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mecanici de întreține
re la uzinele „Repu
blica" din Capitală, 
unde funcționează u- 
nul similar. După săp
tămâni și luni de mun
că efectivă, de deprin
dere cu noile agregate, 
s-a format un puternic 
nucleu de circa o sută 
de tehnicieni și mun
citori. Punerea in 
funcțiune a laminoru
lui de 6 țoii era asigu
rată.

...De-atunci numărul 
celor ce lucrează în 
acest sector a sporit 
considerabil. Uzina de 
țevi, operind asupra 
laminorului o infuzie 
tot mai puternică, tot 
mai intensă de inteli
gență și energie. Noua 
secție a devenit curind 
un vast cîmp de de
monstrare practică a 
calităților profesionale, 
aici fiind admiși numai 
cei ce-au făcut dovada 
unei pregătiri irepro
șabile. S-a operat și se 
operează, cu alte cu
vinte, o selecție a celor 
mai buni dintre cel 
buni, rodajul executat 
în lunile primăverii a- 
fectînd așadar nu nu
mai mașinile ci și oa
menii.

Mi se relatează unele 
greutăți swvenite în 
faza montajului. S-au 
constatat, bunăoară, la 
perforator și la agre
gatul Duo necorelări 
între proiect și execu
ție, anumite cote ne- 
corespunzind. Pe loc a 
intrat în acțiune „cre
ierul" uzinei. La fel s-a 
intimplat cu reductorul 
calibrorului, care nu 
funcționa. Remedierile 
de montaj care au ur
mat sînt rezultatul a- 
celeiași pasiuni pentru 
nou, aceluiași verita
bil talent de investiga
re și descoperire a ce
lor mai bune soluții.

Dar, cum am spus, 
aceste greutăți, pre
cum și altele care ori
când puteau interveni, 
greutățt și probleme 
care ajunseseră aproa
pe să-i obsedeze pe 
specialiștii uzinei, și-au 
găsit dezlegarea in cli
pa cînd primul lingou, 
materializare și chin
tesență a unui uriaș 
efort colectiv, aluneca 
încet spre cuptoare, 
urmăritr de iuti de 
priviri febrile...

dacă am afirma că 
doar întreprinderile 
din ramură și-au adus 
contribuția — e drept, 
substanțială — la pu
nerea pe picioare a la
minorului. O serie 
foarte vastă de între
prinderi de cele mai 
diverse profile, a că
ror enumerare s-ar 
prelungi prea mult, 
și-au pus pecetea pe 
această realizare, incit 
se poate afirma fără 
exagerare că laminorul 
de 6 țoii, cu utilajele 
sale perfecționate, ca- 
re-i vor permite să a- 
tingă indici măriți de 
productivitate și o ca
litate superioară a pro-

La Uzina de țevi din 
Roman funcționează, 
după cum se știe, de 
puțină vreme, un la
minor de 6 țoii, obiec
tiv economic de prim 
rang, menit să diversi
fice, prin producția sa, 
gama, și așa foarte 
largă, de țevi realizate 
in uzină. Un adevărat 
Hercule industrial, cu 
o forță prodigioasa, ce 
va culmina în trimes
trul IV al anului viitor, 
cind va atinge integral 
capacitatea proiectată. 
In acel moment lami
norul, împreună cu 
„uzina-mamă" de țevi, 
a cărei nouă secție 
este, vor produce curca 
40 la sută din produc
ția de țevi a țării.

Cum au „reacționat" 
vechile unități din 
„branșă" la o aseme
nea ascensiune fulge
rătoare 7

— Au provocat-o, de 
fapt — ne spune ingi
nerul șef al Uzinei de 
țevi, Dumitru Casma. 
Construcția noului la
minor nu putea fi con
cepută fără ajutorul 
masiv al unor unități 
similare. Multe din u- 
tilajele-cheie, cum ar 
fi cele necesare cup
toarelor rotative sau 
cuptoarelor tunel, au 
fost executate la noi in 
uzină, 
ne-au 
lucru, 
cipale 
Uzinele 
ne-au livrat trenul de 
role, patul de răcire, 
utilajul auxiliar de a- 
justaj. „Progresul" 
Brăila a executat cali- 
brorul laminorului, „In
dependența"-Sibiu in
stalațiile hidraulice și 
o parte a trenului cu 
role. După cum se ve
de, „părinți" unul și 
unul, a căror vitalita
te n-avea cum 
se transmită 
născut...

