
vului. A învățat esenția
lul : înainte de orice, 
munca de calitate este o 
obligație morală față de 
societate, care măsoară 
însăși calitatea umană.

Ce calități cere și, în a- 
celași timp, dezvoltă per
formanța ?

— Cu zece sau cinci
sprezece ani in urmă am 
cunoscut mineri care, 
deși nu aveau la înde- 
mină tehnica de care dis
punem noi astăzi, obți
neau rezultate excepțio
nale. Meritul lor, verifi
cat în timp, este de a fi 
creat și impus un anume 
climat — de căutări, de 
autodepășire. Mă gindesc

la unul dintre ei, Oprt- 
șan ; acolo unde apărea i 
se cunoștea imediat pre
zența. A realizat înain
tări rapide, recorduri la 
lucrările de înaintare în 
galerii. Avea un spirit or
ganizatoric deosebit. Cu 
el te înțelegeai din ochi. 
Era nevoie, de exemplu, 
să se realizeze o legătură 
intre un orizont de mină și 
altul, intr-un timp scurt. 
Ei bine, Oprișan cerea 
condiții minime și obținea 
rezultate deosebite, neaș
teptate. Care să fie „se
cretul" unor astfel de 
oameni ?

Și, după o scurtă pauză 
de reflecție, interlocuto
rul meu, inginerul Petre 
Zămîrcă, directorul Com
binatului minier Suceava; 
dă răspuns la propria-i 
întrebare :

— Puterea, voința de a 
se racorda la o țintă su
perioară. Tocmai această 
conștiință a efortului iți 
oferă adevărata satisfac
ție a împlinirii. V-aș da 
un exemplu ce-mi este 
foarte apropiat, al unui 
om pe care mi l-am ales 
drept model : inginerul 
Ștefan Rizescu. Nu de 
mult a ieșit la pen
sie, după o viață remar
cabilă. Cît timp am lu
crat lingă el — și avea a- 
tunci peste fiO de ani — 
mi-a insuflat și mie, și 
celor din jur, dorința de 
realizare, plăcerea de a 
munci. Nu știu cum se 
făcea dar niciodată n-am 
aflat lingă el ceea ce u- 
nii numesc „viață tih
nită'1. Toată viața a scor
monit cu gindul adîncu- 
rile munților căutind re
zolvări pentru diferitele 
probleme ale mineritu
lui, fără să-și îngăduie o 
clipă de răgaz ; iar pe pla
nul existenței zilnice a 
dus o viață modestă. Sin
gurul belșug care l-a in
teresat a fost belșugul de 
idei și al faptelor de 
muncă. I-am rămas recu
noscător pentru lecția de 
viață pe care mi-a dat-o.

Conștiința lucrului bine 
făcut, a existentei bine 
clădite, pe temelia unor 
principii sociale — Intr-un 
cuvînt conștiința perfor
manței — ni se relevă la 
tot pasul în ambianta 
creatoare a societății 
noastre. Această trăsă
tură morală, cultivată de 
partid, se află la baza 
marilor înfăptuiri ale so
cialismului, imprimînd di
namism vi eții econo
mice și sociale.

Mihai CARANHL
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într-una din secțiile uzinei „Timpuri noi' din Copitolâ
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• 16 ani de la semnarea Acordurilor de la Geneva. 
Cauza dreaptă a popoarelor din Indochina va 
birui !

• Actualitatea culturală
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• Din poșta săptămînii

SPORT
Rîndurl despre un dublu campion mondial: 
Gheorghe Berceanu 
întrecerile universitare de atletism
Ciclistul I. Cosma învingător în „Cupa Steaua"

Perspectivele favorabile
ale colaborării

DISCIPLINA
legea de fier a creșterii

sportivilor de performanță
Este un adevăr elementar, bine cu

noscut : sportul — și, in mod special, 
sportul de performanță — este indi
solubil legat de spiritul de disciplină. 
Or. în ultimul timp constatăm cu 
neplăcută surprindere reapariția, pe 
stadioane sau în afara lor, a unor 
flagranteflagrante abateri de la disciplina 
sportivă : de la disciplina procesului 
de instruire, încălcarea normelor 
vieții sportive, atitudini ireverenți
oase față de conducătorii disputelor, 
acte huliganice, joc dur, periculos 
pentru integritatea fizică a partene
rului de întrecere, etc., etc.

In mod deosebit a atras atenția și 
a produs îngrijorare faptul că, la 
fotbal, printre „promotorii" unor 
asemenea stări de lucruri s-au aflat 
și se află componenți ai lotului na
țional. Este știut că la Guadalajara 
membri titulari ai echipei reprezenta
tive, ca Răducanu și Dobrin, și-au 
compromis — și respectiv, ratat — 
posibilitățile de afirmare în cadrul 
echipei tocmai datorită manifestărilor 
indisciplinare. Dar și reîntorși acasă, 
sportivi pe care numai cu puțină 
vreme în urmă i-am apreciat pen
tru frumoasa lor comportare în 
turneul final din Mexic al campiona
tului mondial s-au dedat la abateri 
de la normele disciplinei din cele 
mai flagrante. Scriind aceasta, ne re
ferim la E. Dembrovschi, Lupescu — 
eliminați de pe teren sau sancțio
nați pentru incalificabile ieșiri huli
ganice, de maidan, săvîrșite în văzul 
a mii și mii de oameni ; la Dumitra- 
che sau Dinu, scoși din echipa lor

pentru încălcarea normelor vieții spor
tive sau nerespectarea programului 
de pregătire ; la Neagu și Dumitru, 
suspendați de club pentru absențe 
nejustificate de la program. In plus, 
Dumitru mai ales la jocul Rapid — 
Dinamo București s-a dedat la un joc 
de o brutalitate care friza sălbăticia, 
contrar oricăror principii de etică 
sportivă. Pe această listă, deloc ono
rabilă, s-a înscris și un alt compo
nent al lotului național, Tufan, care 
a absentat de la un joc al echipei 
sale, refuzînd, totodată, să se supună 
programului prescris de către antre
norul său. La unele dintre partidele 
campionatului diviziei A am asistat 
la scene din cele mai penibile, cuvin
te insultătoare, injurioase, busculade 
și bruscări, împotriva arbitrilor în- 
tîlnirilor — ca, de pildă, în meciul 
Dinamo București—F.C. Argeș.

Toate aceste manifestări, ca și 
altele, arată că sportivii respectivi 
n-au înțeles și continuă să nu înțe
leagă îndatoririle ce revin, in mo
mentul actual, fotbalului nostru, n-au 
înțeles obligațiile sporite interne și 
internaționale care-i revin. Simpla 
trecere în revistă a celor petrecute 
in ultimele săptămini 
clar opacitatea în fața 
esențial pentru sportivul 
manță : continuul urcuș 
măiestriei nu poate fi asigurat decît 
prin cea mai riguroasă disciplină, 
prin respectarea strictă a celui mai 
sever program de pregătire și viață 
sportivă.

Cazurile Nuțu (F.C. Argeș), Grozea

evidențiază 
unui lucru 
de perfor- 
pe treptele

(Petrolul), Sasu (Farul), Tonca (Jiul) 
și altele indică proliferarea indisci
plinei și în zone mai îndepărtate. De 
altfel, jn sfera diviziilor B și C ase
menea stări de lucruri negative se 
amplifică, dar, după cum este bine 
știut, ele stîrnesc mai puțină emoție, 
sint privite cu mai puțină atenție, 
considerate, dintr-o greșită concepție, 
ca privind doar „periferia" vieții 
fotbalistice. Or, este tot atit de bine 
știut că ambele eșaloane alcătuiesc, 
într-o măsură mai mare sau mai 
mică, rezervorul de cadre al fotbalu
lui nostru. Și atunci, nu mai este 
de mirare dacă, venind în divizia A, 
foștii jucători de B și C aduc cu ei 
metehne, care, netratate la timp, 
devin aproape iremediabile.

Nu spunem nimic nou afirmînd că 
procesul creării personalității sporti
vului de performanță începe pe pri
mele trepte ale instruirii sale, la ju
niori, la echipele de tineret, în divi
zia C sau B. încă pe aceste trepte, 
copilul, adolescentul sau tînărul care 
vrea să devină sportiv de perfor
manță trebuie să învețe, o dată cu 
primele noțiuni de tehnică sau tac
tică, și faptul că înalta performan
ță constă, în esență, intr-o îndatori
re morală pe care ți-o iei față de 
tine însuți, dar mai ales față de so
cietatea care-ți pune la îndemînă 
mijloacele materiale necesare instru
irii. Tînărului sportiv trebuie să-i fie 
toarte clar faptul că înalta perfor-

Valentin PAUNESCU

(Continuare in pag. a IlI-a)

româno-centrafricane
Așa cum este cunoscut, des- 

fășurind o amplă activitate pen
tru construirea, în patria noastră, a 
societății socialiste multilateral dez
voltate, poporul român este totodată 
profund animat de dorința de a-și 
aduce contribuția la înfăptuirea aspi
rațiilor de pace, independență și pro- 
fres ale omenirii contemporane, 
n consens cu aceste profunde aspi

rații, România dezvoltă prietenia și 
colaborarea cu toate țările socialiste, 
promovează în spiritul coexis
tenței pașnice relații de colaborare 
cu toate țările lumii, indiferent de 
orînduirea social-politică. O constan
tă a politicii externe a statului nos
tru, pentru care militează cu toată 
consecvența, o constituie dezvoltarea 
unor relații multilaterale cu ță
rile care și-au cucerit recent 
independența, cu mișcările de 
eliberare din Africa, Asia, America 
Latină. între România și numeroase 
țări africane s-au statornicit și dez
voltat relații prietenești și de colabo
rare ; s-au desfășurat, mai ales în 
ultimii ani, contacte, schimburi de vi
zite, care au oferit prilejul unor con
vorbiri fructuoase, atit în problemele 
bilaterale cît și în problemele inter
naționale, evidențiind numeroase po
sibilități concrete de cooperare în do
meniul economic, politic și în alte 
domenii de activitate.

în acest context se înscrie și recen
ta vizită a președintelui Re
publicii Africa Centrală, general Jean 
Bedel Bokassa, care, la invitația pre
ședintelui Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a făcut o vizită oficială în 
România. Așa cum reiese și din co
municatul comun, care a fost publi
cat în ziarele de ieri, această vizită 
a constituit o contribuție importantă 
la mai buna cunoaștere dintre cele 
două popoare, la dezvoltarea colabo
rării reciproc avantajoase, în intere
sul celor două țări, al cauzei pă£ii 
și înțelegerii internaționale.

Manifestările de simpatie pe care 
populația Capitalei, a orașelor Bra
șov și Pitești, a localităților de ne 
litoralul Mării Negre, a satelor din 
județele prin care a trecut, le-a fă
cut Înaltului oaspete sînt o mărturie 
a sentimentelor de prietenie si soli
daritate ale poporului român față de

popoarele africane, intre care po
porul Republicii Africa Centrală, față 
de lupta lor pentru libertatea națio
nală, pentru consolidarea indepen
denței și dezvoltarea economică, îm
potriva colonialismului, neocolonia- 
lismului și rasismului, pentru afir
marea dreptului 
destinele lor.

In cursul 
noastră, înalții 
prilejul să

de a fi stăpîne pe

în țara 
au avut 

nemijlocit
vizitei 

oaspeți 
,___ __ _ cunoască
realizările de seamă obținute de po
porul român, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, în edificarea 
societății socialiste. Manifestînd un 
viu interes față de activitatea con
structivă, președintele Bokassa a dat 
o înaltă apreciere rezultatelor obți
nute de România în domeniul indus
trializării, dezvoltării agriculturii, 
construcțiilor de locuințe, în alte do
menii ale activității economice, cul
turale și social-politice.

La rindul său, poporul român urmă
rește cu adîncă satisfacție și simpa
tie' prefacerile înnoitoare care au loc 
în Africa, eforturile popoarelor de pe 
continent pentru valorificarea bogă
țiilor naționale în interesul propriu, 
în acest sens, ne bucură activitatea 
pe care poporul Republicii Africa 
Centrală o desfășoară, sub conduce
rea guvernului, în frunte cu genera
lul Bokassa. pentru a asigura o con
tinuă dezvoltare economică și so
cială a țării.

Convorbirile dintre președintele 
Ceaușescu și președintele Bokassa, 
desfășurate intr-o atmosferă priete
nească și de Înțelegere reciprocă, au 
prilejuit aprecieri 
evoluției relațiilor 
deși de dată recentă, au cunoscut o 
dezvoltare continuă. între țările 
noastre au fost încheiate un acord de 
cooperare economică, un acord co
mercial pe termen lung și un acord 
de colaborare culturală și științifică 
— acorduri care au creat premise fa
vorabile pentru intensificarea cola
borării. Relevînd că există încă 
largi posibilități nefolosite pentru

pozitive asupra 
bilaterale, care.

Augustin BUMBAC

(Continuare In pag. a IV-a)
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NEDEEA

TULIPANULUI
Păstrată din vremuri străvechi, ca 

o neprețuită nestemată a folclorului 
românesc, nedeea continuă și astăzi 
să polarizeze, în locuri anume alese, 
frumusețea multicoloră și măiestria 
costumelor cusute de miinile harnice 
ale femeilor, melodia armonioasă a 
cîntecului și dansului popular.

