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O CAIAC-CANOE: Patzaichin și Covaliov-campionî 
mondiali în proba de canoe 2—1000 m® BOX: Dinamo- 
viștii bucureșteni au dominat „dinamoviada" inter
națională • Șapte sporturi olimpice la „radiografie" 

o ATLETISM: Semifinalele „Cupei Europei"
(IN PAGINA A III-A)

ZIUA MARINEI
o impresionantă demonstrație

PLECAREA PREȘEDINTELUI 
VECEI EXECUTIVE FEDERALE

A R. S. F. IUGOSLAVIA

a vigoarei marinei românești
Jalon între jaloanele noi din ca

lendarul epocii socialiste a Româ
niei, prima duminică din august 
consemnează sărbătoarea consacra
tă oamenilor mării. Zi-simbol, ca 
mtu e altele, moment în care po
porul nostru aduce un fierbinte 
omagiu, închină sentimentele sale 
cele mai nobile de gratitudine 
muncii fără preget a navigatorilor 
de pe vasele comerciale, a milita
rilor din forțele navale, a con
structorilor de nave.

Ziua Marinei, sărbătoarea de 
ieri.

în această zi, toate navele mili
tare și civile au arborat însemne 
de zile mari — Marele pavoaz — 
iar prin programe artistice, prin 
întreceri sportive și joouri pline 
de fantezie și umor, marinarii au 
umplut de clocot și farmec portu
rile dunărene, cele de pe apele in
terioare, porturile maritime. Săr
bătorirea celor care trăiesc și mun
cesc pe întinsul apelor a cunoscut 
însă farmec și strălucire aparte la 
Mangalia, cadru devenit tradițio
nal pentru celebrarea Zilei Mari
nei.

încă de cu zori, navele flotei 
maritime militare aliniate în a- 
vanport, masivul dig interpus în
tre bazinul de acostare și largul 
mării au dobîndit ambianța sărbă
torească a marilor festivități. Pe 
catarguri flutură, în adierea brizei 
marine, mii și mii de stegulețe 
multicolore. Vasul-comandant, bo
gat drapat în tricoloruri și drapele 
purpurii, purtînd stema și inițiale
le Partidului Comunist Român, 
așteaptă, ancorat la chei, ca pe pun
tea sa să urce oaspeți de seamă. 
La sărbătoare participă tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, președintele 
Consiliului de Stat, comandant su
prem al Forțelor Armate ale Re
publicii Socialiste România. Parti
cipă, de asemenea, alți conducă
tori de partid și de stat, demnitari 
ai țării, oaspeți de peste hotare, 
atașați navali a numeroase state.

Este o atmosferă de așteptare, în 
același timp și calmă și febrilă. 
Bricul „Mircea“, eleganta, supla 
navă-școală a marinei noastre mi
litare, se leagănă aproape imper
ceptibil pe unda clătinată de vîntul 
ce suflă dinspre larg. Marinarii, în 
elegantă ținută albă de paradă, 
stau aliniați pe punți, alții în ace
eași ținută străjuiesc pe distanță de 
kilometri, de-o parte și de alta, 
drumul către avanport și digul 
pînă la nava-comandant. Fanfara 
și compania de gardă stau gata să 
dea onorul. Pe străzile Mangaliei, 
pe faleza orașului, în balcoanele 
impunătoarelor clădiri ce dau spre 
plajă și către bazinul avanportului, 
mii și mii de localnici, turiști ro
mâni și străini, aflați în vacanță 
pe însoritul nostru litoral, țărani 
veniți din satele împrejmuitoare,

Comandantul suprem al Forțelor noastre Armate, tovarășul Nicolae Ceaușescu, trece în revistă compania de onoare

așteaptă începerea festivităților. 
Treptele digului s-au transfor
mat în tribune. Este în a- 
ceastă masivă prezență umană, 
constatată plenar și pe întreg par
cursul drumului, viu exprimată do
rința, bucuria de a-1 vedea și saluta 
pe secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușespu, a că
rui tonifiantă prezență în mijlocul 
maselor este totdeauna prilej de 
mișcătoare manifestare a unității 
indestructibile dintre partid și po
por, împrejurare fericită în care 
masele își manifestă deschis și 
sincer adeziunea lor la politica par
tidului și statului, voința nestră
mutată a tuturor categoriilor de 
cetățeni ai patriei indiferent de 
naționalitate, de a urma neabătut 
linia trasată de partid, de a da 
viață cu o zi mai devreme mărețe

lor obiective de înflorire a Româ
niei trasate de istoricul Congres al 
X-lea.

La festivitățile organizate cu 
prilejul Zilei Marinei participă ca 
invitați de onoare Mitia Ribicici, 
președintele Vecei Executive Fede
rale a R.S.F. Iugoslavia, Harry Ni
cholas, secretar general al Partidu
lui Laburist din Marea Britanie, 
Dmitri Poleanski, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., Karl Heinz 
Notzel, membru al Prezidiului Co
mitetului Federal al P. C. German 
(Bachmann), Kurt Erlebach, mem
bru al Prezidiului Comitetului Fe
deral al P. C. German (Bach
mann), Gustavo Espimosa Monte- 
simos, membru al Comisiei Politi
ce a C.C. al P.C. Peruvian, secre

tar general al Confederației gene
rale a oamenilor muncii peruvieni, 
James Stewart, membru al Co
mitetului Executiv Național și al 
Secretariatului P. C. din Irlanda, 
Jean Vincent, membru al Se
cretariatului Colectiv al Parti
dului Muncii din Elveția, Adal- 
berto Minucci, membru al Direc
țiunii P. C. Italian, Eugeniusz 
Szyr, mombru al C.C. al P.M.U.P., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Polone.

Ora 10.
După ce au străbătut drumul de 

la Neptun, tînăra și cocheta sta
țiune Neptun, din constelația Man
galia Nord, mașinile ce compun 
convoiul oficial pătrund în incinta 
avanportului, urmînd coama digu
lui, printre ziduri de trupuri bron
zate și explodînd de sănătate și 

voie bună. Trecerea prin mulțime 
a mașinii deschise, în care se află 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășul Ion Gheorghe Maurer și 
tovarășul Emil Bodnaraș, este în
soțită de vii aplauze, de urale în
delungate. Se scandează în cor 
numele conducătorului partidului, 
alăturîndu-se ca o indisolubilă le
gătură a conducătorului cu parti
dul, ca un simbol âl unei organice 
simbioze, cele trei atît de cunoscu
te și tot pe atît de simbolice ini
țiale „P. C. R.“. Prin sunete pre
lungi, de alamă, un trompet dă 
semnalul. La una și aceeași coman
dă, toate echipajele prezintă pen
tru onor armele.

N. Popescu-BOGDANEȘTI

(Continuare în pag. a Il-a)

Președintele Vecei Executive Fe
derale a R.S.F. Iugoslavia, Mitia 
Ribicici, împreună cu soția, care, la 
Invitația președintelui Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a făcut o vizită neoficială 
în țara noastră în zilele de 30 
iulie — 2 august, a plecat duminică 
spre patrie.

în cursul șederii sale în Româ
nia, oaspetele iugoslav a fost 
primit de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, și a 
avut convorbiri cu președin
tele Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer.

Din partea română au participat 
Nicolae Ecobescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, și Va- 
sile Șandru, ambasadorul Româ
niei la Belgrad, iar din partea iu
goslavă, Iakșa Petnci, adjunct al 
secretarului de stat pentru aface
rile externe, și Iso Njegovan, 
ambasadorul Iugoslaviei la Bucu
rești.

Primirea și convorbirile, în ca
drul cărora s-a subliniat dorința 
comună de a dezvolta și. adinei în 
continuare relațiile de prietenie 
dintre cele două țări și s-a făcut 
un schimb de păreri cu privire la 
unele probleme internaționale de 
interes comun, s-au desfășurat

lirei argumente
ale hărniciei

intr-un triunghi *1

industriei/

La marginea Bucu- 
reștiului, de acolo de 
unde Bărăganul îți 
invită privirile la 
întinderi de pămînt 
sfîrșite în geana ori
zontului, ca apoi tip
sia neagră și imen
să a cernoziomului 
să purceadă spre alte 
zări și mai depărtate, 
și-au constituit exis
tența trei întreprin
deri, aparent fără 
nici o legătură in
dustrială între ele. 
Căci ce legătură 
poate exista între o 
unitate producătoare 
de stîlpi centrifugați, 
între Filatura româ
nă de bumbac nr. 2 
și fabrica de încălță
minte „Progresul11 ? 
Legătura există însă 
pe alți parametri, 
toate cele trei unități 
înscriindu-și efortu
rile în aceeași econo
mie a țării. La di
mensiunile industriei 
naționale, acolo unde 
se întîlnesc și se 
conjugă toate reali
zările, cele trei uni
tăți mai sus amintite 
își interferează bi
lanțurile, răspunzînd 
aceluiași unic dezi
derat al economiei, 
măsurat în cantitate 
și calitate, strădania 
lor adăugîndu-se 
strădaniei generale. 
Reduse la scara lor 
intimă, unitățile ră- 
mîn însă la specifi
cul lor, raporturile 
de bună vecinăta
te demonstrîndu-se 
printr-un teritoriu 
devenit aproape co
mun, dacă dăm zidu
rilor care le despart 
simpla semnificație 
de simbol. 

înainte de două
zeci și trei August 
1944, pe aceste locuri 
existau doar două 
întreprinderi, iar ca 
să fim și mai exacți, 
existau în măsura in 
care vrem să fim ge
neroși cu cele două 
ateliere, de la fila
tură și de la fabrica 
de încălțăminte. As-

AUGUST

tăzi, la cele trei uni
tăți, în 
schimburi, 
peste șase mii 
oameni, realizind 
producție 
importantă 
samblul 
industriei 
Unitate a I.C.M.P.B.- 
ului, întreprinderea 
de stîlpi centrifugați, 
locul unde se fabrică 
stîlpi de beton cu co- 
fraje metalice, atît 
de necesari liniilor 
de joasă și înaltă 
tensiune, a început 
să producă în anul 
1949, cînd primul 
stilp își semna certi
ficatul de naștere. 
De atunci, pînă azi 
se întinde exact dis
tanța unei istorii a 
creșterii, unitatea de 
producție cunpscînd 
o rapidă dezvoltare.

cite două 
lucrează 

de 
o 

specifică 
pe an- 

ramurilor 
naționale.

într-o atmosferă caldă, priete* 
nească.

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Vecei Exe
cutive Federale a asisitat la sărbă
torirea Zilei Marinei, organizată la 
Mangalia.

Oaspetele a participat, de ase
menea, la o partidă de vînătoara 
în județul Timiș și a vizitat lito
ralul românesc.

La plecare, pe aeroportul Mihail 
Kogălniceanu din Constanța, pre
ședintele Vecei Executive Federa
le, Mitia Ribicici, și soția sa au 
fost salutați de președintele Con
siliului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, cu soția, precum și de 
Petre Ionescu, președintele Consi
liului popular al județului Con
stanța, și alte persoane oficiale.

★
în aceeași zi, președintele Vecei 

Executive Federale a Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, 
împreună cu soția, a sosit la Bel
grad.

La sosire, pe aeroportul Belgrad, 
Mitia Ribicici și persoanele care 
l-au însoțit au fost salutați, de 
Blagoie Popov, membru al Vecei 
Executive Federale, de Anton 
Vratușa, adjunct al secretarului de 
stat al afacerilor externe, de alte 
oficialități iugoslave. Au fost pre- 
zenți reprezentanții ambasadei ro
mâne la Belgrad.

(Agerpres)

126,5

I

pe măsura necesită
ților tot mai mari, 
impuse de însăși dez
voltarea întregii țări, 
în acest prim semes
tru, muncitorii, teh
nicienii și inginerii 
acestei întreprinderi 
se pot mîndri cu re
zultate importante. 
S-a realizat o pro
ducție globală de 
104,1 la sută, o pro
ducție marfă de 103,4 
la sută, pe seama 
unei productivități 
sporite de 103,8 la 
sută. Prin înlocuirea 
oțelului P.C. 52 cu
un oțel de calitate
superioară, P.C. 60. 
s-au realizat în șase 
luni economii de o- 
țel însumînd 
tone. Trecerea de la 
producția de stîlpi 
centrifugați, armați 
cu bare de oțel, la o 
producție de stîlpi 
armați cu sîrmă pre- 
tensionată, a dus nu 
numai la o sporire 
substanțială a calită
ții produselor, dar și 
la economii, care, ra
portate 
perioadă 
se ridică 
sută pe 
de beton. Prin redu
cerea pierderilor teh
nologice la cifra zero 
s-a făcut o economie 
de metal (sîrmă) de 
155 
rii

la aceeași 
a anului, 
la 30 la 

metrul cub

tone. Muncito- 
acestei unități, 

răspunzînd chemă
rii partidului de a 
contribui prin efor-

Petre SALCUDEANU

(Continuare 
în pag. a III-a)

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI 
în numele tuturor canadienilor și al meu personal, mulțumesc Ex

celenței Voastre și poporului român pentru cordialul mesaj de felici
tare adresat cu ocazia zilei noastre naționale.