S-a dovedit 
încă o dată cit 
cisiv intr-un start reu
șit este acest flux de 
forțe venit de la între
prinderi cu veche ex
periență în domeniu, 
cit de salutar a fost 
mal apoi transferul de 
inteligență vie, dina
mică, ce a asigurat de
butul în producție al 
noului laminor de 6 
țoii sub cele mai fa
vorabile auspicii.

Ar fi însă inexact

Prima ediție

Investiții
de peste 13
miliarde lei

Reportaiîn județul de Mihai HETCO

Prahova

indicațiilor precizate de Con-

(Continuare tn pag. * II-a)

astfel 
de de-

să nu 
noului

transport sau aprovizionare, 
sau vopsitorie.

Gabriel GOIA 
Ștefan DINICA 
corespondenții „Scînteii'

De la Reșița 
sosit cajele de 
motoarele prin
și reductoarele. 

„23 August"
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Pe poligonul Tunari în timpul ultimelor manșe aîe probei de skeet Foto : S. Cristian

CINCINALUL în dezbaterea
I

adunărilor generale ale salariaților

Se află in plină desfășurare adunările generale ale salariaților, car» 
tint chemate să examineze intr-un spirit de inaltă răspundere sarci
nile de plan pe perioada 1971-1975, măsurile necesare pentru înfăptui
rea lor. Prezenți la unele din aceste adunări generale, corespondenții 
și reporterii noștri au subliniat, in relatările lor, profundul caracter de 
lucru al dezbaterilor, analiza exigentă, făcută cu răspundere mun
citorească a problemelor majore pe care le ridică producția in cinci
nalul următor, in lumina sarcinilor și a 
greșul al X-lea al partidului.

Aceasta a fost atmosfera care 
* caracterizat și adunările repre
zentanților salariaților de la imita
te* „Teba“, componentă de bază a 
Combinatului textil din Arad, și de 
la întreprinderea metalurgică din 
Aiud. La întreprinderea arădană, re
feratul analitic și cuprinzător prezen
tat, in deschiderea adunării, de că
tre ing. Gheorghe Cioară, directorul 
unității, a constituit punctul de ple
care al unor vii și interesante dis
cuții. Fără a face o apologie a suc
ceselor, atestate mai ales de Înde
plinirea Înainte de termen a sarcini
lor actualului cincinal, elementele 
prezentate au evidențiat importanța 
rezultatelor obținute de către colec
tivul u<3 muncă al unității, după opt 
luni de activitate. Astfel, planul pro
ducției globale a fost îndeplinit in 
proporție de 104,2 la «ută, iar 
al producției marfă — de 104 
sută. A fost realizat int _ ' 
nul sortimental.

Rezultate asemănătoare «-au 
ținut și la întreprinderea metalurgi
că din Aiud. Departe de a re mut- 
țuml cu aceste performanțe incon
testabile în îndeplinirea sarcinilor de 
plan, vorbitorii au adus în discuție, 
din unghiuri noi, o serie de aspecte 
concrete legate de posibilitățile exis
tente pentru o mai bună organizare 
a producției și a muncii, pentru în
tărirea disciplinei, folosirea cit mai 
judicioasă a capacităților de produc
ție. La o analiză a sarcinilor ce re
vin atît colectivului de la „Teba“ din 
Arad în viitorul cincinal, cit și celui 
de la întreprinderea metalurgică din 
Aiud constatăm că nu întîmplător 
a-a insistat în aceste direcții. Astfel, 
la Întreprinderea arădană, realizarea 
integrală a indicatorilor în fiecare 
•tapă de plan în perioada 1971-1975 
— cind producția globală sporește cu 
40 la sută, iar productivitatea muncii 
cu 48 la sută — nu este posibilă 
fără lichidarea definitivă a unor nea
junsuri care stăruie in întreprindere 
de mai mult timp.