Preluînd și valorificând această bo
gată tradiție folclorică, Comitetul 
pentru cultură și artă al municipiu
lui Petroșani și consiliul municipal 
al sindicatelor a organizat ieri, 19 iu
lie 1970, cea de-a IlI-a ediție a Ne- 
deii Tulipanului de la Iscroni. Cu a- 
cest prilej, toate formațiile artistice 
din cadrul așezămintelor de cultură, 
cluburilor muncitorești și Casei de 
cultură a sindicatelor din Petroșani 
au susținut spectacole artistice în 
cadrul programului pregătit pentru 
Nedeea de la Iscroni. La sărbătoare, 
care a prilejuit o reeditare îmbogă
țită calitativ prin Îmbinarea armoni
oasă a străvechii nedei momîrlănești 
cu serbarea cîmpenească a muncito
rilor mineri din Valea Jiului, au 
fost invitate și alte formații din ca
drul județelor Hunedoara și Gorj. Jo
curile și cîntecele populare au alter
nat cu melodiile și jocurile moderne, 
muzica de fanfară cu jocurile dis
tractive și întrecerile sportive.

Festivalul de comedie
al teatrului radiofonic
Festivalul de comedie organizat de 

către teatrul radiofonic — teatru cu 
stagiune permanentă — a început 
ieri, pe calea undelor.

Cele 10 comedii (6 premiere și 4 
reluări) care vor fi difuzate în acest 
interval traversează secole de is
torie a umorului, lncercînd să răs
pundă celor mai variate preferințe 
ale auditorilor.

în cadrul festivalului au fost pre
zentate ieri trei miniaturi dramatice 
de George Călinescu : „Secretarii 
domnului de Voltaire", „Brezaia", 
„Basmul cu minciunile", trei minia
turi dramatice care poartă amprenta 
geniului călinescian, îmbinind deta
șarea amuzată a marelui iubitor al 
folclorului cu proiectarea hiperbo
lică a dimensiunilor mitului, cu des
cifrarea sensurilor sale eterne.

Vor urma :

•„Fizica înaripată" — de Paul
Everac (azi, 20 iulie)
• „Maraton pentru un soț" de

M. Mithois (marți, 21)
• „Doi eroi și-o fericire" de 

Somerseit Maugham (miercuri, 
22).
• „Titanic vals" de Tudor Mu- 

șatescu vineri, 24)
• „Căsătorie cu de-a sila" de 

Moliere (duminică, 26)
• „Pseudolus" de Plaut (luni, 

27)
• „Sub ghilotină", comedie 

scriitorului sîrb Ivan Raos.
a

de
25

Expozifia de grafică

• „Fii cuminte, Cristofor" 
Aurel Baranga (miercuri, 
iulie).
Festivalul de comedie al tea

trului radiofonic se va încheia cu 
o Înregistrare din fonoteca de aur 
a radiodifuziunii : „O noapte 
furtunoasă" de I. L. Caragiale, în 
regia artistului poporului Sică 
Alexandrescu.

i. Țuculescu la Craiova AGENDA

Cu ocazia celei de-a XVI-a 
aniversări a încheierii Acordurilor
de la Geneva cu privire ia Indochina

CURIER
Gală de filme 

cu prilejul 
aniversării 
eliberării 
Poloniei

Moment de relief al acestei 
săptămini cinematografice, gala 
de filme organizată, incepind de 
azi, la cinematograful „Repu
blica", cu prilejul aniversării 
eliberării R. P. Polone, prileju
iește prezentarea unor realizări 
semnificative prin diversitatea 
lor și prin calitățile creatorilor 
respectivi. Astăseară va rula o 
premieră filmul „Pan Wolody- 
jowski", după cunoscutul roman 
al lui H. Sienkiewicz ; evocare 
istorică de amplă respirație, fil
mul este regizat de Jerzy Hoff
man și e interpretat de actori 
de primă mină, între care Ta
deusz Lomnicki, Magda Zawod- 
zka ș.a. Miine, in cadrul galei 
poloneie va rula „Flacăra olim
pică", film cu temă antifascistă 
(în regia lui Lech Loren towicz), 
iar miercuri — „Intrusa", film 
cu virtuți de poem cinematogra
fic (regia — Wladislaw Slesicki).

MUZICALĂ

Cu ocazia celei de-a XVI-a aniversări a încheierii Acordurilor de la Ge
neva cu privire la Indochina, Consiliul Național al Frontului Unității Socia
liste din Republica Socialistă România a adresat telegrame de solidaritate Co
mitetului Central al Frontului Patriei din Vietnam, Comitetului Central al 
Frontului Național de. Eliberare din Vietnamul de Sud, Comitetului Central al 
Frontului Național Unit al Cambodgiei și Comitetului Central al Frontului
Patriotic Laoțian.

★

Cu același prilej, Uniunea Gene
rală a Sindicatelor, Uniunea Tinere
tului Comunist, Uniunea Asociațiilor 
Studenților, Consiliul Național al 
Femeilor, Comitetul național pentru 
apărarea păcii, Asociația juriștilor și 
Uniunea Ziariștilor din Republica 
Socialistă România au trimis tele
grame de solidaritate organizațiilor 
similare din Republica Democrată 
Vietnam și Republica Vietnamului 
de Sud.

*
De asemenea, Comitetul național 

de solidaritate cu lupta poporului 
vietnamez, împreună cu Liga română 
de prietenie cu popoarele din Asia 
și Africa, au adresat telegrame de 
solidaritate Comitetului Central al 
Frontului Patriei din Vietnam și Co
mitetului Central al Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietnamul de 
Sud cu prilejul celei de-a XVI-a ani
versări a încheierii Acordurilor de 
la Geneva cu privire la Indochina.

EDUCAȚIA COPILULUI
(Urmare din pag. I)

împlinirea a 60 de ani de la naș
terea pictorului și, in aurind, a 8 
ani de la moartea sa a prilejuit or
ganizarea, în sălile Muzeului de artă 
din Craiova, a unei expoziții ce cu
prinde lucrări inedite de grafică din 
epoca 1937—1940. Lucrările necunos
cute publicului au relevat noi fațete 
ale talentului deosebit al pictorului, 
atestate de o perioadă însemnată a 
activității sale creatoare. Prin tona
litățile lor, pastelurile sau acuarelele 
comunică autonom — dincolo de des
cripția figurativă — starea lirică, a- 
vînd în același timp o virtute con
structivă. Pastelurile au drept sur
să de inspirație scene de interior, 
vase cu flori etc. Memoria și de
prinderile realității înconjurătoare 
l-au dus totuși nu la o simplă trans
punere, ci la redarea unui univers de 
o mare intensitate și interiorizare, de 
afectuoasă acceptare a naturii. Emo
ția nu este risipită în accentuarea a- 
mănuntelor; culorile sint nuanțate 
continuu, volumele devin fluide. Na
tura rămîne un pretext, un punct de 
reper din care se cristalizează un 
aspect «1 cărui accent nu e expri
mat de impresia culeasă, ci de în
săși individualitatea artistului. Ar
moniile organizate pe dominante reci, 
din care izbucnesc roșuri și oranjuri, 
conferă ingenuitate poetică în „Vas 
japonez", „Gladiole" etc. Se găsesc în 
compoziții ca „Vas cu trandafiri", 
„Crizanteme" etc. fundaluri nedeter
minate care se identifică ca densi
tate materială cu obiectele reprezen
tate. Țuculescu oferă în pasteluri for
mula organizării spațiului in jurul 
mai multor puncte de lumină. O 
compunere perfectă a formelor vi-

zează echilibrul tabloului, echilibru 
rezultat din cromatică, judicios do
zată.

Cu orizonturi deschise către o 
lume de meditație și liniște, acuare
lele infățișînd peisaje din Dobrogea 
întregesc un ciclu care are ca rezul
tat frumuseți revelate pentru o cli
pă. Preocupat de natura locului, de 
structura în care materia e într-o 
continuă devenire interioară, el se 
detașează de sensul exterior al lu
crurilor. Pornirea spre transparență 
și spre generalizare a lăsat locul 
unei respirații de o vitalitate pon
derată. Bogăția de nuanțe, jocurile 
de densități conduc la alcătuirea u- 
nei game cromatice neforțate și deo
sebite. Culorile țes întreaga atmosfe
ră. Poate mai mult ca în pasteluri 
în acuarele se pot descifra însușiri
le unor creații de mai tirziu. Une
ori izbucnesc din ele albastruri și 
violeturi dramatice, alteori peisajele 
sînt proiectate prin culori aspre. în 
pasteluri și acuarele introspecția con
stituie un mijloc, iar comunicarea cu 
privitorul se realizează Intr-un cadru 
plin de intimitate.

O serie de desene vădesc preocu
pări pentru compoziție, pentru orga
nizare în care primează raporturile 
dintre părți. Atenta decantare a e- 
lementelor esențiale ale realității nu 
anulează imaginarul, care capătă a- 
desea accente poetice.

„Lumea culorilor" pe care Țucu
lescu o va alcătui prin pictura sa își 
găsește in Începuturi o punte de le
gătură. dînd ansamblului creației 
sale organicitate și unitate.

z

O Miercuri 22, la ora 20, la sala 
„Savoy" poate fi ascultat ansamblul 
polonez de muzică ușoară.

o Vineri 24 iulie, ora 20, la Sala 
palatului, cunoscutul șansonetist Sal
vatore Adamo, impreună cu orchestra 
sa, își începe turneul bucureștean.

• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" invită in fiecare seară a aces-

Ion AXON

t V
19,00
19,15
19,20

tei săptămini, in grădina „Boema' 
spectacolul „Sonatul lunii" de 
Georgescu și Puiu Călinescu.

la
Sașa

• Editura muzicală a editat, de 
curînd, două monografii de largă 
circulație : 
și vremea 
„Granados" 
dez-Cid.

„Tenorul loan 
lui" de loan 
de Antonio

Băjenaru
Masoff și 

Fernan-

CU UMORUL
NU-I DE GLUMIT

18,00 Deschiderea emisiunii • Ml- 
croavanpremlera.

18,05 „La 25 de ani" — emisiune 
pentru tineret.

18,35 Performanțe științifice ale 
secolului XX : „Imaginea in
finitului mic". Participă : 
prof. dr. doc. Nicolae Cajal, 
dr. doc. Radu Portocală, ing. 
Dumitru Cucu.

19,30
19,50

«0,00

il,05

Actualitatea în economie. 
Anunțuri — publicitate.
I 001 de seri — emisiune pen
tru cel mici.
Telejurnalul de seară.
Agenda politică : Prezintă 
Ion Mărglneanu.
Roman foileton : 
dute" (I).
Honore de Balzac. 
Emislune-concurs : 
podgorii românești. 
Intîlnlre cu muzica

„Iluzll pier-
Ecranizare după

Vinuri ți

22,00
22,15 Telejurnalul de noapte.
22,25 Rampa.

populară.

între 3 și 5 iulie, Comitetul jude
țean pentru cultură și artă Vaslui a 
organizat, după cum se știe, în cola
borare cu Teatrul satiric muzical „C. 
Tănase", un Festival al umorului, la 
care au participat interpreți din nu
meroase județe ale țării, inițiativă 
consemnată apreciativ și In ziarul 
nostru.

în cadrul festivalului. închinat ani
versării a 90 de ani de la nașterea 
lui Constantin Tănase, Teatrul „Con
stantin Tănase" și-a anunțat partici
parea cu spectacolul „La grădina 
Cărăbuș". în seara zilei de 5 iulie, 
spectatorii, organizatorii așteptau ca 
revista bucureșteană să le ofere un 
spectacol de ținută artistică — me
nit să contribuie la sporirea presti
giului acțiunii organizate de vaslu
ieni. Dar în seara respectivă, „La 
grădina Cărăbuș" nu a mai fost pre
zent la Vaslui, deși trupa era în tur
neu pe ruta Focșani—Bacău—Roman. 
Și atunci, in-afara recitalului susți
nut de N. Stroc (dintr-o inițiativă 
proprie) contribuția Teatrului „C. 
Tănase" a fost mai mult decît deri
zorie un „corp de balet", format din 
trei interprete care s-au străduit, 
fără succes, să demonstreze că fac 
parte dintr-un ansamblu 
nist. un mini-grup ritmic 
doi-trei actori care cu greu 
să smulgă rîsul. mai mult condescen
dent, al spectatorilor. Cîteva din tex
tele prezentate frizau uneori vulga
ritatea. iar gestica unor interpret! 
crea momente jenante. Precizăm că 
acest simulacru de spectacol, mostră 
de' falsă improvizație, a fost pre
zentat sub auspiciile Teatrului „C

Tănase", ale cărui reușite le-am a- 
plaudat de atîtea ori.

Era de așteptat ca promisiunea fă
cută de teatrul bucureștean să fie o- 
norată cu probitate profesională, mai 
ales că era vorba de un festival o- 
magial de amploare.

Vasil. IANCU

EXPOZIȚII
o Sala Dalles găzduiește expoziția 

„ARTELE FRUMOASE ȘI ARTELE 
APLICATE ÎN VIETNAM", care con
ține pictură, grafică, precum și o se
rie de lucrări reluînd tehnicile tra
diționale : pictură pe lac. bibelouri, 
tapiserii și țesături.