ROLAND MICHENER
Conducătorii de partid și de stat asistă la serbarea marinărească de la Mangalia Guvernator general al Canadei
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ZIUA MARINEI
o impresionantă demonstrație
a vigoarei marinei românești

Prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, a celorlalți conducători de partid și de stat este însoțită de vii aplauze, 
de urale îndelungate

(Urmare din pag. I)

în întîmpinarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu vine generalul 
locotenent Ion Coman, adjunct al 
ministrului forțelor armate. Vice
amiralul inginer Grigore Marteș, 
comandantul marinei militare, dă 
raportul comandantului suprem al 
Forțelor Armate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. După ce trece în 
revistă compania de onoare, tova
rășul Nicolae Ceaușescu urcă pe 
puntea vasului comandant și adre
sează tuturor marinarilor felicitări 
cu prilejul Zilei Marinei și urări de 
noi succese în pregătirea de luptă 
și politică.

Pionieri cu fețele îmbujorate de 
emoție oferă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și soției sale, Elena 
Ceaușescu, tovarășului Ion Gheor- 
ghe Maurer, precum și celorlalte 
persoane oficiale șl lnvitaților, 
bogate buchete de trandafiri 
și garoafe roșii. Erau prezenți în 
tribună tovarășii Gheorghe Pană, 
Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, Flo
rian Dănălache, Vasile Vîlcu, Iosif 
Banc, Miron Constantinescu, Ion 
Iliescu, Vasile Patilineț, Ion Pățan, 
Comeliu Mănescu, Petre Ionescu, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Constanța al P.C.R., preșe
dintele consiliului popular jude
țean, șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., membri ai guvernului, ge
nerali și ofițeri superiori.

începe serbarea marinărească...
Vreme de o oră și jumătate 

puntea vasului-comandant, punțile 
celorlalte vase ancorate la chei, 
treptele digului, digul însuși, fa
leza mării, balcoanele clădirilor ce 
dau spre mare, spre bazinul avan- 
portului, devin o imensă, o uriașă 
sală de spectacol. Vreme de o oră 
șl jumătate, mii șl mii de oameni 
aveau să asiste la o virtuoasă de
monstrație artistică, la o dezlăn
țuire de vigoare și măiestrie spor
tivă, cum numai marinarii pot să 
o dovedească, aveau să cunoască, 
într-o insolită paradă alegorică, 
istoricul navigației românești de 
la origini și pînă astăzi, aveau să 
ia act de impresionante realizări 
obținute în înzestrarea tehnică de 
luptă a forțelor militare maritime 
ale țării.

Ți se cere un substanțial efort 
de imaginație și pricepere scrii
toricească pentru a reînchega, pen
tru a recompune în spațiul restrîns 
ce-1 oferă coloanele ziarului, în 
toată amploarea, în toate amănun
tele, elevatul și neobișnuitul spec
tacol realizat de marinarii militari 
de ziua armei lor. începînd cu 
fantastica apariție pe spinarea ce

nușie a unei balene și în tovărășia 
unor salve de tunete, răzbătînd 
din adîncuri, a severului zeu Nep- 
tun, stăpînul necontestat al în
tinderilor și străfundurilor de ape 
și pînă la plinul de umor — joc- 
concurs ăl prinderii rațelor, to
tul a respirat imaginație, voioșie și 
în nu mai mică măsură bună pre
gătire. într-adevăr, bună pregăti
re, pentru că în indiferent ceea ce 
realizează marinarul, chiar și în 
artă, care pentru marinari este în 
esență un joc al omului cu apa, 
se cere virtuozitate, pregătire te
meinică. Au demonstrat cu priso
sință aceasta inscripțiile realizate 
de înotători pe luciul apei, săritu
rile de la trambulină, întrecerile la 
rame, ștafeta marinărească, sări
turi din elicopter ale scafandrilor 
autonomi. Trecînd în revistă la 
scurtă vreme după „căderea corti
nei", spectacolul din bazinul avan- 
portului de la Mangalia, te întrebi, 
totuși, ce a rămas mai pregnant 
decît orice fixat în memorie, ce a 
impresionat mai puternic și ră- 
mîne, ca amintiri de durată, în
corporat în bagajul de cunoștințe ? 
A impresionat, îți zici, tot ceea ce 
ai văzut, dar mai mult decît toate 
laolaltă s-a impus atenției, alego
rica paradă a istoricului naviga
ției românești. De la corabia daci
că, vas cu capul de lup, înfipt se
meț pe coama prorei, mînuită de 
lopătari bărboși, de la libuma care 
a adus pe meleâgurile Daciei le
giunile lui TraUn, de la pînzarele 
din vremea lui Mircea cel Bătrîn 
și Ștefan cel Mare, pînă la navele 
purtătoare de rachete ce au în
cheiat maiestuos și concludent 
parada deschisă de vedetele gră
nicerești, navigația pe apele româ
ne și construcția românească de 
nave au parcurs un drum lung și 
glorios.

Astăzi România dispune de o pu
ternică flotă fluvială și de una și 
mai puternică maritimă. Navele 
românești, încărcate cu produse 
ale industriei și agriculturii țării, 
străbat, în lung și în lat, mă
rile și oceanele pămîntului, 
stabilind punți trainice de legătu
ră cu lumea, ducînd departe mesa
jul geniului constructiv, pașnic al 
poporului nostru, contribuind la 
lărgirea schimbului de valori ma
teriale între România și alte țări 
ale lumii. A fost visul de veacuri 
al poporului nostru de a avea o 
flotă puternică, iar acest vis se în
făptuiește, este astăzi o realitate. 
Avem șantiere navale cum nu a- 
veam și constructori de nave care 
au trecut grele probe de știință și 
tehnică.

Avem pricepere străveche în arta 
navigației. Economia națională, în 
impetuoasă dezvoltare, cere o dez
voltare pe aceeași măsură a trans
porturilor maritime.

Congresul al X-lea al partidu
lui, luînd în considerare toți acești 
factori, a stabilit ca flota noastră 
maritimă să-și dubleze capacita
tea, iar dotarea ei să fie îmbogă
țită cu nave petroliere și minera
liere de mare tonaj precum și cu 
cargouri de diferite capacități. 
Flota fluvială este înzestrată cu 
noi tipuri de nave pentru trans
portul mărfurilor și călătorilor. Se 
modernizează porturile și în aceas
tă privință este impresionantă 
dezvoltarea pe care o cunoaște 
prima și cea mai importantă fe
reastră maritimă a țării — portul 
Constanța — în ale cărui dane se 
încarcă și se descarcă anual multe 
milioane de tone de mărfuri.

în pas cu evoluția tehnico-știin- 
țifică, cu evoluția tehnicii de luptă, 
a cunoscut însemnate salturi cali
tative marina militară, formația 
navelor purtătoare de rachete care 
a încheiat parada vedetelor grăni
cerești și a formațiilor de vedete 
torpiloare, fiind, în acest sens, mai 
mult decît edificatoare. După cum, 
în egală măsură edificatoare a fost 
demonstrarea posibilităților de co
operare dintre marină și aviație, 
demonstrare concretizată în lansa
rea din helicoptere a desantului de 
scafandri autonomi, zborul fulge
rător pe deasupra apelor al forma
țiilor de reactoare supersonice. Și 
dinspre mare, putem fi fără griji, 
țara este apărată.

De pe puntea navei-bază „Ialo
mița", am asistat, duminică, la 
„Ziua Marinei", ca și âlți cetățeni 
veniți cu sutele, cu miile, la o rar 
întîlnită demonstrație de fantezie 
artistică, de frumusețe și virtuozi
tate sportivă, la o insolită și ins
tructivă trecere în revistă a isto
ricului marinăriei române. Și, mai 
presus de orice, am fost martor al 
unei și mai impetuoase demonstra
ții — demnostrația de atașament a 
militarilor forțelor noastre mari
time față de patrie, de Partidul Co
munist Român, față de comandan
tul suprem al armatei României 
socialiste.

*

„Ziua Marinei" a fost sărbătorită 
după tradiție în porturile fluviale 
dunărene.

La Galați, sărbătoarea Zilei Ma
rinei a coincis anul acesta cu îm
plinirea a 80 de ani de la înfiin
țarea primei societăți de navigație 
română de stat pe Dunăre.

actualitatea culturală

Premiere 
cinematografice
• „Frații Saroyan", producție 

sovietică „Armeniafilm", este o 
dramă axată pe conflictul dintre 
doi frați, ambii militari, cu ati
tudini politice contrarii. Acțiu
nea se petrece în perioada dina
intea instaurării Puterii sovie
tice in Armenia. Regia : Horen 
Abramian și Arkadi Airapetian.

Săptămîna aceasta cinemato
grafică este mai bogată în co
medii :

• „Noul angajat", filmul polo
nez semnat de Jerzy Ziernik 
(scenariu și regia) este o satiră 
ascuțită la adresa birocrației.

• „Dragoste șl viteză" — este 
titlul unei producții spaniole în 
regia lui Ramon Torrado. Un 
film ale cărui vedete sint cântă
rețul Peret — cunoscut publicu
lui român de la ultima ediție a 
„Cerbului de aur" — acompaniat 
de formația sa de gitani și cîn- 
tăreața Nieves Navarro.

în sfîrșit, se mai anunță pen
tru această săptămînă :

• „Tiffany memorandum", 
coproducție franco-italiană, in 
regia italianului cu pseudonim 
anglo-arrrerican, realizator al lui 
„Argoman superdiabolicul" — 
Terrence Hathaway.

FESTIVALUL
La Slănic-Moldova a început du

minică cea de-a 3-a ediție a tradi
ționalului festival muzical coregra
fic dedicat marii sărbători de la 23 
August. Festivalul a debutat printr-o 
impresionantă paradă a portului na
țional din cele 5 județe participante : 
Vrancea, Suceava, Buzău, Vaslui și 
Bacău. Timp de o săptămînă, solii ar
tei interpretative din Moldova, artiști 
amatori de la orașe și sate, se vor în
trece în cîntece și jocuri populare, 
recitări. Programul festivalului cu
prinde, printre altele, și vernisajul 
unei expoziții de artă populară, șe-

Concerte
• Astă-seară la Teatrul de vară 

„Herăstrău", ora 20, iubitorii o- 
peretei pot urmări una din ca
podoperele genului : „Secretul 
lui Marco Polo". Iar marți 4, și 
miercuri 5 august, ora 20, pe a- 
ceeași scenă, se va prezenta : 
„Suzana".
• Asociația Franceză de Mu

zică Recreativă a anunțat de cu
rind că Academia Franceză de 
Muzică și Divertisment a atri
buit medalia „Chitara de bronz", 
discului românesc, înregistrat 
de cunoscutul ’violonist și diri
jor Nicu Stănescu și de orches
tra sa. Această distincție, subli
niază încă o dată succesul cîn- 
tecului românesc dincolo de ho
tarele țării.

„Serbările Craiovei“
„Serbările Craiovei" — se intitu

lează acțiunea cultural-artistică și 
sportivă, inaugurată duminică în ora
șul de reședință a județului Dolj în 
cinstea sărbătorii de la 23 August. In 
programul acestei manifestări, aflată 
la prima ediție, sint înscrise : spec
tacolul de sunet și lumină „Rapsodia 
eliberării", spectacolele „Slăvim acest 
ținut prin joc și cîntec oltenesc", și 
„Flori de nufăr porți în plete", o 
seară de poezie cuprinzind creații ale 
membrilor cenaclului literar „Elena 
Farago".

SALONUL DE VARĂ
AL ARTIȘTILOR SIRIENI

La Sibiu s-a deschis de curind, 
în frumosul complex „Casa artelor", 
Saionul de vară.

Grupat pe afinități stilistice, 
salonul cuprinde peste 100 de lu
crări de pictură, sculptura, grafică, 
precum și un sector de artă decora
tivă, cu lucrări de vîrf, dar și cu 
lucrări slabe, ceea ce ne face să 
gindim că îngăduința juriului nu are 
altă explicație decît aceea de a um
ple cu orice chip o „sală mare". Punc
tele contradictorii apar tocmai aici. 
Fiindcă o serie de artiști cu reale po
sibilități de afirmare au prezentat lu
crări de valoare reală, alături de al
tele mult mai puțin realizate.

Sectorul de pictură, cel mai bine 
precizat, este reprezentat printr-o 
varietate de stiluri, maniere și vi
ziuni, de la lucrări de „școală" cum 
sînt cele ale pictorului Hans Her
mann, sau Trude Schullerus la 
unele pline de inteligență și di
namism, întîlnite în pictura unui 
Eugen Tăutu, Erwin Kuttler sau Ni
colae G. Iorga. Acest sector arată 
posibilitățile reale și ale altor artiști 
printre care amintim pe Angela Del- 
mondo („Joc" și „Dealuri") pe pic
torul Simion Florea sau cele două lu
crări ale Siglindei Bottescu : „Citind 
în parc" și „Circul", în care nota 
unui expresionism ilustrativ este evi
dentă. Trebuie menționate și lucră
rile pictorului Alexandru Vlasin. dar 
mai ales cele ale Veronicăi Tăutu 
Iliescu și ale Angelei Delmondo în 
care actul spontan al execuției este 
estompat de un raționalism evident. 
Tablourile Gabrielei Florescu, precum 
și ale Verei Marcu, par a mărturisi 
închiderea într-un mimetism din care 
nu am putut descifra decît unele for
me hibride. Lucrul este sesizabil și

SLĂNICULUI
zători literare, o gală de filme fol
clorice, precum și colocvii pe teme 
ca : „Microspectacolul satiric in 
mișcarea artistică de amatori11 și 
„Creația populară și coordonatele 
contemporaneității".