Pornind de la asemenea puncte de 
reper, adevărate imperative ale ac
tivității viitoare, vorbitorii au dove
dit o adincă înțelegere a sarcinilor 
trasate de cel de-al X-lea Congres 
al P.C.R., a spiritului ce-1 propagă 
la nivelul tuturor sectoarelor de ac
tivitate, In perspectiva anilor 1971- 
1975, dar, mai ales, in cel economic. 
Comuniștii au fost cei ce au dina
mizat discuțiile, abordînd probleme
le cele mai stringente, la obiect, în 
condițiile unui ascuțit simț critic și 
autocritic. Din intervențiile fiecă
rui vorbitor nu a lipsit precizarea : 
„Trebuie să organizăm mai bine pro
ducția și munca", fie că a fost vor
ba de filatură «au țesătorie, secto-

rul de 
finisaj

Nu putem fi mulțumiți, nici eu și 
nici tovarășii mei — a spus șeful de 
echipă Ludovic Pecican — din cadrul 
serviciului mecanic șef — atîta timp 
cit în unele secții, așa-zise auxiliare, 
sînt numeroase excepții. Mă doare su
fletul cînd unele mașini stau ore în
tregi pentru că ne lipsesc nimicuri

necesare efectuării reparațiilor. Orga
nizarea mai bună a aprovizionării 
cu materiale strict necesare, cum 
sînt pînze de bomfeier, diverse scu
le, oxigen și carbid ne-ar da po
sibilitatea să utilizăm toate mașinile 
24 de ore din 24.

Această esențială problemă a creș
terii gradului de utilizare a poten
țialului tehnic — rezervă principală 
pentru realizarea sarcinilor de plan 
pe perioada 1971—1975 — a fost larg 
dezbătută și la întreprinderea me
talurgică din Aiud. în această ordine

în anii actualului cincinal, In 
județul Prahova s-a realizat un 
volum de investiții de peste 13,2 
miliarde lei, sumă care depă
șește de două ori pe cea din pe
rioada 1960—1965. în acest in
terval de timp au fost construite 
sau dezvoltate fabrica de tapițe
rie „Relaxa" din Mizil, instala
țiile de cracare catalitică și coc- 
sare întîrziată de la Brazi, insta
lația de fracționare a gazelor și 
complexul de uleiuri speciale din 
cadrul rafinăriei Ploiești, insta
lația de anhidridă ftalică, dime- 
til-tereftalat și colină de Ia Com
binatul petrochimic -Ploiești, noi 
secții la fabrica textilă „Doro
banțul" din Ploiești, Uzina me
canică din Cîmpina și cea de 
mecanică fină din Sinaia. Fabri
ca de geamuri Scăieni, Fabrica 
de produse lactate-Ploiești și al
tele.

Pentru cincinalul viitor, volu
mul investițiilor destinate jude
țului Prahova reprezintă o creș
tere însemnată față de preve
derile actualului cincinal.

duselor este rezultatul 
de prestigiu al efortu
lui întregii noastre in
dustrii, al stadiului 
înalt de dezvoltare la 
care se află in momen
tul de față industria 
României socialiste.

Consemnînd epilogul 
fericit a doi ani și ceva 
de eforturi ale con
structorilor, de străda
nii, consemnăm și în
ceputul : eforturile nu 
mai puțin intense ale 
laminoriștilor cărora le 
stăteau in față agrega
te foarte moderne, de
osebit de pretențioase.

— N-a fost deloc u- 
șor — iși amintește 
ing. Constantin Pante- 
limon, șeful serviciului 
investiții. La noul la
minor execuțiile de re
glare a utilajelor sînt 
altele decit la cel vechi 
existent în uzină. Și 
sculele de laminare 
sînt altele. Oricum, era 
absolut necesar ca în
cheierea lucrărilor de 
montaj să găsească in 
fața pupitrelor de co
mandă oameni compe- 
tenți. Am început o in
tensă muncă de per
fecționare a cunoștin
țelor cu muncitorii și 
tehnicienii din uzină 
care urmau să lucreze 
la noul laminor. Am 
trimite maiștri, tehno
logi, electricieni și

cel
__ la 

realizat integral și pla-
ob-

SPORT
Campionatele euro

pene de talere de la Tu
nari.

PE STADIONUL REPU
BLICII : Spectacol atle
tic pe gustul publicului.

FOTBAL : Rezultate șl 
cronici telegrafice din 
diviziile A și B.