• Mîine, 21 iulie, Sn 
va avea loc deschiderea 
pictorului polonez 
RANCZEWSKI.

sala Dalles 
expoziției 

WACLAW TA-

profesio- 
și vreo 
reușeau

în sala Kalin-• Ieri a avut loc _____  ____
deru vernisajul expozițiilor GH PA- 
TRAȘCU și MIHAELA ȘTEFANES- 
CU — ambii fiind la prima confrun
tare cu publicul.

• La „Ateneul tineretului" poate 
fi vizitată expoziția lui NIC. ZENOF.

o Expoziția de grafică a RENATEI 
MILDNER-MtlLER este găzduită de 
casa de cultură „Fr. Schiller".

Simplificări necesare
in aprovizionarea 

cu combustibil
începlnd cu acest an, 

I.C.L. Combustibilul vinde 
lemnele și cărbunii pe bază 
de înscriere — prin a- 
ceasta urmărindu-se asi
gurarea unei mai bune a- 
provizionări a populației 
cu combustibil solid. La 
prima vedere s-ar pă
rea că lucrurile s-au 
simplificat : cetățeanului
nu-i rămîne decît să 
meargă să se înscrie la de
pozitul de care aparține și 
va avea asigurat combusti
bilul pentru iarnă. In reali
tate însă, aprovizionarea cu 
combustibil nu-i o treabă 
atît de simplă. După ce 
ai mers la depozit pentru 
programare, trebuie să te 
duci a doua oară spre a 
plăti combustibilul, urmi nd 
să-l primești după citeva 
zile. Asta dacă nu cumva 
ai ghinionul să te trezești 
„reprogramat" și. deci, să 
fii din nou nevoit să lei 
drumul depozitului. Din a- 
ceastă cauză cetățeanul este 
nevoit să piardă cel puțin 
citeva zile pentru rezolva
rea acestei probleme. Fiind 

I vorba de mii de cetățeni 
I care se află în această si

tuație, înseamnă că se iro- 
I sesc anual zeci de mii de 
) ore din producție. Cetățenii 

de pe 111 străzi din cartie-

rul nostru, care înainte se 
aprovizionau de la depozi
tul nr. 21, trebuie acum să 
cumpere combustibil de la 
depozitul nr 3‘ (anexă la 
gara Virteju). Situat la o 
mare distanță de locuințele 
noastre, într-un punct pe 
unde nu trec autobuze sau 
tramvaie, pînă la acest de
pozit am fost nevoit să 
merg pe jos circa 6 km. 
Aici mă așteptau surprize 
neplăcute, Cîntărirea com
bustibilului se face anevo
ios, cu decimale de 200 kg 
(de ce nu s-a montat și aici 
o basculă ?), mijloace de 
transport sînt puține. Nu 
este de mirare că uneori nu
se pot respecta termenele

muncă și pentru mun
că, formarea lor ca 
viitori cetățeni ai 
patriei. Procesul edu
cativ astfel conceput 
și realizat adîncește 
și completează educa
ția organizată de școa
lă și familie pe linia 
formării concepției 
științifice materialist
dialectice, a educării 
civice și făuririi idea
lului de viață comu
nist, a cultivării uma
nismului.

Realizările și expe
riența Organizației 
pionierilor din țara 
noastră vor fi expuse 
și interpretate în ra
portul Consiliului Na
țional la conferință. 
Ele au fost, totodată, 
premisele care au de
terminat inițierea și 
organizarea conferin
ței în România. în 
pregătirea conferin
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de livrare 
recurge 
care pricinuiesc 
cetățenilor .

Ce-ar trebui 
tru înlăturarea 
lor întimpinate 
în procurarea combustibilu
lui pentru anotimpul frigu
ros ? După părerea mea, 
pentru a se evita deplasă
rile la depozite aflate la 
distanțe mari, ar fi nece
sară înființarea, în puncte 
cît mai centrale din fie
care sector, a unor ghișee 
ale I.C.L. Combustibilul un
de să se poată face progra
marea și plata combustibi
lului. De asemenea să se 
studieze posibilitatea 
unele depozite să fie am
plasate în locuri mai ușor 
accesibile mijloacelor de 
transport. Pot fi găsite și 
alte soluții pentru ca apro
vizionarea cu lemne și 
cărbuni să se facă în mai 
bune condiții.

stabilite • și se 
la reprogramări 

neplăceri

făcut pen- 
dificultăți- 

de cetățeni

tez pază de noapte, am aflat 
că s-a hotârit ca și in co
muna noastră să se execute 
paza obștească prin rotație 
de către toți locuitorii satu
lui. Noua modalitate de 
prestare a pazei obștești 
pricinuiește o seamă de 
neajunsuri multor locuitori 
ai comunei, îndeosebi celor 
care sint angajați în diferi
te unități.

Lăsînd la o parte incon
venientul legat de nepotri
virile de program — eu, de 
pildă, lucrez la o fermă 
zootehnică și programul de 
aici nu-mi permite să-mi 
îndeplinesc în bune condi
ții această obligație 

ca' ștească — trebuie spus că, 
a doua zi 
pazei de 
mentul acestor angajați in

Petre MATARA
București

Paza obștească
în localitățile rurale

Reglementările în vigoa
re prevăd că paza obșteas
că in localitățile rurale 
poate fi făcută de către 
paznici plătiți prin contri
buția bănească sau în na
tură a cetățenilor sau prin 
prestarea pazei, prin rota-

10-ție, de către cetățenii 
cuitori stabili ai comunei 
sau satului respectiv. Pînă 
de curind, în comuna noas
tră aveam paznici angajați 
și lucrurile mergeau bine. 
Recent, cînd am fost incu- 
noștințat că trebuie să pres-

ob-
după prestarea 
noapte, randa-

Colocatarii

producție este scăzut. Pe 
de altă parte, consider că 
forma anterioară, cu paz
nici plătiți prin contribuția 
locuitorilor, era mai efi
cientă, intrucit responsabi
litatea paznicilor era mult 
mai mare.

întrucît în comună sînt 
mulți salariați, ca de altfel 
în multe localități rurale, 
propun să se facă din nou 
angajări de paznici plătiți 
prin contribuția locuitorilor 
stabili ai comunei. Aceasta 
ne-ar scuti de neplăceri în 
desfășurarea activității de 
producție și ar asigura și 
paza obștească în condiții 
mai bune.

Dumitru DASCALESCU
comuna Bucecea
— jud. Botoșani

au drepturi

La boala de care sufăr 
am nevoie de liniște și un 
regim alimentar cores
punzător. Dar de cîțiva ani 
trăiesc într-o tensiune ner
voasă de nedescris. 
din ce cauză. Locuiesc 
tr-un apartament din 
Constantin Moroiu nr. 
sectorul 6, unde dețin, 
preună cu fiica mea, < 
este 
mere, 
(baie, 
trecere

Iată 
: în- 

str.
28, 

lrn- 
care 
castudentă, două 

iar dependințele 
bucătărie, hol de 

etc.) sînt comune

cu familia cetățeanului Ion 
Ionescu. Acesta pretinde că 
familia sa ar avea drepturi 
locative mai mari in apar
tament, intrucit, chipurile, 
lui i s-ar fi repartizat la 
început locuința, iar eu și 
fiica mea sîntem „tolerate". 
Ca atare, noi ar trebui să ne 
mutăm, pentru a le da lor 
posibilitatea să se extindă. 
Pentru 
facem 
poartă 
cît nu

a ne determina să 
acest lucru, se 

de așa manieră în- 
putem folosi baia și

ței, Consiliul Națio
nal al Organizației 
Pionierilor s-a bucurat 
de sprijinul a nume
roase organizații in
ternaționale, printre 
care CIMEA (Co
mitetul internațional 
îl mișcărilor de copii și 
adolescenți), CIC (Co
mitetul internațional 
pentru inițierea în 
știință și dezvoltarea 
activităților științifice 
extrașcolare) ș.a. La 
lucrările conferinței 
vor participa repre
zentanți a zece orga
nizații internaționale 
printre care: UNESCO 
(prin persoana direc
torului general ad
junct pentru educa
ție), F.M.T.D., CIMEA, 
CIC, Institutul de 
cercetări pentru dez
voltarea socială al 
Națiunilor Unite, Aso
ciația internațională a 
terenurilor pentru joc, 
Comitetul european al

scoutismului, Mișca
rea internațională a 
șoimilor etc., și a 22 
organizații naționale.

Sintem convinși că 
lucrările conferinței 
vor deschide noi căi 
promovării spiritului 
de înțelegere și res
pect reciproc între ti
nerii și educatorii 
preocupați de progre
sul tehnico-științific, 
de pregătirea celor 
care îl vor făuri și de- 
sâvirși mîine, potrivit 
cerințelor lumii con
temporane, vor con
tribui concret șl activ 
la intensificarea și 
îmbunătățirea coope
rării internaționale, la 
diversificarea relații
lor și întărirea co
laborării între orga
nizațiile de copii și a- 
dolescenți, între insti
tuțiile educative, la 
triumful idealurilor de 
pace și prietenie în
tre popoare.

Rezultatul concursului de grafica organizat de ADAS
Administrația Asigurărilor 

de Stat face cunoscut că, re
cent, s-a întrunit comisia pen
tru acordarea premiilor la 
concursul de afișe și calen
dare de perete. Comisia, com
pusă din graficianul Matty As
lan și specialiștii în asigurări 
și popularizare Ștefan Pavel, 
Mircea Catană, Gheorghe Lu- 
panov și Aurelian Cosmoiu, 
examinînd cele 283 lucrări 
prezentate la concurs, a acor
dat următoarele premii: pre
miul I (5 000 lei), tov. Mihai 
Stănescu din București, str. 
Liviu Rebreanu nr. 15, pentru 
lucrarea „Asigurarea bunuri
lor casnice" ; premiul II (3 000 
lei) tov. Nicolae Nobilescu din 
București, str. Gala Galaction 
nr. 62, pentru lucrarea „Sînt

Noi produse
Colectivul întreprinderii 

„Electrobanat" din Timișoara 
a asimilat în fabricație in
dustrială, o nouă serie de pro
duse electrotehnice de uz in
dustrial și casnic. Printre a- 
cestea se află mai multe tipuri 
de faruri asimetrice, destinate 
echipării autovehiculelor și 
tractoarelor, corpuri de ilumi
nat fluorescent, lanterne cu 
aprindere intermitentă și alte 
produse. Ca atare, în nomen-

bucătăria decît pe apucate, 
rudele și cunoștințele nu 
pot veni in vizită la noi. 
„Vă convine, bine ; nu, 
n-aveți decît să plecați I" 
— ni se spune. Am propus 
vecinului de apartament 
diferite soluții care ar mic
șora deranjul și nemulțu
mirile reciproce. Dar n-am 
găsit nici o înțelegere. De 
aceea, rog și pe această 
cale organele consiliului 
popular să ia măsuri pen
tru respectarea drepturilor 
mele locative.

Florica OLTEANU
București

NOTA REDACȚIEI. Din 
investigațiile pe care le-am 
efectuat, rezultă clar că 
cele două familii au drep
turi locative egale In apar
tamentul respectiv. Dar fa
milia Ionescu ignoră acest 
lucru. I. I. a schimbat, In 
toamna anului trecut, in- 
cuietoarea de la intrarea 
de serviciu, pe care acum 
o folosesc in exclusivitate 
membrti familiei sale. Obli- 
gînd pe Florica Olteanu și 
fiica ei să treacă numai 
prin holul principal, este 
de presupus că familia Io- 
nescu și-a pus vecinii în 
situația unor „tolerați", 
care trebuie să le ceară 
permisiunea să intre in 
casa ce le-a fost reparti
zată de stat.

Am discutat despre acest 
caz cu tov. Turcuș, prirn- 
vicepreședinte al consiliu
lui popular al sectorului 6.

prietenul dv."; premiul III 
(2 000 lei) tov. Alexandru 
Francisc din București, str. 
Cîmpineanca nr. 6 și Vasile 
Olah, str. M. Eminescu nr. 4, 
pentru lucrarea colectivă : „A- 
sigurarea de accidente auto". 
Au mai fost atribuite cite o 
mențiune, de 1 000 lei fiecare, 
tov. Adrian Andronic din 
București, bd. Uverturii nr. 
51—55, pentru lucrarea „Asi
gurări familiale", tov. Nicolae 
Nobilescu, pentru lucrarea „O- 
mul și oul", și tov. Marian 
Tornea din București, bd. Mă- 
răști, nr. 61, pentru lucrarea 
„Asigurarea paușală".

Administrația Asigurărilor 
de Stat aduce mulțumiri tutu
ror persoanelor care au pre
zentat lucrări la acest concurs.