Festivalul Slănicului, inițiat de 
organele locale ale Bacăului, consti
tuie o nouă contribuție la populari
zarea activității culturale artistice de 
amatori, la valorificarea comorilor 
folclorice.

Gh. BALTA
corespondentul „Scînteii*

la Maria Gropa, Maria Bodor, pre
cum și Rhea Silvia Radu care com
pun din rutină scene în care nu am 
putut descifra decît meșteșugul și 
acesta cu multe semne de întrebare. 
Toate aceste artiste întîrzie încă în 
jocuri artificiale, gratuite și necon
vingătoare.

Punctele contradictorii apar însă 
mai ales in sectorul graficii și în cel 
al artelor decorative în care linogra- 
vurile excepționale ale lui Constan
tin Ilea, ale Vioricăi Costea sau cele 
ale lui Ferdinand Mazanec coexistă 
cu unele lucrări făcute cu orice chip 
la modă, ale altor expozanți. în 
arta decorativă întîlnim sensibil cam 
același fenomen ; alături de unele 
obiecte semnate și realizate cu rafi
nament de Adolf Sura, întîlnim lu
crări ca „Sărutul", „Mireasă" ș.a., de 
îndoielnică valoare.

Grafica este ilustrată și de Horst 
Zay („Vegetație I"), Febus Viorel 
Ștefănescu („Odihnă la Putna", lu
crare ce face parte dintr-un ciclu 
intitulat simbolic „Păstori de țară"), 
Margareta Bischoff, de la care am 
remarcat acuarela „Peisaj din Răși
nari". Else Roth, Rudolf Schmukle. 
Trude Schullerus și Vera Marcu.

Cu o precizie a execuției și într-o 
gamă variată „formele sculpturale" 
semnate de Kurtfritz Handel dau o 
notă de prospețime și originalitate 
expoziției. La ciclul lui de lucrări 
(„Ritmuri", „Zid", „Echilibru" și 
„Mască") adăugăm lucrarea lui Wal
ter Andreas Kirchner „învingătorul", 
simbol al luptătorului ce stă ca un 
scut pe piedestalul timpului, precum 
și lucrarea „Triumf" semnată de 
Imre Cyenge, omagiu adus vremuri
lor în care trăim.

Vasile Solcanu, prezent cu două 
portrete, unul de femeie și un „Cap 
de copil", prezintă execuții vibrante, 
pline de sensibilitate și adevăr, iar 
Ion Cărămidaru cu trei proiecte de 
marmură („Legămînt", „înfrățire" și 
„împlinire") completează sectorul 
sculpturii, sărac în aparență, însă o- 
mogen. Modelate cu căldură și con
știință profesională sînt și cele trei 
portrete în gips patinat aparținînd 
pictorului Hans Hermann, artist care 
își dezvăluie, astfel, o față nouă, 
aceea de sculptor.

Cu urcușurile și coborîșurile ei, ex
poziția izbutește să se înscrie ca o 
reușită certă în viața culturală si- 
biană. Rămine însă departe de posi
bilitățile ei reale, posibilități care, 
chiar din ceea ce se poate vedea in 
expoziție, se vădesc a fi infinit mai 
mari.

Petru POPOVICI

EXPO ZITII
• începînd de astăzi, galeriile de 

artă „Apollo" găzduiesc expoziția 
pictorilor Niculae Albani și Vladi
mir Boborelu, graficianului Dan 
Cristian și sculptorului Nică Petre.

• Interesanta inițiativă de a orga
niza expoziții ale artiștilor amatori 
cu scopul de a promova noi 
valori ale artei plastice s-a concreti
zat recent în vernisajele celor 
trei expoziții de grup din săli
le unor case de cultură. La casa 
de cultură a sectorului 1 expun : Dru- 
țu Elisabeta — acuarelă, Mocanu An- 
toneta — grafică, Calancea Maria — 
și Veturia Rădulescu — pictură, și 
Vasile Florin — sculptură. La casa 
de cultură a sectorului 3 pot fi văzute 
creațiile lui Eugeniu Popa, Radu Dă- 
măceanu, Georgescu D. și Maricica

Grlgorescu. La Casa de cultură a sec
torului 6 expun sculptorul în lemn 
Ciubotariu Filip și pictorul Constan
tinescu Eustațle.

• Azi, la ora 19, are loc la Casa de 
cultură „Friedrich Schiller", str. Ba- 
tiște 15, vernisajul expoziției pictoru
lui Helmut Sabini.

• La Casa Ziariștilor, în cadrul 
prezentărilor lunare ale redacțiilor, 
expun pictorii amatori Dimitrie Hat
man și Uca Boldea de la gazeta 
„Muncitorul sanitar".

• La Ateneul Tineretului din A- 
leea Alexandru 38 s-a deschis recent 
expoziția pictorului Tiberiu Marianov, 
profesor la școala populară de artă 
din Giurgiu.

vremea

Ieri In țară : Vremea a fost 
frumoasă șl călduroasă. Cerul a 
fost variabil. Înnorări mai ac
centuate s-au produs în Maramu
reș, Crișana, Banat, Oltenia și 
zonele de deal și munte din ves
tul Transilvaniei, unde au fost 
semnalate descărcări electrice și 
averse Izolate de ploaie. Vîntul 
a suflat slab pînă la potrivit. 
Temperatura aerului la ora 14 
oscila între 20 de grade la Cîmpu- 
lung Muscel și 30 de grade la 
Săcueni și Țebea-Brad. In Bucu

rești : Vremea a fost frumoasă șl 
călduroasă, cu cerul variabil, mai 
mult senin, în cursul după-amie- 
zii.

Timpul probabil pentru zilele 
de 4, 5 și 6 august. In țară j Vre
mea va fi relativ călduroasă. Ce
rul va fi temporar noros. Vor că
dea averse locale de ploaie înso
țite de descărcări electrice. Vîn
tul va sufla potrivit. Tempera
tura în scădere ușoară. Minimele 
vor fi cuprinse între 9—19 grade, 
izolat mai ridicate, iar maximele 
între 22—30 de grade. In Bucu
rești î Vreme relativ călduroasă, 
cu cer variabil, favorabil averse
lor de ploaie în cursul după-amie- 
zelor. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperatura ușor variabilă.
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• Sunetul muzicii : PATRIA
12.45 ; 16.30 ; 20,15.
O Noul angajat : VICTORIA
8.45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 2<
• Frații Saroyan ; CENTRAL
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• Monștrii : REPUBLICA —
8.45 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ;
21.15, CAPITOL — 9,15 ; 11,30 ; 14 ; l
16.15 ; 18,30 ; 20,45, FAVORIT — ’
10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, STADIO- l 
NUL DINAMO — 20,15. ’
• Ciclul : Mari succese de odl- l 
nioară : GRĂDINA CAPITOL — /
20 ; 22. ț
e Tiffany memorandum : LU- 4 
CEAFĂRUL — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 1
17 ; 19 ; 21, BUCUREȘTI — 8,45 ; 4
10.45 ; 12,45 ; 14,45 ; 16,45 ; 19 ; 21, ’
GRĂDINA DOINA — 20,15, GRĂ- l 
DINA FESTIVAL — 20,15. ’
• Căsătorie în stil grec ! FES- i
TIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16; /
18.30 ; 21. 1
• Străinii : LUMINA — 9 — 16,15 4
în continuare ; 18.30 ; 20,45. 1
• Program de filme documen- i 
tare românești : TIMPURI
— 9 — 21 în continuare.
• Program pentru copil : 
NA — 10.
• Afurisitul de bunic : DOINA
— 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Cartouche : CINEMATECA
(sala Union) : 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17.
• Jandarmul 
ROVIAR
18.15 ;
13.30 ;
— 9 ;
20,45,
20.30.
• Petrecerea : EXCELSIOR
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ;
GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
18,15 ; 20,30, FLAMURA — 
16 ; 18,15 ; 20,30.
• Argoman 
GRIVIȚA —
20.30. AURORA
16 ; 18,15 ; “
TOMIS —
18.15, la grădină —
• Omul pe care-1 
FRAȚIREA ÎNTRE
17.30 ; 19.
• Sub semnul lui 
BUZESTI — 15.30 ;
— 20,15, VOLGA -
20.30.
•» Freddy 
DACIA — 
nuare.
e Primul 
CEA — 16
0 Cel cinci 
GAȘI — 15,30 ;
O Marile vacanțe : ____
— 15,30 ; 18, GRĂDINA RAHOVA
— 20,15.
e Departe în Apus : VIITORUL
— 20,30.
« Cei 1 000 de ochi al 
Mabuse : MOȘILOR —
• Jocul care ucide :

20,15.
MUNCA — 16 ; 18

NOI

DOI

se însoară : FE-
9 : 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 

20,30, MODERN — 9 ; 11,15; 
16 ; 18,15 : 20,30, MELODTA 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
ARENELE ROMANE —

21. 
16; 
ii;

superdiabolicul :
18,15 ; 
13,30; 
20,30,

15,45 ;

10,30 ; 16 ;
9 ; 11,15 ;

la grădină —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
“ ” “ 20,15.

iubesc : ÎN- 
POPOARE

Monte CHstoî
18, la grădină 
- 16 ; 18,15 ;

șl cîntecul preriei :
8,45 — 20,30 în conti-

an de căsnicie : PA- 
; 18 ; 20.

din cer : CRÎN-
18 ; 20,15.

VIITORUL

20.

15,30 ; 18 ;
Warlock :

doctorului
15,30 ; 18.
POPULAR

timpului : COSMOS
20.15.

Ferestrele
15,30 ; 18 ;

_ Marele semn albastru : FLA
CĂRA — 15,30.
0 Așteaptă pînă se întunecă : 
FLACĂRA — 18 ; 20,15.
• Stăpîn pe situație: VITAN — 
15,30 ; 18, la grădină — 20,15.
e Anicika : RAHOVA — 15,30 ; 
18.
« Un cuib de nobili : PROGRE
SUL — 15,30 ; 18.
• Dreptul de a te naște : GRĂ
DINA PROGRESUL PARC — 
20,15.
• Această femele : BUCEGT —
10 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, la grădină — 
20,30, MIORIȚA — 11 ; 14,30 ;
17,15 ; 20, LIRA — 15,30 ; 13, la 
grădină — 20,15.
« Pan
REASCA
16, la grădină
• Omul care 
zat : UNIREA
• Misteriosul _ ___ ____
GRADINA UNIREA — 20,30.
• Joc dublu în
DRUMUL SĂRII
20.
• Crăciun cu
RENTARI
• My fair lady
15,30 ; 19.
• Prieteni fără grai : COTRO- 
CENI — 15,30 ; 17,45 ; 20.

Wolodyjowski : FLO- 
— 15,30 ; 19, ARTA — 
•* “ — 20.

nu poate fi acu- 
— 15,30 ; 18.
X din Cosmos :

serviciul secret
— 15,30 ; 17,45

Elisabeta : FE- 
15,30 ; 18 ; 20,15.

GIULEȘTI —

18,00 Deschiderea emisiunii, 
croavanpremiera.

18,05 „Minitehnicus ’70".
18,35 Panoramic științific. _ 

siune de Andrei Bacalu 
Alexandru Mancaș.

19,00 Actualitatea în economie.
19,"*15 Anunțuri — publicitate.
19,20

MI-

Emi
ți

1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.
Telejurnalul de seară. 
Reflector.
Roman foileton: „Iluzii pier
dute" (III).

21,00 Selecțiuni din Festivalul in
ternațional de muzică ușoa
ră — Sopot 1969.
Rampa.
Telejurnalul de noapte. 
Fotbal : Retrospectivă Mexic 

’ 70.
23,50 închiderea emisiunii.

19,30
19,50
20,00

21,30
22,10
22,20

Momente de fantezie artistică, de frumusețe, vigoare marinărească și virtuozitate sportiva
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Delegația militară, condusă 
de generalul-colonel Ion loniță, 

ministrul forțelor armate, 
s-a înapoiat in patrie

„CUPA EUROPEI f70" LA ATLETISM

Poate că ne-am fi calificat,
dacă... Au fost prezenți, de asemenea, am

basadorul Republicii Socialiste Româ
nia la Pekin, Aurel Duma, precum și 
atașați militari acreditați la Pekin.

Pe aeroport erau aliniate unități 
de infanterie, aviație, marină și mi
liție populară, care scandau lozinci în 
cinstea prieteniei dintre cele două 
popoare.

★
în drum spre București, delegația 

a făcut o escală la Moscova.
Pe aeroportul Șeremetievo, delega

ția a fost salutată de mareșalul Uni
unii Sovietice, I. I. Iakubovski, prim- 
locțiitor al ministrului apărării al 
U.R.S.S., comandant suprem al For
țelor Armate Unite ale statelor par
ticipante la Țratatul de la Varșovia, 
generalul de armată S. S. Mariahin, 
locțiitor al ministrului apărării al 
U.R.S.S., de generali și ofițeri supe
riori sovietici.