Alte știri din țară și 
de peste hotare.
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GEORGE ENESCU"

Ce e NOU în NOUL an școlar
o ÎNCHEIEREA ACȚIUNII DE ȘCOLARIZARE A COPIILOR DE 
LA VÎRSTA DE 6 ANI • PRIMELE CLASE A X-A REALIZEAZĂ 
CICLUL COMPLET AL ÎNVĂȚĂMÎNTULUI GENERAL DE 10 
ANI • 0 POPULAȚIE ȘCOLARĂ DE APROXIMATIV 3 800 000 
ELEVI • ÎNFIINȚAREA UNOR NOI LICEE DE SPECIALITATE 
Șl ȘCOLI PROFESIONALE • ELEMENTE DE MODERNIZARE 
ÎN PLANURI Șl PROGRAME, ÎN DESFĂȘURAREA PROCESU
LUI INSTRUCTIV-EDUCATIV ® SPOREȘTE ZESTREA MATE

RIALĂ A ȘCOLILOR

M ași noi at r ii
Mi-amlntesc că la cumpăna acestui secol, in preajma 

Revelionului 1950, o revistă ilustrată a invitat mai 
mulți caricaturiști la confruntarea a două epoci : lu
mea anului 1900 față în față cu lumea anului 1950. 
Dintre toate acele șugubețe viziuni am reținut una 
linguri, poate pentru umorul ei ușor amărui și vag 
filozofic. Cum era văzut anul 1900 7 Un mastodont de 
metal, masiv ca un rinocer și caraghios ca un tapir — 
adică : un automobil — stătea înghesuit și neputincios 
In mijlocul unei mulțimi de gură-cască. Replica anu
lui 1950 7 O duduie cu un cățel in lesă, pierdută, ră
tăcită in mijlocul unei piețe, C :."j~ —' ",
încercuită de boturile a- 
gresive a zeci de automo
bile. Și cind te gindești că 
atunci, la jumătatea seco
lului nostru, invazia au
tomobilului era abia la în
ceput...

Orașul eontemporan nu

Scufiță Roșie modernă,

măcar un „Trabant" acolo. Și dacă avem un „Tra
bant", pentru o „Dacia". Și dacă avem „Dacia"...

Automobilul transformă, deci, peisajul, arhitectura 
orașelor. „Și arhitectura noastră psihică" — susțin so
ciologii. Cum, adică 7 Simplu : la volan omul se simte 
mai puternic, mai stăpin pe sine, mai îndrăzneț ; adi
că, Făt Frumosul din copilărie încalecă pe 65 de cai 
și... Dacă ar fi numai atît. Dar deslușesc în viața unor 
oameni o patimă automobilistică devoratoare, dusă 
pină la poluarea minților. Din ce în ce mai des aud 
întrebările lor : „N-ai mașină 7 Cum, încă nu ai ma
șină 7“ Și, mai departe : „Păi, ce-ai făcut, domnule, in 
viață ?“ Intr-adevăr, ce-am făcut in viață 7 Nici mă-

PICĂTURA DE CERNEALĂ
poate fi conceput fără___r„ _____ „___ maî poate fi conceput fără 

prezența zgomotoasă, turbulentă, enervantă — dar di
namică și necesară — a automobilului. Însăși arhitec
tura otrașelor s-a supus acestui „monstru sacru" des- 
chizîndu-i magistrale largi, piețe vaste (sens girato
riu !), treceri de nivel. S-a născut și o „pictură" cita
dină, pe asfalt : linii întrerupte, continue, hașurărl, 
săgeți, treceri pentru pietoni (Care pietoni 7 — se vor 
întreba, poate, caricaturiștii anului 2000...)

Așadar, automobilul a căpătat drept de cetate, a 
devenit un personaj omniprezent, care se scoală cu 
naaptea-n cap și se culcă tirziu, care umblă hai-hui 
dar grăbit, scrîșnind în fața stopurilor, cerînd priori
tate, pufăind iritat, insistind, claxonînd („Claxonatul 
interzis !“). Ce să-i facem, asta ne-a fost soarta. Și 
ne adaptăm, ne adaptăm, culmea ironiei !, lăsîndu-ne 
cuceriți, punînd ban peste ban pentru ca să ne luăm

car 24 de cai, in doi timpi! 
In sfirșit, cu întrebările 

astea mă mai descurcam 
cumva. Dar, deunăzi, un 
medic dintr-un oraș de 
provincie mi-a mărturisit: 
„Gata! Am depus banii. 