I
**
**

**

In orașul grădină
Timișoara, orașul grădină, se 

află într-un amplu proces gos
podăresc și edilitar. In prima 
parte ă anului, fondul locativ 
al municipiului a sporit cu încă 
800 de noi apartamente, majori
tatea înălțate în noul cartier 
din Calea Sagului. Tot aici a 
fost dată în folosință o creșă- 
grădiniță, cu 200 de locuri. Pei
sajul urbanistic s-a mai îmbo
gățit cu o nouă stație de sal
vare, cu impunătoarea clădire 
pentru activitățile anexă ale o- 
perei de stat și cu băile termale 
descoperite, de pe malul cana
lului Bega. în aceeași perioadă 
s-au mai executat lucrări de 
întreținere a străzilor, pe circa 
165 000 mp, a fost asfaltat bule
vardul Victoria. Prin muncă pa
triotică, cetățenii au construit 
13 859 mp de trotuare din beton 
și au aranjat și reparat alei, 
trotuare și drumuri, în special 
în cartiere, pe o suprafață de 
aproape 160 000 mp. Au mai a- 
menajat 32 de hectare de zone 
verzi, plantînd 9 000 arbori și ar
buști și aproape jumătate mi
lion de flori, 20 locuri de joacă 
pentru copii, 11 terenuri spor
tive și alte obiective, a căror va
loare totală se ridică la 34 mi
lioane lei.

„A. L. R. O." 
la valori înalte
Pe platforma industrială a o- 

rașului Slatina a început cons
trucția unui nou și important 
obiectiv productiv : Fabrica de 
cabluri electrice de forță din 
aluminiu. Este prevăzut ca a- 
cest obiectiv să intre în funcți
une în două etape, ultima în tri
mestrul III din 1973. Pentru 
prima etapă au fost asigurate 
de către proiectanți studiile teh- 
nico-economice și necesarul de 
materiale de construcții. Fabrica 
— ne spunea inginerul Petrache 
Vîrlan, șef serviciu producție la 
I.S.C.M. Craiova, grup de șan
tiere Slatina, executantul lucră
rii — va produce anual 20 000 km 
cabluri electrice de forță din a- 
luminiu și 10 000 tone trefilate 
din aluminiu, materiale cu o 
largă utilizare în industria ener
giei electrice. Prin prelucrarea 
în secțiile noii fabrici, aluminiul 
va dobîndi noi valori, mai înalte.

„ SIBIU ,

electrotehnice
clatorul întreprinderii figu
rează astăzi peste 80 de arti
cole electrotehnice, o bună 
parte dintre ele fiind solicita
te și la export. în scopul spo
ririi și diversificării continue 
a producției, în cadrul între
prinderii timișorene au fost 
date în funcțiune noi capaci
tăți industriale dotate cu li
nii tehnologice automate și se. 
miautomate de mare produc
tivitate.

Simpozion 
de ergonomie

La Sibiu, timp de două zile, 
s-au desfășurat lucrările primu
lui simpozion de ergonomie pe 
țară, organizat de Ministerul 
Industriei Ușoare și alte foruri, 
la care au luat parte circa 130 
de cadre tehnice și economice 
din întreprinderile de industrie 
ușoară din întreaga țară, spe
cialiști din diferite centre de 
cercetări, institute de învăță- 
mînt superior, lucrători din do
meniul protecției și al medici- 
nei muncii, psihologi, sociologi, 
în încheierea simpozionului, 
participanților li s-a propus per
fectarea de contracte, în vede
rea efectuării unor studii și 
cercetări de către instituțiile 
specializate în întreprinderile 
industriei ușoare.

NEAMȚ

Am aflat că Ion Ionescu, 
ca deputat in cadrul con
siliului, desfășoară o ac
tivitate obștească merito
rie. Cu atît mai surprinză
tor ne apare faptul că nu 
se comportă corespunzător 
față de colocatari. Si
tuația locativă dificilă nu 
poate îndreptăți pe nimeni 
să-și șicaneze vecinul pen-

tru a-l determina să-și ta 
lumea în cap. Lui 1. Iones
cu, ca deputat, i se pre
tinde o atitudine realmen
te exemplară. Dacă con
siliul popular îl va face 
să înțeleagă acest lucru, ne
îndoios că și relațiile de 
conviețuire vor fi altele, 
spre binele ambelor fami
lii.

Salvați castanii
Ne adresăm redacției în

tr-o chestiune care pricinu
iește nedumerirea și nemul
țumirea locuitorilor orașu
lui Cărei, din județul Satu- 
Mare. Iată despre ce este 
vorba. în ultimul timp, in 
orașul nostru se duce o ac
țiune sistematică de tăiere 
a copacilor de pe străzi, 
mulți dintre ei, îndeosebi 
castani, plantați cu 60—80 
de ani în urmă. Pe strada 
Nicolae Iorga, cu ocazia să
pării unui canal, au fost 
doborîți cîțiva asemenea ar
bori. Pe drumul Ghenciului, 
unde se află monumentul 
eroilor, pentru a se face în
dreptarea străzii, au fost tă- 
iați alți cîțiva arbori. Acum 
urmează să se modernizeze 
str. Maramureșului, pînă în 
fața gării. Pe ambele părți 
ale străzii sînt castani um
broși. Cu ocazia moderni
zării și alinierii străzii, 
mulți castani vor cădea 
pentru că așa a fost voința 
celor ce au întocmit pro
iectele respective.

Se știe că pretutindeni în 
țară, în lumea întreagă, se 
acordă o mare însemnătate 
protejării arborilor și spa
țiilor verzi existente, se 
cheltuiesc sume mari pen
tru crearea de parcuri și 
zone verzi, menite să înfru
musețeze localitățile și, mai 
ales, să contribuie la mic
șorarea efectelor poluării 
aerului. In aceste condiții 
apar cu atit mai de neînțe
les „alinierile" și „moderni
zările" prin care sînt sacri
ficați arborii viguroși, plan
tați și îngrijiți de cîteva 
generații la rînd. Ca oa
meni care ne iubim orașul, 
cerem consiliului popular să 
analizeze cu mai mult dis- 
cernămint măsurile care se 
propun de salariații în sub
ordine, urmărind ca, odată 
cu realizarea noilor cons
trucții și modernizări, să nu 
se admită nici o atingere 
bunurilor existente.

Un grup de cetățeni 
din orașul Cărei

efectelor poluării

*

*
*

***
*
**I

Vacanța 
reconstrucției 

în zilele de vacanță, mii șl 
mii de elevi din școlile orașelor 
și satelor județului au răspuns 
prezent la „examenul" de înaltă 
conștiință cetățenească, luind 
parte activă la lucrări Impor
tante de pe numeroase șantiere 
de interes obștesc. în comuna 
Borca, lovită de inundațiile din 
luna mai, elevii de liceu mun
cesc la ridicarea unei noi școli 
și construirea unei baze sportive 
școlare. Sute de elevi din Bicaz 
lucrează la reamenajarea micu
lui lac de agrement din oraș, 
distrus de Bistrița revărsată, la 
refacerea bazei sportive, întreți
nerea parcului. La Tg. Neamț, 
elevii din oraș și satele din 
jur muncesc, în continuare, 
la îndiguirea rîulul Ozana, la 
captarea izvoarelor de la 
băile Oglinzi, la amenajarea 
unui ștrand lingă Cetatea Neam
țului. Timp de trei săptămini, zi 
de zi, sute de elevi de la liceele 
din Piatra Neamț au muncit la 
ferma Izvoare și I.A.S. Girov, 
la întreținerea culturilor agri
cole, la taluzarea malurilor rîu- 
lui Guiejd, amenajarea unor 
spații verzi In jurul cinemato
grafului panoramic, la transfor
marea parcului Cozla într-un a- 
tractiv loc de agrement. Elevii 
din Roman. Tg. Neamț, Săbă- 
oani și din alte școli din județ 
s-au oferit să lucreze, în tot 
timpul verii, pe ogoarele I.A.S. 
Dumbrava. Girov și Gordun.

MARAMUREȘ

Pentru turiști
Constructorii grupului de șan

tier nr. 1 al T.C.L. Maramureș 
au predat beneficiarului — fili
ala din Baia Mare a O.N.T. 
— un nou obiectiv pentru tu
riști : hotelul „Gutinul". Așezat 
pe malul drept al Săsarului, 
hotelul are o capacitate de ca
zare de 205 locuri, dispune de 
un restaurant cu terasă, de un 
bar_ acoperit de o ingenioasă cu
polă, de o platformă pentru par
carea autoturismelor.
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SPORT CICLISM

RÎNDURI DESPRE
UN DUBLU Cupa

a ciștigat 
Steaua"

Foto : M. CiocDetaliu din frumusețea atletismului : avîntul alergătorilor peste garduri

CAMPION MONDIAL

ȘTACHETA ATLETISMULUI UNIVERSITAR 
SE CERE RIDICATĂ LA NIVELUL

REZULTATELOR DE VALOARE NAȚIONALĂ
După cum se știe, campionatele u- 

niversitare de atletism înseamnă a 
doua mare competiție internă, care 
ar trebui, măcar în teorie, să se a- 
propie de nivelul campionatelor na
ționale. Cu alte cuvinte, la finalele 
„universitarelor" de atletism ar fi fi
resc să te duci să asiști la dispute 
care să-ți ofere superlative de ordin 
sportiv, (sau, pe înțelesul tuturor, re
corduri), să aplauzi „rivalitatea" din
tre campionatul universitar și cel na
țional. să te duci cu gîndul că nu vei 
găsi ușor un loc în tribună în dreptul 
liniei de sosire.

Ediția 1970 a campionatelor univer
sitare de atletism (găzduită in zilele 
de 18 și 19 iulie pe stadionul Tine
retului din Capitală) ne-a oferit prea 
puțin din toate acestea. în pofida e- 
forturilor organizatorilor, pe care ți
nem să le menționăm, ale secțiilor 
de atletism din zece centre univer
sitare, participarea la această ediție 
a fost destul de săracă : aproxima
tiv 200 de sportivi, dintre care ma
joritatea din Capitală. Dar nu nu
mai in privința participării bilanțul 
nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor, 
ci și in aceea a performanțelor pro- 
priu-zise. Citeva exemple, care nu 
reprezintă nici pe departe cazuri izo
late, sint edificatoare în acest sens, 
lată-le ! Alexandra Anghelescu — 
12,1 la 100 m plat (recordul național 
de junioare — 11,6 !), Monica Vasi- 
lescu — 45,10 m la disc (concurînd 
„h. c.“, junioara Carmen Ionescu a 
stabilit un nou record național de 
junioare — 50,02 m), Alexandru Mun- 
teanu — 10,8 la 100 m (juniorul Adal
bert Darvaș a realizat cu puțin timp 
în urmă, ce 
favorabil, 10,3), 
m la înălțime, 
tru că a bătut 
dar asta reprezintă o consolare prea 
mică pentru perspectiva atletismu
lui universitar), Cristache Mitrea — 
13,97 m (!?) la greutate, Ieremia Ro
taru — 15,15 m (1?) la triplusalt, 
Adrian Laurențiu — 9:16,0 la 3 000m 
obstacole și 15:55,2 la 5 000 m (un timp 
sub orice critică), Angela Zirbo —

e drept, cu vînt 
Mihai Purice — 2,00 
(bravo lui, pen- 

un record personal,

46,44 m la suliță, Doina Munteanu — 
1,61 la înălțime... și, închipuiți-vă, 
două echipe de ștafetă 4 X 100 la fete 
(două, nici mai mult, nici mai puțin !) 
care au „realizat" timpuri de 49,3 sec. 
și 52,0 ! Am fi nedrepți dacă n-am 
recunoaște meritele unora dintre a- 
tleți, ale acelora care și-au îmbunătă
țit recordurile personale. Dar acestea 
sînt chestiuni — ca să glumim (deși, 
motive mai multe avem pentru a ne 
întrista) — particulare. Cîte recor
duri naționale au fost doborîte ? 
Cîte recorduri universitare au fost 
doborîte ? Desigur, în contextul edi
ției 1970 a campionatelor universitare 
de atletism, răspunsurile la aceste 
întrebări indică o situație oarecum 
neplăcută. Au fost formulate citeva 
explicații justificatoare. Una : tempe
ratura scăzută și puternicele rafale 
de vînt. Alta (din declarația profeso
rului Alexandru Merică, de la Insti
tutul pedagogic din Iași, fost atlet 
de frunte) : „De ani de zile tot pro
punem ca aceste campionate univer
sitare de atletism să fie organizate 
primăvara, atunci cînd studenții sînt 
„deconectați", nu sînt obosiți din 
cauza preparării examenelor. Dar, 
degeaba. Noi spunem, noi auzim. Și, 
atunci, de ce să ne mai mirăm de 
slaba prezentare la ambele capitole : 
cantitate și calitate Aceste expli
cații ar putea fi considerate drept, 
parțial, valabile Dacă ne referim, 
însă, la o serie de „mari" absențe, 
ca, de ' pildă, Șerban loan, Czaba 
Dozsa, Gheorghe Cefan, atunci lucru
rile capătă și alte contururi. O dispută 
Ia înălțime între Șerban loan și Csaba 
Dozsa, care s-ar fi putut eventual 
solda cu un nou record național, pre
zența lui Gheorghe Cefan la 3 000 m 
obstacole, ca să dăm numai aceste 
exemple, ar fi ridicat cota campio
natelor universitare de atletism. In 
tribune n-ar fi
doar 
Sint 
mea 
de o
sociațiilor 
direcția popularizării atletismului, in

speță a acestei competiții desfășu
rate, din păcate, aproape fără public). 
Singurul performer al „universita
relor" a fost, după părerea specialiș
tilor. Dezideriu Silaghi. El a trimis 
sulița la 74,74 m — cea mai bună 
performanță națională a sezonului. 
Dar și aici există un „dar"... Cînd 
am solicitat unele date decanului 
I.E.F.S., profesorul Titus Tatu, des
pre studentul său, acesta ne-a ru
gat : „Să nu-1 dați cumva poza în 
ziar. Zadarnic am încercat să-l con
vingem să-și tundă pletele, barba și 
mustățile." Privindu-1 pe Dezideriu 
Silaghi, cu aspect de veritabil wiking 
— secolul X. ne-am amintit că 
Alexandru Bizim a realizat, în urmă 
cu mulți ani, recordul național la 
suliță — 81,21 m — în... Norvegia !