Erau de față Teodor Marinescu, 
ambasadorul Republicii Socialiste Ro
mânia în U.R.S.S., Rem Thi Din, am
basadorul R.P.D. Coreene la Moscova, 
și An Chih-yuan. însărcinatul cu afa
ceri a.i. al R. P. Chineze la Moscova, 
precum și atașații militari ai acestor 
țări,

(Agerpres)

Duminică seara s-a înapoiat în Ca
pitală delegația militară română, con
dusă de generalul-colonel Ion loniță, 
ministrul forțelor armate, care, la in
vitația ministrului apărării naționale 
al R.P.D. Coreene, general de armată 
Țoi Hiăn, și a șefului Marelui stat 
major al Armatei populare chineze 
de eliberare, Huan Yun-sen, a făcut 
o vizită de prietenie în aceste țări.

La sosire, pe aeroportul „Bucureștl- 
Otopeni" erau prezenți adjuncți ai 
ministrului forțelor armate, generali 
și ofițeri superiori.

Erau de față Kang Iăng Săp, am
basadorul R.P.D. Coreene, Clan Hai- 
fun, ambasadorul R.P. Chineze, A.V. 
Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice, 
precum și atașații militari ai acestor 
țări.

★
La plecarea din Pekin delegația a 

fost condusă de Huan Yun-sen, șeful 
Marelui stat major al Armatei popu
lare chineze de eliberare, Siao Cin- 
kuan, adjunct al ministrului apărării 
naționale și comandant al Forțelor 
maritime militare, comandanți și co
misari politici ai unor arme, membri 
ai conducerii Ministerului Afa
cerilor Externe și Ministerului Co
merțului Exterior.

„MONDIALELE* DE CAIAC-CANOE
i

Patzaichin și Covaliov au cucerit 
și titlul de campioni mondiali 

în proba de canoe 2-1000 m
ediție a campionatelor mondiale deCea de-a opta , 

caiac-canoe, desfășurată pe lacul Bagsvaerd (Copen
haga), cu participarea a peste 350 de sportivi și spor
tive din 26 de țări, s-a încheiat ieri o dată cu dispu
tarea ultimelor finale.

Reprezentanții României au reușit să mai cîștige 
două medalii : una de aur prin dublul Patzaichin-Co- 
valiov și una de argint la ștafeta 4x500 m caiac. în 
acest fel, sportivii români încheie competiția cu un 
bilanț meritoriu : două medalii de aur, trei de argint 
și una de bronz, situîndu-se pe locul doi în urma echi
pei U.R.S.S., care a dominat întrecerile cucerind opt 
medalii de aur. Două medalii de aur a mai obținut 
echipa Ungariei, iar cîte una selecționatele Suediei, 
Austriei, Norvegiei și R. F. a Germaniei.

In proba de canoe 2—1000 m, confirmînd pronosti
curile, campionii olimpici Ivan Patzaichin și Serghei 
Covaliov și-au adjudecat o victorie clară realizînd

timpul de 3’42”12/100. în continuare s-au clasat : Unga
ria — 3’44” 01/100, Bulgaria — 3’44”61/100, Suedia
— 3' 48” 19/100, U.R.S.S. — 3’ 52" 99/100 și R. F. a Ger
maniei — 3’53”13/100.

Patzaichin și Covaliov sînt campionii olimpici, euro
peni și mondiali ai probei de canoe 2—1 000 m, reali
zînd astfel nu numai o frumoasă colecție de trofee, ci 
și o performanță de excepție. Toate felicitările noastre.

în proba de caiac ștafetă 4x500 m, cîștigată de 
U.R.S.S. in 7* 15” 96/100, echipajul României (Botez, 
Zafiu, Iacob, Vernescu) s-a clasat pe locul doi cu 
timpul de 7’ 21" 90/100, locul trei revenind Ungariei în 
7’ 22” 81/100.

Iată învingătorii celorlalte probe : canoe 1—1 000 m : 
Tatai (Ungaria) ; caiac 1—1 000 m : Șaparenko 
(U.R.S.S.) ; caiac 2—1 000 m : Austria ; caiac 4—10 000 
m : Norvegia ; caiac 2—500 m (femei) : R. F. a Ger
maniei ; caiac ștafeta 4x500 m femei: U.R.S.S.

'«/VVVVV>A/VVWVWWWWWWWWWWW'

Ieri după-amiază, pe 
stadionul Republicii din 
Capitală, un numeros 
public (mai sînt oameni 
care, pe caniculă, re
nunță la ștrand în fa
voarea atletismului I) a 
urmărit întrecerile pri
lejuite de semifinalele 
„Cupei Europei ’70“ la 
atletism feminin. Punc
tele de atracție le-au 
constituit puternicele 
garnituri ale Uniunii 
Sovietice, României și 
Poloniei. individuali
tățile sonore ale a- 
cestor formații, ca și 
cele ale colegelor 
de întrecere — Italia, 
Cehoslovacia, Elveția și 
Austria, nemaivor- 
bind de miza mitingu
lui : primele două cla
sate obțineau califica
rea pentru finala cupei.

Uniunea Sovietică (79 
de puncte) și Polonia 
(71 de puncte) s-au ca
lificat pentru finală. 
România (66 de puncte) 
— locul al treilea, fiind 
urmată de Italia (47 
de puncte), Cehoslova
cia (38 de puncte), El

veția (35 de puncte), 
Austria (28 de puncte).

Pentru România au 
luat startul trei meda
liate olimpice — Lia 
Manoliu, Viorica Visco- 
poleanu, ileana Silai, 
precum și cîteva spe
ranțe — Cornelia Po
pescu. Valeria Bufa- 
nu, Eleonora Monoranu, 
Maria Lincă (ultimele 
două fiind încă junioa
re) și cu toate acestea... 
Așa se întîmplă dacă 
pornești la drum numai 
cu cîteva individuali
tăți, dar fără echipă. 
Este adevărat, atletis
mul e un sport indivi
dual, dar dacă te anga
jezi în „Cupa Europei" 
trebuie să prezinți o e- 
chipă. Și, trebuie să re
cunoaștem, chiar dacă 
nu ne convine, noi încă 
nu avem — de ani și 
ani — o echipă care să 
facă față onorabil în 
întreceri dificile. Ieri, 
reprezentantele noastre 
au cucerit două locuri 
întîi (Ileana Silai la 800 
m cu 2:03,8 ; Viorica 
Viscopoleanu la lungi
me cu 6,37 m), patru

locuri doi (Mariana 
Goth la 100 m plat cu 
11.9 și la 200 m plat cu 
24,0, Lia Manoliu la 
disc cu 56,42 m, Valeria 
Bufanu la 100 m gar
duri cu 13,6) și două 
locuri trei (Ioana Stan- 
cu la suliță cu 45,60 m. 
echipa de ștafetă 4 X 
400 m cu 3:38,1). Cele
lalte locuri, mai slab 
punctate, nu contează, 
deși unul din ele l-a o- 
cupat Cornelia Popescu, 
la săritura în înălțime 
al 5-lea, cu 1,76 m ! Cu 
Mihaela Peneș în echi
pă, cu Cornelia Popes
cu — fără... mofturile 
ei de vedetă, poate- 
poate. am fi ocupat lo
cul secund, deci califi
carea pentru finală. 
Cea mai bună perfor
manță a concursului — 
Tamara Danilova la 
disc : 62,54 m ; cea mai 
slabă — totala lipsă de 
promptitudine și de 
exactitate în comunica
rea rezultatelor de care 
a dat... dovadă secreta
riatul concursului. Întoarcerea delegației române

SUCCES ROMANESC

IN „DINAM0VIADA" DE BOX
68 de pugiliști, reprezentanți ai clu

burilor „Dinamo" — România, „Di
namo" — U.R.S.S., „Gwardia" — Po
lonia, „Dynamo" — R. D. Germană, 
„Dozsa" —• Ungaria, „Ruda Hvezda" 
— Cehoslovacia și „Aldar" — Repu
blica Populară Mongolă, și-au dispu
tat cele 11 medalii de aur ale „di- 
namoviadei", competiție aflată la a 
Xl-a ediție. Bine pregătiți și cu un 
lot mai valoros decît al partenerilor 
de întrecere, dinamoviștii români au 
cucerit patru dintre cele 11 medalii, 
ocupînd primul loc în clasament. Pe 
locurile următoare s-au clasat echi
pele Dinamo (U.R.S.S.) cu 3 medalii, 
Gwardia (Polonia) cu 3 medalii și 
Aldar (R. P. Mongolă) cu o medalie.

Antrenorul Constantin Dumitrescu 
a prezentat la această întrecere pe 
lîngă boxerii consacrați ai clubului 
și un grup de tineri — Boboc, Mo- 
raru, Gorea și chiar Ene, Ivan și Pă- 
pălău — fără o mare experiență a 
meciurilor internaționale. Dar dorin
ța lor de afirmare și buna pregătire 
i-au dus pe doi dintre ei (Boboc și 
Moraru) la medaliile de aur și unul la 
medalia de argint (Ivan). La toți a- 
oe ia din urmă am apreciat acura
tețea stilului de luptă, ambiția cu 
care și-au apărat șansele. Celelalte 
două locuri „1“ ale dinamoviștilor 
români au fost cucerite de Marin 
Constantinescu și campionul euro
pean Calistrat Cuțov. Constantinescu 
ne-a impresionat prin forța lovituri
lor sale, dovedindu-se, însă, pe cît 
de puternic pe atît de dezordonat. 
Cuțov a făcut și de data aceasta con
firmarea incontestabilei sale valori,

fiind fără discuție cel mai bun spor
tiv al competiției. Gama de lovituri 
variate, eschivele și jocul de picioare, 
toate excelente, îl mențin pe Cuțov 
în elita boxului amator mondial. 
Contradictorie a fost comportarea 
mijlociului Ion Olteanu, care a boxat 
ca niciodată în carieră în primele 
meciuri și complet dezorientat în 
finală. Marea surpriză a competiției 
a constituit-o, fără îndoială, înfrîn- 
gerea suferită de campionul (euro
pean Ion Alexe. Lipsit de ambiție și 
curaj, ignorînd toate sfaturile omu
lui din colț, Alexe s-a agățat tot 
timpul de adversarul său, sovieticul 
Sarojan, încercînd să-1 împiedice și 
pe acesta să boxeze. în aceste con
diții, desigur, marele favorit al ca
tegoriei grele a irebuit să se mulțu
mească cu medalia de argint.

Ca și noi, oaspeții au prezentat, 
alături de mari vedete (campionul 
olimpic Valeri Sokolov și fostul cam
pion olimpic Bohumil Nemecek), foar
te mulți pugiliști tineri. Dacă sovie
ticul Valeri Sokolov, deși neînvins în 
această competiție, nu a făcut o im
presie deosebită, dovedindu-se a nu 
fi în formă, în schimb colegii săi 
Babarîka, Zaporojeț, Nikolaev, Ove- 
cikin și mai ales greul Kamo Sarojan 
au fost printre protagoniștii între
cerii.

Dintre învingătorii finalelor re
marcăm pe polonezii Zbigniew Sta- 
kurski și Edmund Hebei, singurii din 
formația Gwardia care ne-au amintit 
de foștii campioni Kulej, Grudzien 
și Pietrzykowski.

Horia CRISTEA

Ileana Silai se îndreaptă ferm spre victorie — una dintre puținele noastre victorii Foto : M. Cioc

DIN LUMEA LARGĂ
LA ZURICH AU LUAT SFIRȘIT 

ÎNTRECERILE SEMIFINALEI „CU
PEI EUROPEI" LA ATLETISM 
(masculin). Iată clasamentul final al 
concursului : 1. Franța 97 puncte (10 
victorii) ; 2. U.R.S.S. — 97 puncte (8 
victorii) ; 3. Anglia — 68 puncte ; 4. 
Spania — 60 puncte ; 5. Elveția — 55 
puncte ; 6. România — 42 puncte. 
Pentru finala competiției s-au califi
cat echipele Franței și U.R.S.S. Din
tre concurenții români doar patru au 
reușit să obțină rezultate meritorii : 
Carol Corbu (locul doi la triplu-salt 
cu 16,29 m), Iosif Naghi (locul trei la 
disc cu 54,04 m). Dinu Piștalu (locul 
trei la prăjină cu 4,90 m) și Gheor- 
ghe Rățoi (locul patru la 400 m gar
duri cu 51” — nou record național).

•
ÎN TURNEUL INTERNAȚIONAL 

DE ȘAH DE LA BUENOS AIRES, 
după opt runde conduce marele ma
estru american Robert Fischer cu 7,5 
puncte, urmat de Tukmanov 
(U.R.S.S.) 6 puncte. FLORIN GHEOR
GHIU (România), Najdorf (Argenti
na), Reshevsky (S.U.A.) cîte 5 puncte, 
Smîslov (U.R.S.S.) 4,5 puncte, Garcia 
(Argentina) 4 puncte etc.

în runda a 8-a Florin Gheorghiu l-a 
învins în 41 de mutări pe argentinea- 
nul Rubinetti. Alte rezultate : Fi
scher — Panno 1—0 ; Smîslov — L. 
Szabo 1—0 ; Reshevsky — Mecking 
remiză ; Tukmanov — Rosetto 1—0.