Nu se mai putea. Colegii începuseră să mă ia în zefle
mea, pacienții să mă ocolească. Ziceau: „Ce fel d» 
doctor e ăsta dacă n-are mașină 7“

Din acea clipă mă macină fel de fel de întrebări : 
„Oare nu-mi compromit cariera 7 Dacă cititorii ar 
afla că nu am mașină mi-atr mai citi vreun rind 7 
Dar secretarii de redacție mi-ar mai da manuscrisul 
la tipar 7 Dar linotipiștii... 7“

Simt cum mi se accelerează gîndurile și mă trezesc 
peste cițiva ani, cînd vor fi la modă creierii electro
nici de uz personal. Parcă aud : „Cum, toate astea le 
scrii din capul tău 7 Cum, nu ai încă un computer
publicist 7 Și te mai consideri gazetar 7“

Intr-adevăr, nu se mai poate. Trebuie să fac ceva. 
Pentru început îmi iau o mașină de scris. Cu mașina 
e altceva...

Paul DIACONESCU

Ca în fiecare toamnă, o nouă pro
moție de elevi pășește cu emoție pra
gul clasei I. Anul acesta vor fi cir
ca 360 000, însumîndu-i pe toți copiii 
care pînă la 15 septembrie au împlinit 
vîrsta de șase ani (și, bineînțeles, 7 
ani). Totodată, prezența în viața șco
lară a primelor clase a X-a va marca 
crearea ciclului complet al invățămîn- 
tului general de 10 ani. In circa 2 100 
unități școlare vor fi înscriși în clasa 
a IX-a aproximativ 80 000 de elevi 
(reprezentînd 60 la sută dintre absol
venții claselor a VIII-a, care nu vor 
urma cursurile liceale sau ale școlilor 
profesionale), iar în clasa a X-a 
toți cei care au promovat cla
sa anterioară. Relevînd cerința 
întăririi caracterului tehnico-practic 
al acestui ciclu terminal al școlii de 
10 ani, unele clase a IX-a și a X-a 
iși vor desfășura activitățile practice, 
prevăzute în planuri și programe, în 
atelierele unor școli profesionale și 
licee de specialitate.

Anul școlar 1970—1971 va marca o 
dezvoltare și diversificare a studiului 
liceal. Cu cele 13 noi licee de specia
litate (11 industriale, 1 agricol, 1 eco
nomic) recent create, numărul acestor 
unități de învățămînt ajunge la 181. 
Cei peste 82 000 de elevi din aceste 
școli se vor putea pregăti în mai mult 
de 65 de specialități, dintre care unele 
tehnici și tehnologii nucleare, uti
laje în industria chimică etc. — au 
fost introduse de curind în planul de 
studiu. Concomitent, în liceele de spe
cialitate va începe predarea unor dis
cipline noi, menite să contribuie la 
lărgirea profilului de pregătire teh
nică al viitorilor absolvenți, să le fa
ciliteze Încadrarea In procesul de pro
ducție. Așa, de exemplu, elevii lice
elor industriale vor studia noțiuni Wt"

vttoare la controlul calității produse
lor, cei de la liceele agricole vor avea 
în program ore de conducere a trac
torului și cunoștințe despre mecani
zarea lucrărilor agricole, la toate lice
ele economice se va învăța stenodac
tilografia, iar în unele licee de acest 
profil se vor introduce în studiu cu
noștințe de programare. Elemente de 
modernizare în desfășurarea procesu
lui instructiv-educativ vor fi prezen
te și în învățămintul de cultură ge
nerală. Bunăoară, în noul an școlar, 
la liceul „Ion Neculce" din București 
și la alte citeva licee mari din țară, 
predarea tuturor disciplinelor din 
planurile de studii se va face în cabi
nete și laboratoare de specialitate, do
tate cu aparate și utilaje adecvate 
transmiterii moderne și eficiente a 
cunoștințelor. Tot astfel, la citeva 
unități școlare — intre care Școala 
generală nr. 122 din București — se 
va introduce experimental un sistem 
de televiziune școlară.