Gheorghe Berceanu, 
al cărui nume a fost 
scris pentru a doua 
oară cu litere majus
cule, de aur, în pal
maresul sportului nos
tru de performanță, 
este, contrar perfor
manțelor sale sporti
ve, un om mărunt : 
dacă se ridică în vîrful 
picioarelor abia depă
șește înălțimea de 
1,50 m. Cu toate aces
tea, nu suferă de com
plexe, chiar dacă ar fi 
să stea cot la cot cu 
un vlăjgan. La virsta 
de 13 ani, de pildă, cit 
era de mărunțel și co
pil, Berceanu a fost 
selecționat, în „echi
pa mare" de fotbal a 
comunei sale natale, 
Dunăreni, (s-a născut 
la 28 decembrie 
într-o familie de ță
rani cooperatori), 
credințindu-i-se postul 
de extrem 
Spectatorii se amuzau 
iar apărătorii adverși 
rămîneau pur și sim
plu stupefiați văzind 
ceea ce nu mai văzu
seră pină atunci, 
aevea : un tricou care 
parcă alerga singur, un 
tricou însuflețit, vigu
ros, bătăios, aidoma 
unuia dintr-un film de 
desene animate. La 
virsta de 16 ani, Ber
ceanu devine elev al 
școlii profesionale de 
construcții din Craio
va. Încearcă să se le
gitimeze la „piticii" u- 
zinelor Electroputere. 
Porțile i se deschid — 
însă nu la fotbal, ci 
la... lupte ! La prima 
lecție, după ce l-a mă
surat într-o secundă 
din cap pină-n picioa
re, antrenorul Iile Ma
rinescu i-a povestit 
tot „alfabetul" lupte
lor și i-a cerut să-l 
repete. Cum era și fi
resc, Berceanu nu a 
fost în stare. Nu a fost 
in stare, dar nici nu 
s-a descurajat.

Nu s-a descurajat 
nici după insuccesele 
de la „libere". A în
cercat la greco-roma- 
ne. Aici, lucrurile 
mergeau bine, din ce 
în ce mai bine, talen-

1949.
in-

stingă.

Horia CRISTEA

I

răsunat aplauzele 
a citorva zeci de spectatori, 
întreceri de calitate, vine lu- 
(bineînțeles, ar fi fost nevoie și 
atenție mai mare din partea a- 

sportive studențești, în

Campionatele naționale de aeromodelism
La Băneasa, în cadrul centrului 

experimental de modelism, s-au dis
putat in continuare campionatele na
ționale de aeromodele captive. La 
proba de viteză (categoria 5 cmc), 
maestrul emerit Ștefan Purice (Gri- 
vița Roșie) s-a impus cu autoritate, 
realizind cu modelul său o viteză de 
400 km pe oră. Pe locurile urmă-

toare : I. Mirvald (Cetatea Sucevei) 
— 173 km/h și S. Morariu 
tea Sucevei) — 165 km/h.

La modelele de 10 cmc a 
de asemenea un membru al
lui Grivița Roșie din București, Dan 
Gheorghe. Viteza aeromodelului 
captiv : 185 km/h.

(Ceta-

învins 
clubu-

Orientare turistică 
munților

Concursul internațional de orien
tare turistică „Cupa munților" a con
tinuat cu proba de ștafetă. Această 
probă a fost cîștigată de echipierii 
de la „Rulmentul" Brașov — O. Le- 
xen, G. Lexen și A. Martin — urmă
torii clasîndu-se sportivii norvegieni.

de la clubul Westheim. La individual 
(masculin) a ciștigat K. H. Born
stedt (Lokomotiv Magdeburg), secon
dat de G. Vajda (M.A.V. Budapesta). 
La feminin, pe primul loc s-a clasat 
Alieta Cotițosu (Voința București).

Bucureștiul va găzdui, începînd cu 
27 iulie, ediția a Xl-a a Dinamovia- 
dei de box. Galele vor avea loc pe 
ringurile montate la stadionul Dina
mo sau, în caz de vreme nefavora
bilă. in sala din incinta complexului 
sportiv al clubului bucureștean. La 
întreceri, alături de sportivii români, 
vor participa pugiliști din Cehoslo-

vacia, R.D. Germană, Mongolia, Po
lonia, Ungaria și U.R.S.S.

Lotul boxerilor de la Dinamo Bu
curești este format din St. Boboc, V. 
Ivan, A. Moraru, E. Gorea, N. Păpă- 
lău, Gh. Drugă, C. Cuțov, P. Dobres- 
cu, Gh. Ene, I. Gyorffi. I. Covaci, I. 
Olteanu. M. Constantinescu și I. 
Alexe.

întrecere internațională
de scrimă
Craiova, în 
a avut loc 
de scrimă-

în sala sporturilor din 
zilele de 18 și 19 iulie 
un concurs internațional 
spadă pe echipe și individual între 
formațiile cluburilor „Spartak Ple
ven" R. P. Bulgaria și „Electropu- 
tere" Craiova. Sportivii craioveni 
s-au detașat net atît pe echipe cit 
și la individual. La echipe primul 
loc a revenit formației de seniori 
„Electroputere" cu 6 puncte. Pe 
locurile următoare s-au clasat, in or
dine. „Electroputere” tineret cu 4 
puncte, „Electroputere" juniori cu 2 
puncte. ..Spartak Pleven" cu un 
punct De remarcat faptul că • con-

la victoriile 
și-au adus-o 

Marius 
lotul

tribuție remarcabilă 
echipelor craiovene 
sportivii Constantin Duțu,
Bunea, Adrian Cărămidă din 
olimpic, Liviu Isailă și Dan Podeanu 
din lotul de tineret. La individual, 
primele trei locuri au fost cîștigate 
in ordine de Mironov Alexandru 
(„Electroputere") cu 7 victorii, Po
pescu Dumitru („Electroputere") cu 
5 victorii. Negrea Romulus („Elec
troputere") cu 4 victorii.

întrecerea a constituit revanșa 
unui meci care a avut Ioc în aprilie 
la Pleven.

Ni st or TUICU

tul manifest zidindu-se 
pe temelia solidă a u- 
nei pregătiri perseve
rente zilnice. In 1966 
începe „asaltul spre 
înălțimi" obținînd și 
primele sale victorii 
internaționale, la Su
ceava și Rădăuți, la 
categoria 48 kg, în 
intîlnirea bilaterală cu 
echipa R.F. a Germa
niei. Aceste succese 
l-au recomandat pen
tru lotul reprezentativ 
pregătit de antrenorul 
emerit Ion Corneanu. 
Așa l-a cunoscut Ber
ceanu pe „maistrul" 
Corneanu Berceanu

spune : „Iile Marines
cu m-a descoperit, Ion 
Corneanu m-a consa
crat".

In sacul său încep 
să intre tot mai multe 
trofee, cucerite in gale 
interne fi internațio- . 
nale. In 1968 — prima 
traversare a Atlanticu
lui. La Jocurile Olim
pice de la Ciudad de 
Mexico, cînd, după un 
meci ciftigat, unul e- 
gal, pierde pe al trei
lea, dintr-o eroare de 
arbitraj, in fața vest- 
germanului Labour. 
De atunci fi pină... 
in zilele noastre, cum 
glumește Berceanu, nu 
a mai pierdut insă nici 
un meci ! In schimb, a 
ciftigat. Și a ciftigat 
cit n-a ciftigat nici un

alt luptător român ! în 
1969, primăvara, așa 
cum nu visase după 
înapoierea di» Mexic, 
Berceanu traversează 
pentru a doua oară Li
ceanul Atlantic. Țin
ta : campionatele mon
diale de 
la Mar del 
Argentina, 
participe la 
rie inedită pentru se
niori : 48 kg. Nu cu
noștea nici un fel de 
adversar. Avea emoții. 
Corneanu era insă op
timist. Cele mai mari 
emoții i le dădea 
insă... cintarul. Trebuia 
să facă eforturi dispe
rate să scadă in greu
tate citeva kilograme. 
Antrenamentele tn 
trei treninguri și re
gimul de subalimenta- 
ție nu i-au permis lui 
Berceanu să „guste" 
farmecul 
plaje de 
Plata. A 
din cupa 
riciri sportive. A cu
cerit titlul de campion 
mondial, primul cam
pion mondial al noii 
categorii de 48 kg...

Și a venit cea de-a 
treia traversare a A- 
tlanticului, cu destina
ția Edmonton. Canada 
— campionatele mon
diale de lupte. După 
încheierea întrecerii, 
invitat la clubul cetă
țenilor de origine ro
mână din Edmonton, 
Gheorghe Berceanu 
proaspăt dublu cam
pion al lumii, lăcri- 
mînd ușor, iși privea 
medalia de aur și as
culta un disc pe care 
era imprimat cintecul 
„M-a făcut mama ol
tean". Privea, asculta, 
însă gînduri ambițioa
se ținteau spre alte 
zări, campionatele 
mondiale din 1971, 
Jocurile Olimpice de 
la Miinchen. în 197.?...

Acesta este Gheorghe 
Berceanu. omulețul că
ruia i-a fost dat să a- 
ducă o strălucită con
firmare a valorii pe 
plan mondial a. scolii 
românești de lupte.

lupte de
Plata, in
Urma să
o catego-

să „guste' 
faimoasei 

la Mar del 
„gustat" insă 
supremei fe-

II «

Ultima etapă a „Cupei Steaua" 
(120 km) s-a desfășurat ieri pe șo
seaua București—Ploiești, varianta 
Buftea. Hotărît lucru, vremea a fost 
și de data aceasta pentru alergători 
un inamic greu de învins, vîntul pu
ternic Insoțindu-i tot timpul. Sprin
tul final i-a revenit lui N. Ciumeti 
(Dinamo), cu 3h7’24” în fața colegu
lui său de club V. Selejan și a lui 
Șt. Rusa (Metalul Plopeni).

„Cupa Steaua" a cîștigat-o I. Cos- 
ma (Dinamo) cu timpul general de 
6hl5‘32”. (De menționat că el a mai 
cucerit în acest an și „Cupa Olim
pia"). In clasamentul general final 
îl urmează in ordine C. Ciocan (Di
namo) la 52 sec., N. Ciumeti (Dina
mo) la 1T4”, S. Suditu și Șt. 
(ambii de la Steaua).

Contra vîntului puternic — rîndurile strînse ale cicliștilor

DIN LUMEA LARGA

lancu MATEI

Titlul de campioana nationaid de juniori, în ediția 1969—1970, a fos; cucerit de echipa de fotbal a clubului 
Metalul din

ipioand națională de |umori, in ediția lyo?—iy/u, a ros; cucerit de echipa ae torpai a ciuduiui
București. Ea a învins ieri în meci final formația juniorilor de la C.F.R. Timișoara cu 3—1 (1—1)

(Urmare din pag. I)
manță este o obligație etică superi
oară, care se concretizează într-un 
sistem de autoconstringeri, care 
trebuie respectate cu strictețe, oricît 
de exigente ar fi, oricîte privațiuni ar 
presupune. Nu este un secret pentru 
nimeni : sportul de performanță din 
zilele noastre pretinde un mod de 
viață învecinat cu ascetismul, dacă 
vrei să urci pe culmile sale cele mai 
înalte.

Aceste obligații sporesc incomensu
rabil atunci cind este vorba de pur
tători ai culorilor naționale ; și cu 
atît mai mult cind sportivii evolu
ează in străinătate. Bucurîndu-se de 
o largă atenție, de febra publicitară 
specifică zilelor noastre, in cadrul 
căreia le sint urmărite fiecare gest, 
fiecare atitudine, ei trebuie să aibă 
o comportare ireproșabilă, o ținută 
exemplară. Aceste comandamente nu 
pot fi insă îndeplinite dacă ele nu se 
înrădăcinează ca deprinderi perma
nente, valabile pentru oricare zi din 
viața obișnuită, atît in ce privește 
desfășurarea procesului de pregătire, 
cit și evoluția pe terenurile de 
sport sau comportarea în afara 
lor. Oricare dintre campionii noștri 
trebuie să aibă mereu prezentă in 
minte ideea că fiecare dintre ei re
prezintă in afara granițelor un repre
zentant al României, iar în țară 
un model *pentru un număr 
mai mare sau mai mic de tineri, care 
caută să-i imite, ii iau ca exemplu 
în ceea ce fac, atît în domeniul spor
tului, dar și in afara stadioanelor.