CELEBRUL BOXER SPANIOL MA
NUEL IBAR „URTAIN" a suferit 
prima infrîngere după 32 de victorii

consecutive obținute ca profesionist, 
în meciul amical disputat la San 
Sebastian cu italianul Alfredo Vo- 
grig, campionul Europei la categoria 
grea a fost descalificat în repriza 
a 3-a, cînd doi judecători de ring au 
cerut oprirea meciului observînd că 
„Urtain" 1-ă lovit pe adversarul său 
.sub centură. Arbitrul de ring a sus
ținut că victoria trebuia să-i revină 
prin K.O. lui „Urtain", părere împăr
tășită desigur și de cei 10 000 de spec
tatori care au protestat vehement 
cînd s-a anunțat decizia juriului — 
descalificarea pugilistului spaniol. Se 
pare că un control medical efectuat 
chiar în infirmeria stadionului ar fi 
confirmat lovitura neregulamentară a- 
plicată boxerului italian.

Ne aflăm, cu aproximație, la ju
mătatea intervalului de patru ani 
dintre două olimpiade, Mexic-1968 și 
Miinchen-1972. La mijlocul a ceea ce 
numim „ciclu olimpic", se cuvine să 
examinăm starea ramurilor sportive, 
ca și a sportivilor români avînd per
spective de înscriere la viitoarea 
Olimpiadă. Marile jocuri din 1972, 
desfășurîndu-se de astă dată în Eu
ropa, ușurează participarea noastră 
la mat multe sporturi decît în 1964 
și 1968. De asemenea, în cadrul aces
tor sporturi, este de prevăzut încrie- 
rea mai multor atleți români decît 
în trecut. Totuși, faptul nu consti
tuie, cum s-ar părea, un avantaj în 
lupta pentru medalii. Țările conti
nentului european — beneficiare și 
ele ca și noi de pe urma scurtării 
considerabile a distanțelor — au un 
grad inalt de dezvoltare a educației 
fizice și a sportului, dispun de nu
meroși atleți valoroși, inclusiv tineri 
neafirmați încă în arena internațio
nală. Prin urmare, firesc este să pro
nosticăm o ascuțire a competiției 
pentru medalii, și, în general, pen
tru primele șase locuri. Condițiile de 
întrecere mai severe nu impun, însă, 
elaborarea unei noi concepții „strate
gice" de participare la J.O. Ideea 
principală. în planul nostru, continuă 
să fie asaltarea locurilor fruntașe la 
sporturile individuale, ramuri cărora 
le sînt rezervate majoritatea meda
liilor olimpice. Acesta este și moti
vul pentru care, în discuția pe care 
ne-o propunem, începem cu sportu
rile așa-zis „individuale". Primul 
interlocutor, tov. Marin Bîrjega, 
vicepreședinte al C.N.E.F.S., care co
ordonează sectorul numit convențio
nal „sporturi individuale în aer li
ber".

CANOTAJ ACADEMIC. în acest 
sport — ne declară interlocutorul 
nostru — se produce încetul cu înce
tul un transfer de metodologie a 
antrenamentelor de la caiac-canoe. 
Probabil că și acestei influențe i se 
datorează unele succese internaționa
le. Rezultate recente (în special „Re
gata Lucerna") îndreptățesc acum spe
ranța într-o comportare superioară 
acelora din trecut. De pildă, echipa
jul compus din Petre Ciapura și Ște
fan Tudor a fost bine ales și poate 
deveni redutabil pe plan internațio
nal. Dacă la campionatele mondiale 
din Canada, din toamna viitoare, nu 
va obține totuși medalii, înseamnă 
că însuși procesul de instruire a fost 
greșit, iar antrenorii respectivi vor 
purta răspunderea pentru eșec. Față 
de cei de la canotaj academic (echi
pajul citat mai sus și promițătorul 
echipaj de 4 fără cîrmaci) trebuie să 
manifestăm exigență maximă ; nici 
un rabat in privința pregătirii și per
formanțelor preolimpice. Altfel pu
tem avea iarăși surprizele neplăcute 
din trecutul nu prea îndepărtat.

ATLETISM. Cu privire la situația 
din acest sport se propune o discuție 
amănunțită la încheierea sezonului 
competițional. N-avem nimic împotri
vă, deși nu credem că ni se vor ofe
ri elemente în plus, comportarea atle- 
ților și atletelor în „Cupa Europei"

fiind elocventă din acest punct de 
vedere.. Cu deosebire atleți eliminați 
de o manieră jenantă. Se constată că, 
în general, C.N.E.F.S. a luat măsuri în 
vederea lărgirii bazei de mase — 
sporirea numărului de școli sportive, 
sporirea simțitoare a numărului de 
juniori la cluburi (la Rapid, de pildă, 
față de 1968, numărul juniorilor a- 
proape s-a dublat, la Petrolul Plo
iești situația se prezintă asemănător) 
— totuși, efectele se percep încă 
greu ; poate și timpul a fost prea 
scurt pentru obținerea de rezultate 
semnificative la nivelul performan
ței. Cu referire precisă la atletism, 
interlocutorul nostru remarca lipsa 
Unei stări de efervescență care să 
presupună apariția masivă a talen
telor. La feminin, ne legăm deocam-

re la caiac-canoe, călărie, natație și 
polo, să vorbim despre acele spor
turi grupate convențional sub denu
mirea de „sporturi individuale pe te
renuri acoperite". Interlocutor : tov. 
Cosma Liță, consilier în C.N.E.F.S.

LUPTE GRECO-ROMANE. O ra
mură sportivă în care luptătorii ro
mâni au cucerit, în repetate rînduri, 
lauri chiar pe plan mondial. După 
opinia tov. Cosma Liță, „aceste suc
cese se datorează în bună măsură or
ganizării și sistemului competițional 
intern, care favorizează selectarea, 
creșterea și maturizarea rapidă a ti
nerelor talente". Ceea ce este per
fect adevărat și se justifică și.acum 
prin apariția unor luptători sub 21 de 
ani, nu prea cunoscuți, dar care fac 
pași siguri spre pragul afirmării in

se pare că această problemă a tran
sferului de metodologie de la un 
sport la altul , este valabilă și în sec
torul jocurilor sportive.) loan Kunst- 
Ghermănescu, secretar al C.N.E.F.S., 
cunoscut teoretician și practician al 
jocului de handbal, ne spunea că 
„handbalul este, sau ar trebui să fie, 
un fel de stație-pilot a sporturilor pe 
echipe (volei sau baschet, de pildă), 
însă, acest transfer n-are loc, sau 
este prea lent. (Pînă la urmă, ne face 
impresia că ar fi bine dacă s-ar 
face un transfer și de... oameni !)

BOX. între două ediții ale campio
natului european, 1970 trebuia să fie 
pentru boxul nostru un an-școală. 
Această idee a federației s-a realizat 
numai parțial, manuscrisele înregis- 
trîndu-se în special sub unghiul se-

La jumătatea drumului dintre „Mexic ’68“ și „Munchen ’72“

Șapte sporturi olimpice 
la „radiografie"

dată speranțele — spunea tov. Ma
rin Bîrjega — de aceleași sportive 
de primă mărime ca Lia Manoliu 
și Viorica Viscopoleanu sau de acelea 
care încearcă să se afirme pe are
na internațională, Cornelia Popescu 
și Mariana Goth. Tînăra sprinteră 
Monoranu, ca și săritoarea în lungi
me Alina Popescu (dacă se va pre
găti cu toată convingerea) se contu
rează ca elemente de perspectivă, 
în schimb, la băieți nu pot remarca 
decît doi sau trei atleți, pe Carol 
Corbu, eventual pe Șerban Ion, și 
poate pe acest dotat săritor la înăl
țime, tînărul Negomireanu. Reținînd 
opiniile exprimate mai sus, trebuie 
să arătăm că este timpul ca federa
ția de atletism să înțeleagă necesita
tea căutării unor soluții pentru a 
rezolva, de exemplu, problema aler
gătorilor Ia toate probele masculine. 
Eșecurile înregistrate de ani de zile 
pe tot frontul alergărilor impun con
cluzia că metodica de selectare și, 
mai ales, de antrenare, este comple
tamente lipsită de eficiență. Federa
ția de atletism trebuie să se îndrep
te cu fața spre soluții îndrăznețe și 
radicale spre a se curma o dată cu 
starea de mediocritate din domeniul 
alergărilor, la băieți.

Lăsînd, pentru moment, în suspen
sie discutarea chestiunilor cu privi-

ternaționăle : Marcel Vlad (Craiova), 
Victor Dolipski (București), Roman 
Cordeanu (Arad). Pe de altă parte, 
interlocutorul nostru subliniază ca 
„factor decisiv, in obținerea de re
zultate meritorii, calitatea antrena
mentelor, metodologia modernă după 
care se desfășoară acestea", subli
niind influența cu totul specială a 
antrenorului emerit Ion Corneanu. 
veritabil făuritor de campioni. La 
greco-romane se realizează antrena
mente „grele", la înalt nivel tehnic 
și tactic. Lotul olimpic român are de 
pe acum garanții la opt categorii — 
prezentînd incertitudini numai la 
62 kg și la 82 kg.

LUPTE LIBERE. Discutînd de
spre situația actuală din luptele li
bere, nu se poate să nu remarcăm 
faptul că. deși se bucură de aceeași 
atenție, dispun de aceleași condiții, 
de un program internațional ase
mănător, ca și cele greco-romane, 
totuși, performanțele sînt încă de
parte de valoarea așteptată. Subzistă 
multe categorii ..neconfirmate" din 
punct de vedere olimpic. După opi
nia interlocutorului nostru, se im
pune un transfer rapid de calitate 
și de metodologie, căutîndu-se îm
bunătățirea selectării și restructura
rea antrenamentelor în raport cu 
particularitățile atleților. (De altfel

lecției. Sigur, există în boxul nostru 
elemente consacrate ca Ion Alexe, 
Calistrat Cuțov, Aurel Dumitrescu, 
Victor Silberman, veterani încă va
labili în activitate ca Ion Monea și 
Constantin Ciucă, sau tineri cărora li 
se întrevăd cariere sportive frumoase: 
Paul Dobrescu, juniorul Sandu Mi- 
halcea etc. Totuși, să nu uităm că 
distanța dintre podium-ul european 
și cel olimpic este mare și dificil de 
parcurs. Iată pentru ce trebuie să 
pretindem cluburilor mai multă 
muncă pentru descoperirea talente
lor, atenție specială „speranțelor o- 
limpice" în privința asigurării tehni
ce a antrenamentului, a inventarului 
de pregătire, a celorlalte condiții. 
Credem că a sosit vremea să se a- 
corde toate prioritățile • sportivilor 
„nominalizați" în vederea Olimpiadei, 
pentru obținerea randamentului 
maxim.

SCRIMA. „în arena internațională, 
ne spune tov. Cosma Liță. scrimerii 
români s-au bucurat și se bucură de 
o cotă de apreciere foarte favora
bilă. Continuarea șirului de perfor
manțe olimpice și mondiale se pre
zintă ca fiind pe deplin realizabilă. 
Chiar dacă după campionatele lu
mii (Turcia — sept. 1970) se vor mai 
produce unele schimbări în alcătui
rea echipelor, putem afirma azi că

formațiile de floretă îndeplinesc gra
dul de cerință pentru asaltarea pri
melor locuri la viitoarele J.O. de 
vară. La floretă-fete avem elemente 
pentru alcătuirea a două echipe re
prezentative 1 într-adevăr, dintre 
Ileana Drîmbă, Olga Szabo, Ana Pas- 
cu, Suzana Ardeleanu, Ecaterina 
Stahl, Marina Filip, Maria Vicol și 
Adriana Moroșan, greu te poți decide 
să alegi formația reprezentativă 1 
La băieți sînt, de asemenea, în activi
tate un șir de trăgători cu valoare in
ternațională sau tineri dornici de a- 
firmare, cu care se poate suda, pină 
în 1972, o echipă redutabilă. M. Țiu, 
St. Ardeleanu, G. Falb, St. Haukler, 
Habala, Ursovici ori Petruș asigură 
floretei masculine premisele unei 
bune reprezentări olimpice. Și la 
proba de sabie, trăgătorii români for
țează porțile afirmării. Scriind aceas
ta, ne referim la scrimeri valoroși ca 
Octavian Vintilă, Bădescu Nicolae, 
dar și la tineri foarte talentați cum 
sint ieșenii Irimiciuc (proaspăt cam
pion al țării) și Dan Popescu. Cît 
privește „spada"... nimic nou.

TIR. Pregătirea trăgătorilor ro
mâni are în vedere cu deosebire cele 
opt probe olimpice, neignorînd, de
sigur, celelalte 24 de probe de la 
„mondiale". Punctul forte al echipei 
române, sub rezerva confirmării cu 
ocazia „mondialelor", rămîne echipa 
de pistol viteză la care candidează 
Marcel Roșea, Virgil Atanasiu, Ion 
Tripșa și tinerii Juga și St. Popa. 
Satisfăcător se prezintă lucrurile și 
la probele de armă. în schimb, la 
talere, rezultatele pun sub semnul 
întrebării atît valoarea procesului de 
instruire cît și participarea la Olim
piadă. Dar taleriștii noștri au posi
bilitatea să arate ce pot cu ocazia 
C.E. (București — septembrie) și să 
se reconfirme la campionatele mon
diale. Din păcate, în proba de pistol 
liber, lucrurile se prezintă atît de 
slab, îneît J.O. par, deocamdată, un 
obiectiv de neatins...