Desigur, un rol de o importanță 
hotăritoare, decisivă chiar, in forma
rea sportivului îl joacă antrenorul, 
răspunderea sa fiind exclusivă din 
acest punct de vedere. Iată pentru 
ce cerem antrenorilor noștri fermi
tate și intransigență, sancționarea 
promptă și severă a oricărei abateri 
de la normele de pregătire sau de la 
disciplina pe terenurile de sport și 
in afara lor. Și aceasta, încă din faza 
incipientă ; trecind cu vederea un 
caz-două sint încurajate, de fapt, ne- 
principialitatea, stările de spirit ne
sănătoase, ajungîndu-se la faza din 
păcate atît de răspîndită în cluburile

noastre, în care atunci cînd în sfîrșit 
se ia o măsură de sancționare lucru
rile se pun pe seama unor răfuieli 
personale ale antrenorului, a cărui 
obiectivitate s-a compromis prin ma
nifestări de toleranță anterioare.

Fotbalul nostru are, la ora actuală, 
un „caz Dumitrache". apărut tocmai 
din cauza abdicării de la intransigen
ță în domeniul pregătirii, tolerin- 
du-i-se la început ieșiri mai puțin șo
cante, „mici" acte de indisciplină, dar

specialitate, pentru că Dumitrache 
Dinu sau Dembrovschi, de exemplu, 
reprezintă talente reale ale sportului 
nostru, pe care ar fi păcat să le pier
dem din cauza fisurilor existente în 
procesul instructiv-educativ. In atari 
cazuri trebuie excluse cu desăvîr- 
șire apelurile la clemență repetată, 
intervențiile conducătorilor de clu
buri sau secții. Vom considera întot
deauna pe antrenor pe deplin răs
punzător de munca lui, de forma și

TENIS
t

Cuplul Marcu — Sântei

învingător la Bratislava
în semifinalele probei de simplu 

masculin din cadrul campionatelor 
internaționale de tenis ale Ceho
slovaciei (întrecerile se desfășoară la 
Bratislava), jucătorul cehoslovac Jan 
Kodes l-a eliminat cu 7—5, 9—7 pe 
francezul Daniel Contet, iar ceho
slovacul Holecek l-a învins cu 2—6, 
6—2, 6—4 pe compatriotul său Ku- 
kal.

în finala probei feminine se vor în- 
tîlni cehoslovaca Vlasta Vopickova 
și americana Valerie Ziegenfuss. în 
proba de dublu bărbați, perechea ro-

mână Viorel Marcu—Ion Santel • 
întrecut cu 6—4, 6—3 cuplul ceho
slovac Cizek—Jankovski.

Finala probei de simplu bărbați 
din cadrul turneului internațional de 
tenis de la Hoylake (Cheshire) se va 
disputa între cunoscuții jucători aus
tralieni John Newcombe și Owen Da
vidson. In semifinale, Newcombe l-a 
eliminat cu 4—6, 6—3, 9—7 pe com
patriotul său Bill Bowrey, iar Da
vidson l-a învins cu 8—6, 9—7 pe 
Ismail el 
Unită).

Shafei (Republica Arabă

ATLETISM

0 echipă „internațională** 
cu atleții sovietici și

in întrecere
americani

Viorica Viscopoleanu printre participant!! la concurs

Marele stadion de 100 000 de locuri 
din Leningrad va găzdui săptămina 
aceasta (în zilele de 23 și 24 iulie) 
unul dintre cele mai importante eve
nimente sportive ale anului : meciul 
atletic dintre echipele S.U.A. și 
U.R.S.S. Interesul față de acest con
curs este sporit și de elementul ine
dit că alături de atleții celor două 
țări se va alinia la start și o echipă 
„internațională" formată din sportivi 
și sportive din Finlanda, România, 
Belgia, Polonia, R.D. Germană. Bul
garia, Italia și Cehoslovacia, precum 
și din atleți sovietici care nu sînt 
selecționați în echipa reprezentativă. 
Astfel, la startul fiecărei probe se 
vor prezenta șase concurenți (doi 
din echipa S.U.A., doi din echipa

U.R.S.S. și doi din echipa „interna
țională", ale căror rezultate vor con
ta în afară de concurs). Se știe pînă 
in prezent că din Finlanda va veni 
sulițașul Pauli Ncvala, din Polonia 
sprintera Tereze Sukniewicz, din Ro
mânia campioana olimpică la săritu
ră in lungime 
LEANU.

VIORICA VISCOPO-

au inceput întreceri-
9-a ediții a Jocurilor

La Edinburg 
le celei de-a 
sportive ale Commonwealthului. Ia
tă primele rezultate finale la atle
tism : 110 m garduri : D. Hemery 
(Anglia) — 13”6 10 ; ciocan : H. Pa
yne (Anglia) — 67,80 m ; 20 mila 
marș ; Freeman (Australia) — 
2h 33’33” ; 10 000 m : Lachie Stewart 
(Scoția) — 28’11”8/1O.

AUTOMOBILISM
Cursa automobilistică de la „Brands 

Hartch" (Anglia), care a reunit pe 
cei mai cunoscuți ași ai formulei I, 
a fost cîștigată de austriacul Jochen 
Rindt. care a acoperit 350 km în 
timpul de Ih 57’02’’. Pe locul doi s-a 
clasat australianul Jack Brabham, 
lh 57’34”9'10. Patru dintre marii fa- 
voriți ai cursei, scoțianul Stewart, 
belgianul Ickx, mexicanul Rodriguez 
și elvețianul Sifferț, au adandonat.

După disputarea primei etape 
(1 000 km), în „Raliul automobilis
tic al Poloniei" conduce francezul 
Jean Claude Andruet („Renault Al
pine") cu 5 792,46 puncte penalizare. 
11 urmează în clasament polonezul 
Sobieslav Zasada („Porsche-911") — 
5 819,79 p.p. și suedezul Ulf Sundberg 
(„Lancia Fulvip") — 6 318,46 p.p.

ruirea și spiritul său de abnegație, 
atît în pregătire cit și în focul dis
putei sportive, dar foarte puțin re
zistent la solicitările diferitelor exem
plare ale acelei faune ce se intitu
lează „prietenii" fotbaliștilor — acești 
„prieteni" care au adus atîtea mari 
pagube fotbalului nostru, care au pe 
conștiința lor — poate termenul e 
deplasat în acest caz — talentul și 
cariera sportivă a lui Varga, Pîr- 
călab, Boc și alții. De regulă, în ase-

DISCIPLINA
- legea de fier a creșterii 
sportivilor de performanță
care au devenit acum alarmante, de 
natură să ridice semne de întrebare 
în legătură cu viitoarea sa evoluție 
ca sportiv de performanță. Dumitra
che este un tînăr fotbalist care a ur
cat scara consacrării, sărind treptele 
două cite două, datorită marelui său 
talent, calităților sale deosebite. Dar, 
și trebuie să i se spună limpede a- 
cest lucru, nu și-a îndeplinit nici pe 
departe obligațiile pe care le are față 
de fotbalul românesc, nu a atins nici
decum treapta de măiestrie sportivă 
pe care-și închipuie că stă cu temei
nicie. Sînt „cazuri" — nu e singu
rul ! — ce trebuie tratate cu toată a- 
tenția, atît de conducerea clubului 
Dinamo-București cit și de forul de

ținuta sportivă a echipei, In general, 
a fiecărui jucător in particular. Este 
insă necesar ca antrenorul să-și poa
tă desfășura nestingherit activitatea. 
Și credem că antrenorul are destule 
modalități de a face cunoscute orice 
ingerințe, pentru ca ele să fie stopate 
prompt. Tot atît de adevărat este însă 
că, în prezent, se impune ca un im
perativ de prim ordin tuturor antre
norilor noștri depunerea unui efprt 
susținut pentru creșterea competen
ței lor profesionale, avînd in vedere 
că sportivii pe care-i pregătesc s-au 
impus deja pe plan internațional.

O înfățișare aparte are „cazul 
Dinu", un alt fotbalist de mare ta
lent, cunoscut și apreciat pentru dă-

menea cazuri, fotbaliștii respectivi au 
fost sancționați, plătind, mai devre
me sau mai tirziu, greșeala de a se 
fi așezat la mesele de restaurant, 
unde i-au adus... „prietenii", dornici 
să fie văzuți ciocnind paharele cu 
eroii stadioanelor, să „strălucească" 
o clipă în strălucirea acestora — 
chiar cu prețul degradării lor sporti
ve, descompunerii morale, atragerii 
lor pe panta distrugerii irever
sibile ca sportivi prin chefbri, 
beții și nopți pierdute. Prietenii au 
rămas însă in umbră și-și văd mai 
departe de treburi, caută alte glorii 
sportive pe care le „ajută" să se 
dea la fund.

Așa s-a intlmplat, recent, cu Dinu,

care, aflîndu-se la Snagov pentru 
pregătirea unui meci de campionat, 
s-a lăsat prea ușor atras de invita
ția de a petrece o seară la masa re
staurantului, consumind băuturi al
coolice într-o cantitate care l-a făcut 
să confunde (chiar dacă era noapte 
tirziu) pontonul cu... luciul apei. Dinu 
a tras consecințele, suferind rigorile 
disciplinei sportive, în timp ce „prie
tenii", ca întotdeauna, au rămas în 
afara oricăror- discuții.

Din păcate, la acest episod jenant 
se asociază și numele unui actor atît 
de talentat și prețuit de public cum 
este Toma Caragiu.

Am discutat mai pe larg diferitele 
abateri de la disciplină petrecute în 
domeniul fotbalului, deoarece ele sînt 
mai proaspete, în centrul atenției, dar 
asemenea stări de lucruri întilnim și 
în alte ramuri sportive — tenis de 
cîmp, handbal, rugbi, natație etc — 
în care se află, de asemenea, impli
cați sportivi valoroși.

Faptul duce implicit la concluzia 
că sînt necesare 
suri disciplinare 
schimbări severe 
bunătățiri 
ției de 1 
ganelor și organismelor pe care le 
coordonează îți ceea ce privește ac
tivitatea educativă. Deficiențe seri
oase, sub acest raport, există și in 
activitatea cluburilor, tolerarea aba
terilor mai mici de teama rezultatu
lui fiind aproape o practică generală. 
Este adevărat că unele dintre fede
rațiile de specialitate (F. R. Fotbal, 
de exemplu) și chiar unele cluburi 
încearcă acum să ia măsuri ceva mai 
hotărîte pentru a stăvili indisciplina, 
indiferent de forma ei. C.N.E.F.S. are 
datoria să sprijine federațiile de spe
cialitate, cluburile. în aplicarea mă
surilor și, împreună cu specialiștii din 
Ministerul învățămîntului și din 
alte instituții, să încerce reali
zarea unei concepții unitare în ceea 
ce privește educația sportivă și ce
tățenească a tinerilor și tinerelor din 
mișcarea sportivă. Trebuie să fie clar 
tuturor că, înainte de a crește spor
tivi de performanță, vrem să creș
tem oameni adevărați, cetățeni cu a 
înaltă ținută morală, cetățenească.

mă- 
șl 

îm- 
i structurale ale concep- 
fond a C.N.E.F.S. și a or-

nu numai 
drastice, ci 

de optică.
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Dezbateri in legătură cu greva 

docherilor britanici
LONDRA 19 (Agerpres). — Gre

va docherilor britanici continuă. 
Potrivit agențiilor de presă, pro
blema mobilizării de efective mi
litare în porturile engleze pentru 
a-i înlocui pe docherii greviști, se 
află deocamdată în suspensie, dat 
fiind faiptul că o astfel de măsură 
ar putea duce la ascuțirea tensiu
nii. După cum se știe, liderii sindi
cali ai greviștilor au avertizat gu
vernul că în cazul în care va adop
ta o asemenea hotărîre, prima gre
vă națională a docherilor s-ar pu

■ ■■■■■■■■■■ ■■
ROMA 19 (Ager

pres). — De cinei 
zile, în orașul ita
lian Reggio Cala
bria domnește o at
mosferă încordată. 
Zilnic, între popu
lația locală și poli
ție se produc cioc
niri care s-au sol
dat pină acum cu 
un mort și peste 
300 de răniți. A- 
proape 100 de per
soane au fost ares
tate. Simbătă, noi 
incidente au avut 
loc după inmormin- 
tarea unui feroviar 
ucis în cursul cioc
nirilor cu poliția. 
Manifestanții au a- 
tacat sediul poliției 
locale. în urma 
acestor noi tulbu
rări, alte 46 de per
soane au fost ră
nite.

După cum subli
niază agenția ita
liană de știri ANSA, incidentele ce au loc la Reggio Calabria, oraș cu 150 000 de locuitori, situat in sudul 
Italiei, ca și cele produse anul trecut la Caserta, reflectă nemulțumirea populației din această zonă a țării pen
tru faptul că este menținută intr-o stare de înapoiere pe plan economic și social. Populația — arată agenția 
citată — „se simte discriminată, maltratată, uitată, neglijată". Hotărârea oficialităților de la Roma de a 
fixa capitala administrativă a regiunii Calabria în orașul Catanzaro, a făcut să crească și mai mult ne
mulțumirea maselor. In fotografie : pe o stradă din Reggio Calabria, manifestanții și poliția față in față.

La Paris se extinde rețeaua metroului. In vederea construirii unei 
noi galerii subterane a importantei artere de comunicație în Piața 

Operei a fost deschis un nou șantier

agențiile de presă transmit:
în cinci mori orașe din 

Noua Zeelandă au avut loc
demonstrații de protest împo
triva războiului din Indochina. La 
aceste acțiuni au luat, parte aproxi
mativ 4 000 de persoane, care au de
zaprobat prezența trupelor neo-zee- 
landeze în Vietnamul de sud. La Wel
lington, mai mulți parlamentari, 
membri ai Partidului laburist, și-au 
exprimat solidaritatea cu demon
stranții.

CiU En~loi Prenlierul consiliu
lui de Stat al R. P. Chineze, și Li 
Sien-nien, vicepremier, au avut con
vorbiri cu delegația Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Congo 
(B), conduse de Alfred Raoul, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Congolez al Muncii, vice
președinte al Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Congo — infor
mează agenția China Nouă.

In Coreea de sud conti
nuă înscenările judiciare 
Îndreptate împotriva celor ce se 
opun regimului dictatorial al lui Pak 
Cijan Hi. Potrivit informațiilor trans
mise de agenția A.C.T.C., alți 13 pa- 
trioțl sud-coreeni iu fost condamnați 
la detențiune și muncă silnică de un 
așa-zis tribunal instituit în localita
tea Kangreung.

Ministrul afacerilor ex
terne al Greciei, Panayotis 
Pipinelis, a încetat din via
ță simbătă noaptea la un spital din 
Atena, unde a fost internat în urma 
jșnei crize cardiace.

Poliția spaniolă a ares
tat aproape 300 de munci
tori constructori din raP‘ta!a 
țării lntr-o încercare de intimidare 
a participanților la greva declarată 

Astâzi este Ziua nationaid a Columbiei, zi care marchează împlinirea 
a 160 de ani de la proclamarea independenței țării. Tn fotografie: vedere 

din Bogota, capitala Columbiei — clădirea parlamentului

tea transforma într-o grevă gene
rală. Ținînd seama de situația în
cordată, comitetul oficial insti
tuit în vederea soluționării acestui 
conflict de muncă a recomandat 
guvernului britanic să nu urgente
ze trimiterea trupelor în porturi. 
Adoptarea unei hotărîri în acest 
sens a fost amînată, așteptîndu-se 
dezbaterile ce vor avea loc azi in 
Camera Comunelor în legătură cu 
situația creată în urma grevei do
cherilor.

în acest sector de activitate. Munci
torii cer respectarea prevederilor 
contractelor colective.

Forțele Pathet Lao au 
doborît alte trei aparate 
americane ~ două avioane >> 
un elicopter — în provincia Xieng 
Kuang, anunță agenția de presă 
Khaosan Pathet Lao. Incepind de la 
17 mai 1961 pină în prezent — men
ționează aceeași agenție — S.U.A. au 
pierdut în Laos 1491 aparate de 
zbor.

Comitetul mixt iordonia- 
no-palestinian, ‘^cinat cu 
punerea în aplicare a acordului în
cheiat la 10 iulie între reprezentan
ții guvernului de la Amman și cei 
ai organizațiilor palestiniene de re
zistență, a ținut simbătă în capitala 
Iordaniei prima sa ședință de lucru. 
La această reuniune, anunță agen
țiile de presă, au luat parte șeful 
guvernului iordanian, Abdel Moneim 
Rifai, și președintele Comitetului « 
Central al Rezistenței Palestiniene, 
Yasser Arafat.

Un acord de colaborare 
între Camera de Comerț exterior a 
R. P. Polone și Institutul italian 
pentru comerț exterior a fost semnat 
la 18 iulie, informează agenția P.A.P. 
Documentul este menit să favorizeze 
dezvoltarea schimburilor comerciale 
polono-italiene. Acordul prevede con
stituirea unui grup de lucru mixt a 
cărui sarcină va fi studierea cererii 
pe piețele celor două țări.

In urma valului de frig, 
care s-a abătut în aceste zile și asu
pra Cehoslovaciei, în Munții Tatra 
au fost semnalate la 18 iulie temper 
râturi care au atins în cursul zilei 
minus 5 grade C. Au fost semnalate, 
de asemenea, ninsori. Toți munții au 
fost acoperiți, de la altitudini de 
peste 1 600 m cu un strat subțire de 
zăpadă.

LONDONO Y. LONDONO 
A FOST ELIBERAT

BOGOTA 19 (Agerpres). — Fer
nando Londono y Londono, fost mi
nistru columbian, răpit cu nouă zile 
in urmă de persoane necunoscute, a 
fost găsit simbătă noaptea intr-un 
hotel din localitatea Honda, la 200 
kilometri de Bogota — a anunțat gu
vernatorul departamentului Caldas. 
Londono a informat personal auto
ritățile locale despre prezența sa în 
orașul Honda, dar a refuzat să dez
văluie amănunte în legătură cu ră
pirea. După cum s-a anunțat, per
soanele care îl răpiseră au cerut fa
miliei lui Londono suma de 4 mi
lioane de pesos pentru a-1 pune in 
libertate. Nu se știe însă dacă aceas
tă sumă a fost sau nu plătită, cau
zele reale ale răpirii ca și Împreju
rările în care Londono a fost elibe
rat rămînînd, deocamdată, necunos
cute.

■ B H ■ ■

La Praga a fost semnat 
un aranjament cu privire la 
colaborarea intre Ministerul Agri
culturii și Silviculturii din Republica 
Socialistă România și Comitetul Fe
deral pentru agricultură și alimen
tație din R.S. Cehoslovacă. Se pre
vede extinderea colaborării între 
unități și institute agricole din cele 
două țări, a vizitelor reciproce de stu
dii și schimburilor de material docu
mentar, precum și de semințe, ma
terial săditor și animale de rasă. Din 
partea română, aranjamentul a fost 
semnat de Dumitru Moianu, secretar 
general in Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii, iar din partea ceho
slovacă de Emil Cakadja, adjunct al 
ministrului, președinte al Comitetului 
federal pentru agricultură și alimen
tație.

Președintele Richard Ni
xon va participa săptămîna vi
itoare la „o importantă consfătuire 
în legătură cu situația din Asia de 
sud-est". Potrivit surselor din Wa

(Urmare din pag. I)
amplificarea și diversificarea coope
rării economice și tehnice, pentru 
lărgirea schimburilor comerciale, 
părțile și-au exprimat hotărirea de 
a acționa pentru valorificarea aces
tor posibilități. în acest sens, s-a 
hotărît să se întrunească în curind 
la Bangui comisia mixtă spre a 
stabili măsurile concrete care trebuie 
să fie întreprinse de către cele două 
părți pentru realizarea unor acțiuni 
de cooperare in sectoarele : trans
porturi, industrial, geologic și minier, 
forestier, agricol, comercial și turis
tic. S-a convenit, de asemenea, ca o 
misiune de experți români să studie
ze în Republica Africa Centrală, îm
preună cu specialiștii centrafricani, 
condițiile și posibilitățile concrete de 
realizare a unor acțiuni de cooperare 
în domeniile stabilite de comun 
aoord. De asemenea, s-a decis să se 
încheie un program pentru aplicarea 
acordului de colaborare culturală și 
științifică. La București s-a semnat 
un acord pentru dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două țări în domeniul ae
ronautic, precum și înființarea în vii
tor a unor linii aeriene directe între 
capitalele celor două țări. O serie de 
alte măsuri asupra cărora s-a conve
nit vor contribui la dezvoltarea rela
țiilor economice reciprooe. Firește, pe 
măsura dezvoltării economiilor celor 
două state, vor spori și mai mult po
sibilitățile de a lărgi cooperarea din
tre ele, în interesul reciproc, al cauzei 
colaborării internaționale.

Schimbul de păreri larg și util, 
care fi avut loc între cei doi preșe
dinți cu privire la situația interna
țională, a scos în relief convergența 
punctelor de vedere ale celor două 
țări în numeroase probleme ale ac
tualității politice. Așa cum se subli
niază și în comunicatul comun, pen
tru instaurarea în lume a unui cli
mat de încredere și colaborare este 
necesar ca relațiile dintre state să 
se bazeze pe principiile respectării 
suveranității și independenței na
ționale, egalității in drepturi, nea
mestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc, să se asigure 
dreptul sacru al fiecărui popor de a 
decide el însuși propria soartă. Pro

DELEGAȚIEI U. G. S. R.
9

ÎN R. P. ALBANIA
TIRANA 19 (Agerpres). — Mem

brii delegației Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, care se 
află in R. P. Albania, au fost oas
peții zonei petroliere din districtul 
Berat. Aici a avut loc o întîlnire cu 
activiști sindicali și muncitori frun
tași. Oaspeții români au vizitat apoi 
combinatul textil din districtul Be
rat, unde au luat cunoștință de suc
cesele obținute de colectivul între
prinderii, precum și portul Durres.

★
Cu ocazia vizitei in R. P. Albania 

a delegației U.G.S.R., oonduse de to
varășul Florian Dănălache, președin
tele Consiliului Central al U.G.S.R., 

shington. în cadrul acestei reuniuni 
vor fi date instrucțiuni ambasadoru
lui David Bruce, succesorul lui 
Henry Cabot Lodge la negocierile de 
la Paris cu privire la Vietnam.

Consiliul Național al 
Partidului Uniunea progre
sistă din Senegal8 3 lntrunit 
în prezența președintelui Leopold 
Senghor, care deține și funcția de se
cretar general al partidului. Lucrările 
consiliului vor fi urmate de adopta
rea unor măsuri care să preîntimpine 
evoluția nefavorabilă a economiei 
naționale și să ducă la redresarea 
deficitului balanței comerțului exte
rior. Acest deficit ee datorește scă
derii continue a prețurilor pe piața 
mondială și, îndeosebi, pe cele vest- 
europene la arahide — principalul 
produs senegalez destinat exportului.

Situația din regiunile 
nord-vestice ale statului 
indian Assam continuâ să fie 
critică în urma inundațiilor provocate 

movarea acestor principii reclamă 
excluderea forței, a amenințării cu 
forța și a presiunilor de orice na
tură în relațiile dintre state, rezol
varea pe cale pașnică a probleme
lor litigioase, intensificarea eforturi
lor pentru asigurarea păcii și secu
rității în lume.

Reafirmind solidaritatea lor cu 
lupta tinerelor state pentru consoli
darea independenței naționale, pentru 
progres economic și social, cele două 
părți au relevat importanța spriji
nirii fiecărui stat pe forțele proprii 
și a extinderii cooperării internațio

PERSPECTIVELE FAVORABILE 
ALE COLABORĂRII 

ROMÂNO-CENTRAFRICANE
nale pe baze echitabile, pornindu-se 
de Ia ideea că lichidarea decalajului 
economic dintre state prezintă o deo
sebită importanță pentru progresul și 
pacea generală.

Referindu-se la situația din Africa 
australă, conducătorii celor două 
țări denunță colonialismul portughez, 
politica de apartheid promovată de 
regimurile rasiste de la Pretoria și 
Salisbury, considerând că existența 
acestor regimuri constituie o sursă 
de încordare pe continentul african. 
Părțile au reafirmat sprijinul față de 
mișcările de eliberare națională din 
această parte a lumii, necesitatea 
transpunerii în viață neîntîrziat a 
Declarației și rezoluțiilor O.N.U. cu 
privire la decolonizare. „România — 
spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— este solidară cu lupta de eliberare 

simbătă seara, ambasadorul Româ
niei în Albania, Manole Bodnaraș, a 
oferit o recepție în saloanele amba
sadei. Au participat Rita Marko, 
președintele Consiliului Central al 
Sindicatelor din R. P. Albania, Reiz 
Malile, ministru adjunct al afaceri
lor externe, Vasil Kati, ministru ad
junct al comerțului, Mantho Bala, 
ministru adjunot al invățămintului 
și culturii, Misto Traska, președin
tele Comitetului albanez pentru re
lațiile culturale și de prietenie cu 
străinătatea, alte persoane oficiale.

Recepția s-a desfășurat lntr-o at
mosferă cordială, prietenească.

de ploile torențiale. Fluviul Brahma
putra și afluenții lui își revarsă 
apele pe întinse suprafețe, provo
când mari daune culturilor ; toate 
căile de comunicație au devenit im
practicabile, iar legăturile telefonice 
și telegrafice cu restul țării au fost 
întrerupte.

„Premiul pentru bravu- 
ră"# decernat de municipalitatea 
orașului italian San Remo pentru 
fapte deosebit de curajoase pe mare, 
a fost atribuit în acest an lui Thor 
Heyerdahl și echipajului ambarca
țiunii din papirus „Ra-2“, cu care te
merarii navigatori au reușit să tra
verseze Oceanul Atlantic. în trecut, 
premiul a mai fost atribuit naviga
torului englez Chichester și japone
zului Konike Horie.

A luat sfîrșit festivalul 
filmului științifico-fantastic 
de la Triest. Juriul internațional a 
decernat „Asteroidul de aur" (marele 
premiu ai festivalului) filmului sue
dez de lung metraj „Gladiatorii".

națională a popoarelor, urmărește eu 
simpatie și sprijină eforturile tinere
lor state din Africa, Asia și de pe alte 
continente pentru apărarea și întări
rea independenței lor naționale, pen
tru dezvoltarea economică și socială 
de sine stătătoare. Am condamnat și 
condamnăm în modul cel mai hotărit 
politica de forță, colonialismul și 
neocolonialismul, tendințele de domi
nație ale unei țări asupra alteia, de 
jefuire a avuțiilor naționale ale altor 
popoare, politica de apartheid și dis
criminările rasiale, pentru că toate 
acestea împiedică afirmarea liberă, 

nestingherită a voinței popoarelor 
de a-și hotărî singure destinele, ridi
că bariere în calea apropierii și co
laborării dintre națiuni și înveninea
ză atmosfera internațională".