Scurta trecere în revistă a situa
ției din cele șapte sporturi olimpice 
pe care le-am discutat ne-a îngăduit 
o „radiografie" elocventă din multe 
puncte de vedere. Fără îndoială, atît 
interpretarea acestei radiografii cît 
mai ales aplicarea măsurilor ce se 
impun ca remedii revin în sarcina 
factorilor responsabili. Doi ani din 
„ciclul olimpic" s-au scurs și, după 
cum s-a văzut. în aria unora dintre 
sporturile olimpice (atletism, de pil
dă) lucrurile nu s-au schimbat prea 
mult, rămînînd de rezolvat aceleași 
vechi probleme. în ciuda... frumoase
lor planuri existente. La box, ca și 
în alte discipline, nominalizarea unui 
sportiv sau altuia n-a implicat, cum 
era și normal. întregul sistem de ac
tivitate prevăzut. Și altele, și altele, 
de același fel.

într-unul din numerele viitoare ale 
ziarului nostru vom continua discu
ția și asupra celorlalte sporturi olim
pice. astfel îneît să avem o imagine 
completă a situației. Pentru a trage 
concluziile necesare.

Valeriu MIRONESCU

de LA
Duminică s-a înapoiat de la Ha

vana delegația română formată din 
tovarășii Bujor Almășan, membru al 
C.C. al P.C.R., ministrul industriei mi
niere și geologiei, Constantin Mitea, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
prim-adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., și Petru, Burlacu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
care, la invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist și a Guver
nului Revoluționar din Cuba, a par
ticipat la festivitățile care au avut 
loc cu ocazia celei de-a 17-a aniver
sări a insurecției naționale cubaneze.

Pe aeroportul „București-Otopeni", 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Nicolae Agachi, membru al C.C. al

HAVANA
P.C.R., ministrul industriei metalur
gice, Nicolae Ionescu, adjunct d« șef 
de secție la C.C. al P.C.R., și Mihai 
Marin, adjunct al ministrului afa
cerilor externe.

★
La plecarea din Hayana, pe aero

portul „Jose Marti", delegația a fost 
salutată de comandantul Pedro Mi- 
ret, membru al C.C. al P.C. din 
Cuba, ministrul minelor, metalurgiei 
și combustibilului, și de alte per
soane oficiale.

Au fost, de asemenea, prezenți 
ambasadorul României la Havana, 
Vasile Mușat, și membri ai amba
sadei.

(Agerpres)

Plecarea delegației de activiști
ai Partidului Popular

Duminică la amiază a părăsit Ca
pitala delegația de activiști ai parti
dului Popular Revoluționar Mongol, 
condusă de D. Terenpil. adjunct de 
șef de secție la C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, care, 
la invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a făcut 
o vizită în schimb de experiență în 
țara noastră.

Revoluționar Mongol
La plecare, delegația a fost salutată 

de tovarășul Ion St. Ion, vicepreșe
dinte al Consiliului Economic, de 
activiști de partid.

Au fost prezenți Damdinnerenghiin 
Bataa, ambasadorul R. P. Mongole la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

TREI ARGUMENTE 
ALE HĂRNICIEI

(Urmare din pag. I)

tul lor la recuperarea pierderilor su
ferite de regiunile calamitate, numai 
în două luni, prin muncă patriotică, 
au obținut produse în valoare de 
peste 200 000 lei. Merită menționat 
aportul maistrului Bălașa Haralam- 
bie și al echipei lui de muncitori la 
rezultatele deosebite obținute în pro
ducție. Același colectiv harnic s-a 
obligat ca în anul ce urmează — 
primul din planul cincinal — să 
realizeze o producție peste plan în 
valoare de 1 500 000 lei.

De aici, de la marginea industrială 
a Bucureștilor, miile de tone de 
stîlpi de beton își iau drumul pe ma
rile artere ale țării, ca să poposească 
apoi la locurile de destinație : Cora
bia, Carasu, Ișalnița, Porțile de Fier, 
Slatina, adică acolo unde instala
țiile de irigație sau noile construcții 
de hidrocentrale și termocentrale își 
dimensionează profilurile socialiste, 
rod al strădaniei întregii economii. 
Și cînd primii kilowați vor zbura 
prin liniile de înaltă tensiune de la 
hidrocentrala Porțile de Fier, bucu
ria va poposi în egală măsură și la 
poarta Capitalei și a Bărăganului, în 
această întreprindere fulgerele linia
re de curent modelîndu-și arcuirea 
cablurilor pe stîlpii de susținere fa
bricați aici.

Numai la cîteva sute de metri dis
tanță, locul macaralelor uriașe care 
transportă stîlpi de beton este luat 
de cochetele ateliere ale F.R.B. 2, u- 
nitate a Filaturii de bumbac Bucu
rești, cu 1 600 de salariați. La prima 
vedere s-ar părea că nu este vorba 
de o fabrică, construcțiile noi și cu
lorile vii indicînd o stațiune care, 
cine știe din ce motive, în loc să-și 
înalțe cuburile de cărămidă și beton 
undeva pe litoralul scăldat de albas
trul mării și spălat de răcoarea bri
zelor, și-a plantat existența aici, în 
perspectiva Industrială a orașului. 
Numai după ce depășești metrii fo
nici ai primei clădiri îți dai seama, 
după murmurul ringurilor, că de fapt 
te afli într-o filatură, cu zgomotul ei 
caracteristic, în împărăția albă a 
bumbacului și aceea și mai albă a 
Teromului, ultimul produs al indus
triei chimice românești. Inginera- 
șefă de secție, Maria Subțirelu, pe 
care o găsesc undeva într-un birou 
din apropierea secției ringuri și care 
și-a început activitatea cu mulți ani 
în urmă, mă conduce prin secțiile 
filaturii, dîndu-mi explicații pe care 
urechea mea neobișnuită cu zgomo
tele nu le înțelege bine. Citesc însă 
după fața ei că este mîndră de a- 
ceastă întreprindere, ale cărei rosturi 
le pricepe în toate amănuntele. îna
inte de a-mi vorbi de plan (și asta 
mi se pare firesc), îmi vorbește de 
'vestiare, de dușuri, de camerele de 
odihnă, de colegele ei de muncă și, 
nu pot să nu divulg un adevăr care 
o frămîntă mai demult, anume, că 
unele muncitoare nu totdeauna sînt 
înțelese de soții lor, care au în pri
vința egalității o optică personală. 
Opt ore de muncă, la cîte șase sau 
patru fețe de ring. înseamnă cheltu
ială de energie, chiar dacă o faci cu 
plăcere și o muncă egală ar cere, pe 
drept cuvînt, din partea bărbaților 
obligații, în gospodărie, cel puțin

egale. Dar bărbații... Spusă în trea
căt, în timp ce străbăteam secțiile 
fabricii, problema merită mai mult 
decît o fugară consemnare.

Am cunoscut aici în fabrică pe 
Măriuca Stan, care lucrează la 6 fețe 
de ring, pe Mihaela Soare, Maria 
Olaru, Georgeta Georgescu, Stan Pe
tra. Viorica Vasilescu, Maria Gher- 
gheluș, ca să amintesc numai cîteva 
din multele nume care dau cinstire 
acestei întreprinderi. Să nu scazi cu 
nimic producția, dimpotrivă, s-o ri
dici continuu și în același timp să 
recuperezi fire de la fabricile care 
au suferit de pe urma calamităților, 
efort echivalent în bani cu aproape 
un milion de lei, să depășești planul 
la toți indicii și să faci economii de 
fire, în greutate de 24,7 tope, toate 
astea în șase luni, iată mîndria 
acestui colectiv harnic, mîndrie la 
care adăugăm stima și prețuirea ce
lor care cunosc numai căldura haine
lor, nu și procesul complicat și greu 
pînă se ajunge la ele.

Dacă la filatură lucrează, cum • 
firesc, mai multe femei, în schimb, 
la fabrica de încălțăminte „Progre
sul", salariații sînt în majoritate 
bărbați și fabrică numai încălțămin
te pentru... femei. Nu știu dacă între 
cele două întreprinderi se fac schim
buri de experiență, dar un schimb 
de opinii calificat asupra produselor 
întreprinderii „Progresul" cu munci
toarele de la întreprinderea vecină 
s-ar putea face și cred că nu fără 
cîștig pentru ambele părți, tn orice 
caz, putem spune că produsele ali
niate în expoziția fabricii se află nu 
numai acolo, ci și în secțiile între
prinderii, pe benzile rulante, deci în 
curind și la consumator.

Reținem angajamentele pentru ca
litate și frumos ale unor destoinici 
maiștri și muncitori, cum sînt cei pe 
care i-am cunoscut : Petre Mihai, Tă- 
nase Vasile și Cabău Atanasie. Me
rita să fie crezuți. Produsele, de alt
fel, o demonstrează. Dacă rodul mun
cii se exprimă zilnic în cele 17 000 pe
rechi încălțăminte, nici realizările 
globale nu sînt mai prejos. In primul 
semestru al acestui .an s-au realizat 
peste plan 25 100 perechi încălță
minte, economii la prețul de cost de 
214 mii lei. iar sarcina de beneficii a 
fost depășită cu 265 mii lei. Dacă a- 
dăugăm la aceste valori, economiile 
insumînd 18,3 tone talpă, față de 
3 tone planificate, și 5 277 metri cubi 
de piele, față de 3 000 prevăzuți, avem 
o oglindă concludentă a hărniciei u- 
nui colectiv din care s-au remarcat 
In mod deosebit atelierele 2, 3. 4, 6. 8 
ale secțiilor croit și stanță. Nu pot 
încheia enumerarea acestor realizări 
fără să le prezum pe cele ale anului 
ce urmează, înscrise în cifrele de 
plan ale întreprinderii, și care se ri
dică la 25 000 perechi încălțăminte 
peste plan și la o valoare a produc
ției globale de 1 000 000 lei.

Lăsînd în urmă acest triunghi in
dustrial de la porțile Bucureștilor, a- 
parent modest în comparație cu ma
rile întreprinderi din vecinătate ca 
„Republica" sau „23 August", am in
trat în forfota Capitalei cu un senti
ment de siguranță și bucurie, acea 
bucurie intimă pe care ți-o dă mul
țumirea față de tot ceea ce s-a clă
dit de om pentru el și semenii lui. 
pentru viitorul acestei țări.



viața internațională

Trupe britanice pe străzile din Belfast (Irlanda de Nord) în timpul ultimelor incidente

agențiile de presă transmit:

ORIENTUL APROPIAT
® Sesiunea extraordinară a Comitetului Executiv Su
prem al Partidului Uniunea Socialistă Arabă ® Azi, con
ferința miniștrilor de externe și ai apărării din Algeria, 

Irak, Iordania, Libia, R.A.U., Sudan și Siria
CAIRO. — Sub președinția lui 

Gamal Abdel Nasser, sîmbătă seara 
a avut loc, la Cairo, o sesiune extra
ordinară a Comitetului Executiv Su
prem al Partidului Uniunea Socialis
tă Arabă. Reuniunea a fost consa
crată, potrivit agenției France Presse, 
examinării ultimelor aspecte ale evo
luției situației din Orientul Apropiat.

TRIPOLI. — în capitala Libiei ur
mează să înceapă luni conferința mi
niștrilor de externe și ai apărării din 
Algeria, Irak, Iordania, Libia. Repu
blica Arabă Unită, Sudan și Siria, 
anunță agenția M.E.N. Dezbaterile 
vor fi consacrate examinării evoluției 
Situației politice din Orientul Apro
piat și atitudinii adoptate de diversele 
țări din această regiune față de „pla
nul Rogers", precizează agențiile de 
presă.

KHARTUM. — Sudanul sprijină ac
ceptarea de către R.A.U. a „planului 
Rogers" de reglementare a crizei din 
Orientul Apropiat — a declarat gene
ralul Gaafar El Numeiry. președintele 
Consiliului Comandamentului Revolu
ției din Sudan, în cadrul unui miting 
care a avut loc la Khartum. Pe de altă 
parte, într-un interviu acordat presei, 
Numeiry a subliniat că propunerile a- 
mericane „sînt conforme cu prevede
rile rezoluției Consiliului de Securitate 
din noiembrie 1967“ în care stipulează, 
între altele, retragerea totală a trupe
lor israeliene de pe teritoriile ocu
pate și garantarea drepturilor poporu
lui palestinean.

BEIRUT. — Primul ministru al Li
banului, Rashid Karame, a sosit la 
Cairo unde a înmînat președintelui 
Gamal Abdel Nasser un mesaj din 
partea șefului statului libanez, 
Charles Helou. Agenția M.E.N. pre
cizează că scopul vizitei lui Karame 
la Cairo îl constituie reafirmarea spri
jinului autorităților de la Beirut față 
de acceptarea de către Republica A- 
rabă Unită a „planului Rogers" de 
soluționare a crizei din Orientul A- 
propiat.

NAȚIUNILE UNITE. — Ambasado
rul Israelului la Națiunile Unite a 
adresat secretarului general, U Thant, 
o scrisoare în care îl informează des
pre hotărîrea guvernului său de a 
accepta „planul Rogers" de soluțio
nare politică a crizei din Orientul 
Apropiat.

NEW YORK. — Reprezentantul spe
cial al secretarului general al O.N.U. 
în Orientul Apropiat, Gunnar Jarring, 
s-a înapoiat la New York pentru con
sultări preliminare în legătură cu re
luarea misiunii sale după acceptarea 
„planului Rogers" de către R.A.U., 
Iordania și Israel. Jarring va conferi 
în următoarele zile cu secretarul ge
neral, U Thant, secretarul general 
adjunct, Ralph Bunche, precum și cu 
reprezentanții țărilor implicate direct 
în conflict. El va avea, de asemenea, 
convorbiri cu ambasadorii Franței, 
Marii Britanii, S.U.A. și U.R.S.S.

ITALIA Colombo și-a încheiat 
a doua rundă de consultări
ROMA 2 (Agerpres). — însărcinat 

în urmă cu opt zile de președintele 
Giuseppe Saragat cu misiunea solu
ționării actualei crize guvernamen
tale, premierul desemnat. Emilio Co
lombo, și-a încheiat sîmbătă cea de-a 
două rundă a consultărilor sale cu 
delegațiile partidelor vechii coaliții 
de centru-stînga (democrat-creștin, 
socialist, socialist-unitar și republi
can).

„La sfîrșitul celei de-a doua runde 
de consultări, pot spune că s-au în
registrat progrese în ceea ce privește 
definirea unei baze politice pentru ca

viitorul guvern să fie stabil și 
eficace" — a declarat duminică Emi
lio Colombo, premierul desemnat al 
Italiei.

Această muncă de căutare a punc
telor de convergență — ținînd seama 
de pozițiile celor patru partide — a 
și permis obținerea unor rezultate 
apreciabile. în prezent trebuie pregă
tită o sinteză a pozițiilor acestor 
partide atît în problemele politice cît 
și în ce privește programul guverna
mental — a precizat premierul de
semnat al Italiei.

Evoluția 

situației
9

din Indochina
• FORȚELE POPULARE DIN CAM
BODGIA AU CUCERIT LOCALITA
TEA SKOUN, SITUATA LA 56 KM 
DE PNOM PENH • POZIȚII AME- 
RICANO-SAIGONEZE ATACATE DE 
PATRIOTII SUD-VIETNAMEZI • CO
MUNICAT COMUN IN URMA VIZI
TEI DELEGAȚIEI GUVERNULUI RE
GAL DE UNIUNE NAȚIONALĂ DIN 
CAMBODGIA ÎN REGIUNILE CON

TROLATE DE PATHET LAO
PHOM PENH. — Forțele de rezis

tență populară din Cambodgia au cu
cerit sîmbătă localitatea Skoun, si
tuată la 56 km nord-est de Pnom 
Penh — s-a anunțat oficial în capi
tala cambodgiană. Potrivit relatărilor 
agențiilor de presă, lupte grele au 
avut loc în ultimele 24 de ore la 
Kompong Thom și Kompong Cham, 
orașe de importanță strategică, afla
te, de asemenea, la nord de Pnom 
Penh. Forțele de rezistență populară 
și-au continuat, pe de altă parte, 
bombardamentele asupra unor po
ziții ale trupelor regimului Lon Noi, 
situate în regiunea denumită „Ciocul 
de papagal".

SAIGON. — Forțele patriotice din 
Vietnamul de sud au efectuat în 
cursul nopții de sîmbătă spre dumi
nică bombardamente cu rachete și 
mortiere asupra a 14 poziții ameri- 
cano-saigoneze. Comandamentul for
țelor S.U.A. de la Saigon a precizat 
că o parte din aceste atacuri s-au 
soldat cu victime în rîndul militari
lor americani.

PEKIN 2 (Agerpres). — La înche
ierea vizitei pe care delegația Guver
nului Regal de Uniune Națională din 
Cambodgia, în frunte cu ministrul 
Ngo Hou, a efectuat-o-, in regiunile 
controlate de forțele Pathet Lao, la 
invitația C.C. al Frontului Patriotic 
din Laos, a fost dat publicității un 
comunicat comun. Subliniind că ex
tinderea intervenției americane în 
Indochina constituie o încălcare a 
acordurilor de la Geneva din 1954 și 
din 1962, reprezentanții Guvernului 
Regal al Cambodgiei și ai Frontului 
Patriotic din Laos au reafirmat ho
tărîrea celor două popoare de a in
tensifica lupta împotriva agresiunii, 
pentru independență națională, pace 
și democrație. Exprimînd încrederea 
în victoria acestei cauze, comunicatul 
subliniază că lupta justă a popoare
lor din Indochina se bucură de un 
sprijin puternic din partea opiniei 
publice din lumea întreagă manifes
tat în formele cele mai diverse.

S-a înapoiat din R.P. Chi
neză Jeno Tordai, adjunct 
al ministrului comerțului 
exterior al R.P. Ungare, 
care, în fruntea unei delegații gu
vernamentale comerciale, a dus tra
tative și a semnat acordul ungaro- 
chinez cu privire la schimburile de 
mărfuri și plăți pe anul 1970. într-o 
declarație făcută corespondentului a- 
genției M.T.I., Jeno Tordai a apre
ciat că noul acord creează posibilități 
pentru mărirea schimburilor de măr
furi dintre cele două țări cu 27 la 
sută, în comparație cu anul prece
dent. „După încheierea tratativelor, 
delegația guvernamentală ungară a 
fost primită de Li Sien-nien, vicepre- 
mier al Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, cu care am avut posibili
tatea să discutăm despre legăturile 
economice ale celor două țări și des
pre modalitățile de dezvoltare a aces
tora", a subliniat în încheierea de
clarației sale Jeno Tordai.

Guvernul statului indian 
Kerala a demisionatîn vede- 
rea alegerilor care vor avea loc în 
cursul lunii viitoare la cererea pri
mului ministru, Khelat Achuta Me
non. Guvernul de coaliție, alcătuit din 
reprezentanți ai partidelor de stingă, 
a venit la conducerea statului cu 
nouă luni în urmă.

La Varșovia a sosit pri
mul ministru al landului 
vest-german Renania de 
nord-Westfalia, Heinz Kuhn> 
care, la invitația ministrului comer
țului exterior al R. P. Polone, Janusz 
Burakiewicz, va face o vizită în 
Polonia, informează agenția P.A.P.

Convorbirile lui Davies la 
Atena. Sosit în urmă cu două zile 
la Atena, Roger Davies, subsecretar 
de stat adjunct al S.U.A., însărcinat 
cu problemele Orientului Apropiat, 
a fost primit sîmbătă de primul mi
nistru Ghiorghios Papadopoulos și a 
avut o serie de întrevederi cu alte 
oficialități grecești. „în timpul con
vorbirilor purtate am abordat pro
bleme de interes comun", a declarat 
Roger Davies la sfîrșitul întrevede
rilor.

Promulgarea noii consti
tuții marocane. Noua institu
ție marocană, adoptată în urma refe
rendumului de la 24 iulie a.c., a fost 
promulgată sîmbătă. Un decret dat 
publicității la Rabat anunță, pe lîngă 
promulgarea legii fundamentale, și 
abolirea stării excepționale introduse 
pe întreg teritoriul Marocului la 7 
iunie 1965. A fost publicată, de ase
menea, legea care stabilește modali

tatea de alegere a Camerei Repre
zentanților și compoziția acesteia.

Secretarul general al Or
ganizației Unității Africane 
(O.U.A.), Diallo Telli, a avut sîmbă
tă convorbiri cu președintele Tanza
niei, Julius Nyerere. Telli nu a fur
nizat amănunte în legătură cu con
ținutul convorbirilor avute, rezumîn- 
du-se numai la a preciza că au fost 
discutate „probleme de interes afri
can". Observatorii politici consideră 
că printre problemele abordate s-a 
aflat și intenția guvernului Marii 
Britanii de a relua livrările de arma
ment către Republica Sud-Africană.

In orașul american Hart
ford (statul Connecticut), 
continuă să se producă cioc
niri între poliție și populația de 
culoare, care protestează Împotriva 
unor acțiuni represive ale autorități
lor locale și ale forțelor de ordine. 
Incidentele s-au soldat cu uci
derea unui negru și rănirea altor 
zece. în mai multe cartiere ale ora
șului au fost instituite restricții de 
circulație.

Deasupra portului Rotter
dam unuI din cele ma> mari din 
lume, a apărut, începînd de vineri, 
renumitul „smog" englez. Faimoasa 
„ceață cu fum" a provocat o serie de 
intoxicații, zeci de persoane acuzînd 
dificultăți în procesul respiratoriu.

A intrat în vigoare nou* 
lege care interzice cetățenilor străini 
stabiliți în Ghana să se ocupe cu 
comerțul. Știri sosite din Accra anun
ță că multe din magazinele străinilor 
au fost preluate de oameni de afaceri 
ghanezi.

La Geneva s-a desfășu
rat o reuniune cu partici
parea reprezentanților Sta
telor Unite, ai țărilor Pieței
comune. 
Japoniei,

Marii Britanii și
consacrată examinării

problemelor litigioase apărute în co
merțul internațional, ca urmare a res
tricțiilor și măsurilor protecționis te 
instituite în diverse țări apusene. La 
sfîrșitul reuniunii nu au fost făcute 
precizări asupra hotărîrilor adoptate, 
relevă agenția France Presse. S-a 
comunicat doar că discuțiile vor con
tinua pe plan bilateral și multila
teral.

Ministrul de Externe al 
Italiei, Aldo Moro, a sosit 
la Beirut Aici» 3 purtat con
vorbiri cu ministrul de externe u 
Libiei, Salah Bousseir, în legătură cu 
relațiile dintre cele două state care 
au cunoscut o anumită încordare în 
urma confiscării de către autoritățile 
de la Tripoli a bunurilor unor cetă
țeni italieni stabiliți în această țară.

DE PRETUTINDENI
CEA MAI MICĂ MAȘINĂ... MICĂ

Salonul automobilului din Torino a expus un 
automobil miniatural care cîntărește doar 29 de ki
lograme. El poate fi demontat și transportat într-o 
valiză de mînă. Automobilul are o viteză de depla
sare, dacă șoseaua este bună, de 40 kilometri pe oră.

TEATRU GONFLABIL
O sală de teatru cu o mie de locuri în formă de 

cupolă gonflabilă, confecționată din policlorură de 
vinii, a fost instalată în localitatea Vence din 
Franța. Sfera se umflă ca un pneu in numai zece 
minute. Arhitectul ei, Hans Walter Miiller, din R.F. 
a Germaniei construiește în prezent în Normandia, 
pe baza aceluiași principiu, o casă cu tot confortul.

piilor, se aciuiază pe banchetele automobilelor. Unii 
susțin că invazia se datorește ploilor neobișnuite că
zute în 1968, care au determinat reptilele să-și pă
răsească bîrlogul din munți. Alții cred că ea este o 
urmare a vibrațiilor produse în sol din cauza săpă
rii unor sonde în cursul aceluiași an. Teoriile nu ex
plică însă de ce, la doi ani de zile de la încetarea 
cauzelor care au putut provoca invazia, aceasta con
tinuă să se repete. Și mai neplăcut este 
pînă acum nu s-a găsit nici un remediu 
șerpilor nepoftiți ; substanțele otrăvitoare 
folosite deoarece o dată cu reptilele ar 
întreaga faună din jur.

faptul că 
împotriva 
nu pot fi 
dispărea

GHEȚAR LA TROPICE
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în zona tropicală, într-un crater din insulele Ha
waii, a fost descoperit un uriaș sloi de gheață. De
pistarea sa a fost posibilă datorită măsurării, în de
curs de cîțiva ani, a temperaturii lacului aflat în 
apropierea vulcanului. S-a constatat astfel că în pro
funzime apa are o temperatură foarte scăzută. Ex
plicația acestui fenomen a fost găsită după ce un 
grup de geofizicieni a coborît în craterul vulcanu
lui... Specialiștii consideră că gheața datează încă 
din perioada glaciară. La o cercetare mai amănun
țită, în ghețar au fost găsite resturi 
Oamenii 
contribui 
Hawaii.

de insecte, 
de știință speră că această descoperire va 
la dezlegarea „tainei" apariției insulelor

SÎNGE ARTIFICIAL

INVAZIA ȘERPILOR
O mică localitate situată la 14 mile nord de San 

Francisco (S.U.A.) este supusă, în fiecare vară de 
trei ani încoace unei adevărate invazii de șerpi. Rep
tilele, care ating și 1,5 m lungime, se tîrăsc pe străzi 
și prin curți, își fac culcuș în garaje și în solariile co-

O echipă de medici 
Kobe, condusă de dr. 
un singe artificial, fabricat din compuși de carbon 
și fluor, care poate transporta de două ori mai mult 
oxigen decit hemoglobina din sîngele natural. Dar, 
pentru ca acest produs să poată fi întrebuințat, 
arată specialiștii în materie, vor mai fi necesare noi 
experiențe.

japonezi de la Universitatea 
Tamayoshi Fujita, a realizat
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URUGUAY:

Guvernul încearcă să ciștige timp 
in cursa pentru descoperirea răpitorilor
MONTEVIDEO 2 (A- 

gerpres;. — Guvernul 
Uruguayan a anunțat 
că nu vă lua în consi
derare eliberarea unor 
deținuți politici în 
schimbul consulului 
general al Braziliei, 
Aloysio Mares Dias 
Gomides, și al consi
lierului american Da
niel Mitrione, decit 
după ce va primi o ce
rere formală în acest 
sens din partea orga
nizației care și-a asu
mat responsabilitatea 
pentru răpirea celor 
două persoane. în de
clarația publicată de 
generalul Anthonio 
Francese, ministrul a- 
facerilor interne, se 
exprimă îndoieli asu
pra autenticității co
municatului publicat

de ziarul „El Diario", 
în care se anunță răpi
rea celor două persoa
ne și condițiile puse 
pentru eliberarea lor. 
Observatorii din capi
tala uruguayană apre
ciază însă că guvernul 
a dat publicității a- 
ceastă declarație în 
scopul de a ciștiga 
timp, cu atit mai mult 
cu cît cercetările în
treprinse de poliție 
pentru descoperirea 
răpitorilor par să în
ceapă sub auspicii în
curajatoare.