Exprimindu-și profunda Îngrijo
rare în legătură eu persistența foca
relor de conflict care periclitează 
pacea lumii, România și Republica 
Africa Centrală și-au reafirmat spri
jinul față de lupta dreaptă a po
poarelor din Indochina, pronunțîn- 
du-se pentru retragerea trupelor 
americane și ale aliaților lor din 
această zonă, pentru crearea premise
lor ca popoarele vietnamez, cambod
gian și laoțian să-și hotărască sin
gure soarta, fără amestec din afară. 
Cu privire la situația din Orientul 
Apropiat a fost reliefată necesitatea 
transpunerii în viață a rezoluției

Acordurilor de la Geneva

Cauza dreaptă 
a popoarelor 

din Indochina va birui!
Ziua de 20 iulie 1954, data semnării 

Acordurilor de la Geneva cu privire 
la Indochina, rămîne înscrisă ca un 
moment de însemnătate istorică în 
cronica luptelor pentru libertate și 
independență națională a popoarelor 
din sud-estul Asiei. După decenii de 
război pustiitor, timp în care forțele 
de eliberare au obținut victorii stră
lucite în lupta împotriva colonialis
mului, pe pămîntul răvășit de bombe 
al Vietnamului, Laosului și Cambod- 
giei apăreau zorile păcii.

Acordurile de la Geneva — rezul
tat al victoriilor obținute de popoa
rele Indochinei, al voinței opiniei pu
blice mondiale de a se asigura o re
glementare politică a conflictului, al 
unor negocieri laborioase la masa 
conferinței între țările interesate 
— au dat expresie juridică unui 
complex de principii și angajamente, 
a căror esență era de a nu se per
mite reizbucnirea ostilităților, de a 
asigura instaurarea unei păci dura
bile în Asia de sud-est. Acordurile 
garantau în mod solemn popoarelor 
vietnamez, laoțian și khmer „suvera
nitatea, independența, unitatea și in
tegritatea teritorială".

în acest scop, acordurile au prevă
zut cu toată claritatea că este 
interzisă introducerea în Vietnam 
de trupe străine, a oricărui tip 
de armament, muniții și alte 
materiale de război, înființarea 
de baze militare străine. A fost 
stabilită, totodată, o linie de demar
cație militară provizorie, de-a lungul 
paralelei 17, în jurul căreia s-a hotă
rit crearea unei zone demilitarizate, 
urmind ca ea să dispară ulterior, prin 
reunificarea pașnică a Vietnamului. 
In acest scop s-a convenit organiza
rea de alegeri generale pentru vara 
anului 1956 — alegeri ce nu s-au ți
nut însă datorită manevrelor guver
nanților de la Saigon și ale protec
torilor lor. care se temeau să per
mită poporului vietnamez să-și ex
prime liber voința.

Anii care s-au scurs de Ia semna
rea Acordurilor de la Geneva au ară
tat că tocmai nerespectarea principi
ilor și a principalelor prevederi ale a- 
cestor documente, încălcarea lor 
brutală de către S.U.A., au dus 
la reanimarea flăcărilor războiu
lui, la transformarea Indochinei 
intr-un focar de război și în
cordare, care periclitează pacea lu
mii. Desfășurarea evenimentelor ara
tă, totodată, că problemele din pe
ninsula indochineză se pot rezolva 
numai pe baza principiilor cuprinse 
în aceste acorduri, a căror actualitate 
se menține întru totul și în prezent.

Aniversarea a 16 ani de la semna
rea Aoordurilor de la Geneva găsește 
popoarele vietnamez, khmer și laoțian 
într-o încleștare crîncenă cu forțele 
intervenționiste ale S.U.A. și ale aco- 
liților lor. Strîngîndu-și rândurile în 
fața agresiunii, popoarele din pe
ninsula Indochinei, legate prin vechi 
tradiții de luptă, sînt ferm hotărâte 
să-și întărească solidaritatea, să-și 
mobilizeze toate energiile pentru a 
înfrânge intervenția imperialistă. Ca 
rezultat al acestei lupte unite, uriașa 
mașină de război pe oare Statele fi
nite au pus-o în mișcare în Asia de 
sud-est pentru a înăbuși setea de li
bertate a acestor popoare nu și-a a- 
tins scopurile, agresorul aflîndu-se in
tr-un impas ce se agravează pe zi ce 
trece. Nici masacrele din Vietnamul 
de sud, nici bombardamentele asupra 
teritoriului Republicii Democrate 
Vietnam, nici acțiunea de „vietnami-

Consiliului de Securitate din noiem
brie 1967, retragerii trupelor israe- 
liene de pe teritoriile arabe ocupate, 
respectării dreptului la existență și 
dezvoltare independentă a tuturor 
statelor din această regiune, solu
ționării problemei populației palesti
niene in conformitate cu interesele 
legitime ale acesteia.

Merită a fi relevată aprecierea co
mună că înaintarea pe calea făuririi 
securității europene are o importanță 
covirșitoare nu numai pentru toate 
țările acestui continent ci și ar Înrâuri 
în mod pozitiv evoluția relațiilor in
ternaționale în ansamblul lor. Cele 
două țări au relevat necesitatea de a se 
adopta măsuri efective pentru înce
tarea cursei înarmărilor, pentru des
ființarea bazelor militare și retrage
rea trupelor străine de pe teritoriul 
altor state, de a se păși ferm pe 
calea dezarmării generale, în primul 
rind a dezarmării nucleare — ceea 
ce ar avea o mare însemnătate pen
tru destinderea și securitatea inter
națională, precum și pentru sprijini
rea țărilor în curs de dezvoltare.

Vizita în țara noastră a președin
telui Bokassa a relevat încă o dată 
utilitatea și rodnicia contactelor din
tre conducătorii de state pentru 
dezvoltarea colaborării între țări și 
popoare. „Ne întoarcem acasă, subli
nia președintele Bokassa, cu bucuria 
de a fi vizitat o țară frumoasă, o 
țară prietenă, hotărită să-și con
struiască un viitor luminos ; plecăm 
cu certitudinea că prietenia româno- 
centrafricană constituie un factor de 
cooperare fecundă între popoarele 
noastre și o verigă importantă în 
lupta pentru pace și securitate in 
lume".

Așa cum se arată în Comunicatul 
comun, președintele Bokassa l-a In
vitat pe președintele Nicolae 
Ceaușescu, Împreună cu soția, Elena 
Ceaușescu, să viziteze țara sa, invi
tație ce a fost acceptată cu plăcere.

Salutînd rezultatele fructuoase ale 
acestei vizite, opinia noastră publică 
consideră că ea deschide perspective 
favorabile pentru dezvoltarea colabo
rării româno-centrafricane, pentru în
tărirea solidarității dintre țara noastră 
și Africa, servind totodată cauzei 
păcii în lumea întreagă. 

zare" sau „războiul secret" din Laos, 
nici agresiunea din Cambodgia nu au 
putut să ușureze situația trupelor in
tervenționiste.

Este un adevăr recunoscut astăzi 
chiar și în cercurile politice și mili
tare americane că o victorie militară 
a S.U.A. în Vietnam, și în general in 
peninsula Indochina, nu este posibilă. 
Știrile care parvin zilnic din Viet
nam, ca și din Laos și Cambodgia. a- 
testă în mod elocvent faptul că for
țele de eliberare își întăresc pozițiile, 
obținînd victorii strălucite in lupta 
împotriva agresorilor și în consolida
rea puterii revoluționare. Un comuni
cat recent al Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud anun
ța că în semestrul care s-a încheiat 
230 000 de soldați inamici au fost scoși 
din luptă, iar jumătate din „satele 
strategice" — adevărate lagăre de 
concentrare — au fost distruse. Pină 
în prezent puterea revoluționară a 
fost instaurată în 44 de orașe, 150 ca
pitale districtuale și 1 500 de sate sud- 
vietnameze.

Și în Laos, după cucerirea Văii Ul- 
cioareior, în urmă cu cîtva timp, for
țele patriotice au lansat numeroase 
acțiuni ofensive, scoțînd din luptă mii 
de soldați și distrugînd mari canti
tăți de mijloace militare dușmane.

Cu ce rezultate s-a soldat „operațiu
nea Cambodgia" ? Invazia în Cam
bodgia nu a făcut decit să agraveze 
considerabil situația din Asia de sud- 
est, trezind cea mai vie reacție da 
protest în lumea întreagă și in Ame
rica însăși. Venind în sprijinul regi
mului reacționar de la Pnom Penh, 
Statele Unite au angajat uriașa lor 
mașină de război pe o nouă porțiune 
a labirintului indochinez. Chiar după 
așa-zisa „retragere" de la 30 iunie a 
efectivelor terestre, agresiunea con
tinuă prin atacurile aviației, prin 
bombardamente de artilerie de pe te
ritoriul Vietnamului de sud, prin in
troducerea de noi trupe mercenare. 
Cu toate acestea, calculele strategi

ilor de la Pentagon sînt dejucate pa 
cimpul de luptă. Intr-un bilanț al gu
vernului Regal de Uniune Națională 
al Cambodgiei, dat de curind publi
cității, se anunță că forțele patriotico 
acționează in aproape toate provinciile 
țării. A fost creată o vastă zonă eli
berată, aflată sub controlul Frontului 
Național Unit Kampuchea, zonă 
ce cuprinde o populație totală 
de peste un milion de locui
tori. Astfel, extinderea agresiu
nii nu a făcut decit să atragă noi 
înfrângeri militare și moral-politice 
pentru S.U.A. întreaga desfășurare a 
evenimentelor verifică concludent a- 
devărul că în zilele noastre încercările 
de a îngenunchea și de a subjuga po
porul vietnamez, celelalte popoare 
din Indochina, care își apără cu dir- 
zenie și eroism pămîntul patriei, 
dreptul lor sacru la o viață liberă și 
independentă, sînt și vor fi iremedia
bil sortite eșecului.

Din aceste învățăminte ale Istoriei 
trebuie să se tragă concluziile cuve
nite. Ceea ce în 1954 s-a dovedit a 
fi singura soluție este valabil și as
tăzi : interesele tuturor popoarelor, 
interesele generale ale păcii cer re
tragerea trupelor S.U.A., respectarea 
dreptului poporului vietnamez, a ce
lorlalte popoare din Indochina da 
a-și hotărî singure viitorul, calea dez
voltării lor.

După cum se știe, la tratati
vele de la Paris reprezentanții
R. D. Vietnam și ai Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud au prezentat propu
neri concrete, constructive, un pro
gram realist, menit să deschidă per
spective favorabile unei soluționări 
pe cale politică a conflictului din 
Vietnam. Baza acestor propuneri o 
formează Acordurile de la Geneva 
din 1954, care oferă cadrul unei re
glementări viabile a situației din In
dochina, prin reinstaurarea păcii, a- 
firmarea dreptului popoarelor din a- 
ceastă regiune la libertate și inde
pendență. Din păcate, aceste tratative, 
care durează de atîta timp, nu pro
gresează — iar pentru aceasta există o 
singură explicație : refuzul Statelor 
Unite de a accepta ceea ce este esen
țial și hotărâtor pentru rezolvarea 
problemei vietnameze — retragerea 
tuturor trupelor lor și ale aliaților, 
înoetarea oricărui amestec în trebu
rile interne ale popoarelor din pe
ninsula Indochinei.

Aniversarea Acordurilor de la Ge
neva constituie un prilej de reafir
mare a sprijinului și simpatiei fier
binți a opiniei publice din țara noas
tră, a tuturor oamenilor muncii din 
România socialistă, ca și de pe 
toate meridianele față de lupta 
dreaptă a popoarelor Indochinei pen
tru respingerea agresiunii. Animat de 
sentimente de profundă solidaritate 
intemaționalistă, poporul român a a- 
oordat și aoordă întregul său sprijin 
material și moral-politic eroicului 
popor vietnamez, celorlalte popoare 
din peninsula indochineză, în lupta 
lor pentru apărarea independenței și 
suveranității. „Poporul nostru — sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
se pronunță pentru încetarea nelntîr- 
ziată a războiului din Vietnam, din 
Indochina, pentru retragerea trupelor
S. U.A. din Vietnamul de sud și 
curmarea oricărui amestec In trebu
rile interne ale poporului vietnamez. 
România cere cu toată hotărirea ca 
popoarele vietnamez, laoțian și cam
bodgian să fie lăsate să-și rezolve sin
gure problemele, fără nici un amesteo 
din afară".

Dînd strălucite exemple de dîrze- 
nie și eroism în lupta împotriva a- 
gresiunii, pentru apărarea ființei na
ționale, popoarele din peninsula In
dochinei se bucură de admirația și 
sprijinul întregii omeniri progresiste, 
care își exprimă convingerea în vic
toria cauzei lor drepte, in împlinirea 
aspirațiilor lor de libertate, indepen
dență și progres.

Dumitru ȚINU
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