După cum s-a anun
țat, la Montevideo 
s-au produs vineri pa
tru tentative de ră
pire, dintre care do V’ 
au eșuat, ca urmare a 
prezenței de spirit a 
victimelor. Gordon 
Jones și Nathan Ro

senfeld, cel de-al doi
lea secretar și, respec
tiv, atașatul cultural 
al ambasadei S.U.A., 
au reușit să scape, pri
mul sărind din mașina 
în care se afla legat, 
iar celălalt strigînd 
după ajutor. După 
cele patru tentative, 
poliția și armata uru
guayană au declanșat 
o vastă operațiune de 
descoperire a rânitori
lor, care, potrivit zia
rului „El Diario", ar 
anartine organizației 
„Tupamaros". Cercetă
rile efectuate au dus 
la arestarea unor per
soane implicate, se 
pare, direct în tentati
vele de răpire.
în fotografie : politia 
din Montevideo per
cheziționează persoane 
suspecte

Trei știri sosite recent din Algeria, 
Somalia și Sudan au un numitor 
comun : trecerea sub controlul sta
tului a unor importante ramuri 
ale economiei naționale. Este vorba 
de naționalizarea unor societăți pe
troliere și a băncilor străine, precum 
și de asigurarea controlului statului 
asupra comerțului exterior. Referin- 
du-se la aceste măsuri, conducătorii 
celor trei state relevau că ele se în
cadrează în procesul general de eli
berare a economiei țărilor respective 
de sub dominația străină. Asemenea 
preocupări se constată și în numeroa
se alte țări africane, care aspiră la în
tărirea independenței politice cuce
rite, la dezvoltare de sine stătătoare, 
potrivit voinței și intereselor lor 
naționale.

Evident, înainte de toate, țările 
africane caută căi și mijloace pen
tru lichidarea cit mai grabnică a 
grelei moșteniri coloniale. Nașterea 
Africii independente a permis tine
relor state să treacă la o riguroasă 
inventariere a resurselor materiale și 
umane. Este o acțiune izvorîtă din 
dorința firească a popoarelor afri
cane de consolidare a independenței 
politice, de întărire a suveranității 
naționale, de închegare a unei econo
mii proprii, de sine stătătoare, pe 
calea valorificării în interesul propriu 
a marilor bogății ale solului și subso
lului lor. Aceasta, cu atît mai mult cu 
cît situația economică rămîne încă 
precară într-o serie de state recent 
eliberate. într-un studiu consacrat 
dezvoltării continentului, revista 
„Jeune Afrique" releva că ritmul de 
creștere a producției pe cap de lo
cuitor nu depășește 2 la sută în 28 
de state africane, reprezintă între 2 
și 3 la sută în cinci state și este de 
peste 3 la sută.în nouă state. De re
marcat este faptul că 72 la sută din 
populația africană trăiește in cele 28 
de țări unde ritmul de creștere este 
foarte scăzut. Cauza acestei slabe dez
voltări rezidă în rămășițele relațiilor 
economice coloniale, a diverselor 
forme de penetrație a monopolurilor 
occidentale pentru acapararea de noi 
surse de materii prime, a practici
lor neocolonialiste, iar, pe de altă 
parte, în dificultățile cărora tinere
le state trebuie să le facă față da
torită lipsei de fonduri pentru inves
tiții.

Pentru ieșirea din această situație 
s-au conturat două tendințe distincte. 
Prima pune accentul pe stimularea 
inițiativei particulare, cum este de 
pildă cazul statelor Malawi și Liberi
ei. Cum însă în Africa nu există dis
ponibilități de capital, noile investiții 
sînt făcute în exclusivitate de către 
monopolurile occidentale. Aceste in
vestiții sînt îndreptate spre sectorul 
industriei extractive, în timp ce in
dustria prelucrătoare este complet 
neglijată, aceste state rămînînd sim
ple rezervoare de materii prime. O 
asemenea situație permite monopo
lurilor să-și perpetueze de fapt domi
nația.

A doua tendință preconizează dez-

statul ălgerian era obligat să rămînă 
la discreția companiilor străine în 
ceea ce privește aprovizionarea cu 
materii prime a industriei naționale, 
în prezent, 80 la sută din întreaga 
industrie a tării se află sub contro
lul statului. La aceasta se adaugă 
monopolul de stat în domeniul co
merțului exterior, în operațiunile 
bancare, portuare etc. Rezultatele 
măsurilor luate n-au încetat să se 
facă simțite. Produsul intern brut a 
crescut de la 13 miliarde dinari, în 
1966, la 15,8 miliarde de dinari în 
1969.

Un exemplu edificator oferă și 
Tanzania. în ultimii ani, guvernul 
tanzanian a naționalizat băncile

AFRICA

Sectorul de stat - suport 
al independenței economice

voltarea sectorului de stat, ceea ce 
oferă noilor state largi posibilități în 
crearea unei industrii proprii, în dez
voltarea altor ramuri ale economiei, 
în realizarea de transformări înnoi
toare în toate sectoarele activității 
umane. Exemplele în acest sens sînt 
edificatoare. La scurt timp după cu
cerirea independenței, în Algeria au 
fost naționalizate minele de fier, 
de zinc, fosfați, plumb etc. Na
ționalizările au cuprins, de ase
menea, sectorul de prospectare, 
extracție și prelucrare a hidro
carburilor. Referindu-se la aceste ac
țiuni, președintele Boumedienne ară
ta că astfel „s-a pus capăt unei si
tuații anacronice și incompatibile cu 
suveranitatea națională", deoarece

străine. societățile de asigurare, 
principalele întreprinderi de import
export, șase din cele mai mati plan
tații de sisal, iar în alte 33 de planta
ții statul controlează 60 la sută din ca
pitalul lor în deceniul care a urmat, 
pe harta țării au apărut numeroase 
obiective industriale, mare parte 
din ele avînd la bază materiile prime 
autohtone.

în Republica Guineea, solul, băn
cile, minele de diamante, de aur, noile 
întreprinderi industriale sînt contro
late de stat. Măsuri de naționalizare 
au fost anunțate și în Republica 
Populară Congo (cu capitala la 
Brazzaville). Două mari societăți, 
„L’Union electrique d’Outre Mer" și 
„Compagnie africaine du service pu-

blique", au trecut în proprietatea sta
tului. Această zestre a sporit prin 
construirea de noi întreprinderi care, 
în totalitatea lor, contribuie la creș
terea producției de bunuri materiale. 
De partea cealaltă a fluviului Congo, 
în Republica Democratică Congo (cu 
capitala la Kinshasa), statul a pre
luat 60 la sută din acțiunile fostei 
societăți „Union Miniere". Totodată, 
statul congolez controlează in pre
zent 75 la sută din mijloacele de 
producție. Faptul că monopolurile 
străine dețin în continuare poziții, 
reprezintă, așa cum declară conducă
torii țării, o sursă de dificultăți în 
progresul eoonomic și social.

Și în Zambia statul a luat recent 
măsuri de control asupra celor două 
mari societăți care exploatează cu
prul. Alte 25 de întreprinderi au fost 
naționalizate încă din 1968. Fonduri
le suplimentare obținute dau posibi
litate Zambiei să-și fortifice econo
mia, să îmbunătățească nivelul de 
trai al populației.

Multe state africane au elaborat 
planuri de dezvoltare pe o perioadă 
mai lungă. Planificarea le oferă po
sibilitatea de a realiza un ritm con
stant și controlat al creșterii econo
mice. Prin planurile economice se 
asigură, totodată, corelarea eforturilor 
întreprinse de către stat și de firme 
particulare autohtone în direcția ex
tinderii anumitor ramuri de pro
ducție.

Naționalizările unor importante 
sectoare ale economiei efectuate de 
numeroase state africane reprezintă 
un element de progres in dezvoltarea 
social-economică a acestor țări, un 
instrument eficace în lupta pentru 
consolidarea independenței econo
mice, pentru desprinderea lor din 
sfera de influență a monopolurilor 
străine. Actualul curs spre etatizarea 
mijloacelor de producție oferă state
lor respective multiple avantaje, 
constituie o importantă sursă de 
acumulări în vederea amplificării 
procesului de industrializare. Acțiu
nile întreprinse in acest sens sint sus
ținute de către masele largi ale popu
lației, de toate elementele înaintate 
ale societății, în aceasta găsindu-șl 
expresie voința popoarelor africane 
de a-și făuri o viață nouă, potrivit 
intereselor lor fundamentale.

Augustin BUMBAC
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STRĂINA

Tendințe 
și perspective 
in economia 
occidentală

Presa occidentală se arată tot 
mai preocupată față de uncie 
tendințe negative din economia 
țărilor capitaliste dezvoltate, 
subliniind că particularitățile ac
tualei conjuncturi nu sint de 
bun augur pentru evoluția vi
itoare.

Sub titlul „Scylla și Charybda" 
ziarul vest-german „FRANK
FURTER RUNDSCHAU" subli
niază că „evoluția conjuncturală 
din C.E.E. (Comunitatea econo
mică europeană), demonstrează 
in mod drastic miniștrilor econo
miei și finanțelor ai „celor șase" 
că instrumentarul lor este din 
ce in ce mai puțin eficient. 
Este puțin probabil ca strin- 
gerea șuruburilor la dobinzi 
și impozite să poată stă
vili mersul ascendent al prețuri
lor". Ziarul arată că atit cabi
netul vest-german. cît și gu
vernele celorlalte state membre 
ale C.E.E. au in fața lor pro
bleme financiare dificile.

Intr-un raport al Băncii Cen
trale din Frankfurt se afirmă, 
de pildă, că tensiunea din eco
nomia vest-germană continuă și 
nu există nici un fel de indicii 
de atenuare a conjuncturii. Pre
țurile și cheltuielile de produc
ție continuă să crească. Banca 
avertizează in raportul său că 
va trebui să treacă un oarecare 
timp pină cind s-ar putea ate
nua aceste tendințe.

Pe de altă parte, in unele in
terviuri acordate presei fran
ceze, Valery Giscard d’Estaing, 
ministrul economiei și finan
țelor, a precizat punctul de 
vedere al guvernului său in pri
vința evoluției situației e- 
conomice a Franței, in legătură 
cu creșterea prețurilor pe piața 
internă care a depășit pre
viziunile. Pentru a pune sta
vilă acestei creșteri a pre
țurilor, a precizat ministrul, mă
surile de constringere nu sint 
cele mai eficace și este prefera
bil să se continue căutarea unui 
mai bun echilibru economic. 
După părerea lui, cheia se află 
în sporirea investițiilor produc
tive.

Referindu-se la datele publi
cate de Ministerul Comerțului, 
ziarul „THE TIMES" relatează 
că, deficitul balanței comerciale 
a Angliei a ajuns in luna iunie 
la 51 milioane lire sterline, fiind 
cel mai slab rezultat inregistrat 
din luna aprilie 1969. In cel 
de-al doilea trimestru al anului 
curent, deficitul balanței comer
ciale britanice a ajuns la o 
medie de 31 milioane lire lu
nar, în comparație cu surplusul 
de 11 milioane lire lunar rea
lizat în primul trimestru al anu
lui. Ziarul afirmă că Ministerul 
de Finanțe a publicat o serie de 
evaluări economice care nu o- 
feră nici un fel de indicii că e- 
conomia „se îndreaptă spre o 
dezvoltare substanțial mai ra
pidă".

Ziarul „COMBAT" relevă, pe 
de altă parte, că „o încetinire 
a creșterii economiei japoneze 
in a doua jumătate a anului 1970 
pare inevitabilă". Japonia, afir
mă ziarul, ar putea să se resimtă 
de pe urma „marasmului actual 
existent în Statele Unite". In
fluența acestei presiuni se re
simte cu deosebire la construc
torii japonezi de automobile și 
la producătorii de aparate elec
trice. Un declin al activității se 
observă și în sectorul aparatelor 
electrice, precum și in cel al 
mașinilor-unelte.
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