La 15 septembrie iși redeschid por
țile și cele 420 școli profesionale. Vor 
fi cuprinși la cursuri de zi, serale și 
ucenicie la locul de muncă aproxima
tiv 287 000 de elevi, dintre care peste 
120 000 în anul I, ce se pregătesc să 
devină muncitori calificați tn mai 
mult de 225 meserii. Concomitent, 
circa 100 000 de oameni ai muncii, în
cadrați în producție, își vor completa 
pregătirea de cultură generală ca 
elevi la liceul seral. Se vor Înființa 
noi secții serale și pentru clasele 
V—VIII ale școlii generale.

Noul an de învățământ va înregistra 
ți o substanțială îmbogățire a zestrei 
materialo a școlilor. Așa cum s-a 
mai anunțat, spațiul de școlarizare și 
numărul locurilor în cămine, prevă
zute a fi date în folosință la începutul 
anului școlar 1970—1971, pentru Între
gul învățămînt. reprezintă, ca supra
față, echivalentul a 24 000 apartamen
te, adică spațiul locuibil al unui oraș 
cu o populație de 90 000 locuitori. 
Tot în 1970 sînt alocați circa 50 
milioane lei pentru dotarea șco
lilor cu material didactic. La toate 
acestea se adaugă importantele fon
duri materiale alocate de stat pen
tru editarea manualelor necesare ele
vilor în noul an școlar — reprezen
tând 871 de titluri, în peste 17,5 mili
oane de exemplare.

Florica DINULESCU

CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII" TRANSMIT:

CLUJ. La Gherla a fost con
struită o nouă fabrică de ma
teriale de construcții, cu o ca
pacitate de 9 milioane cără
mizi pe an. Ea este Înzestrată 
cu utilaje moderne, automati
zate, uscătorii și cuptoare de 
ardere fabricate in tară. Pri
mele șarje produse aici au 
fost expediate șantierelor de 
construcții.

BACAU. Numai dupâ citeva 
luni de funcționare, noua fa
brică de drojdie furajeră din 
cadrul Combinatului de hlrtie 
și celuloză din Bacău și-a a- 
tins cu un an mai devreme pa
rametrii proiectați. Datorită u- 
nor îmbunătățiri aduse proce
sului tehnologic, toți indicato
rii economici calitativi prevă
zut! In proiect au fost îndepli
niți și depășiți.

BIHOR. A intrat partial tn 
funcțiune, la Vașcău, un com
plex de prelucrare a marmurei, 
cu o capacitate anuală de 
8 000 mc marmură. Se vor pro
duce, de asemenea, cantități 
însemnate de materii prime 
pentru fabricarea mozaicului 
și a carbonului de calciu.

REȘIȚA, La poligonul da 
prefabricate din beton al în
treprinderii județene de con- 
structii-montaj Caraș-Severin 
au început ample lucrări de 
extindere a capacității de pro
ducție. Pe o suprafață de pes
ta 1 700 mp se vor construi noi 
piste de turnare, destinate în 
principal realizării panourilor 
mari din preiabrlcate, utilizate 
In construcția de locuințe. 
Aici se vor confecționa pa
nouri mari prefabricate care 
înglobează timplărie interioa
ră și exterioară, precum *i 
instalațiile de încălzire, elec
trice și sanitare, iar panourile 
exterioare, de fațadă, vor fi 
finisate in întregime. In final, 
poligonul va avea o capaci
tate de producție anuală de 
25 000 ma de prefabricata.

PRIETENIE
Șl COLABORARE

Ain interesul popoarelor
român și bulgar, al cauzei

socialismului și păcii
Timp de două zile, malurile româ

nesc și bulgăresc ale Dunării au ofe
rit cadrul unei vibrante manifestări 
prietenești : intilnirea dintre delega
ția de partid și guvernamentală a 
României, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat, și delegația de 
partid și guvernamentală a Bulgariei, 
condusă de tovarășul Todor Jivkov. 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Consi
liului de Miniștri. Pe pămîntul Repu
blicii Populare Bulgaria — în prima 
zi ; pe teritoriul Republicii Socialiste 
România — în a doua zi, intilnirea 
a prilejuit o puternică și fierbinte 
manifestare a sentimentelor de pro
fundă prietenie, caracteristice rela
țiilor dintre țările și popoarele noas
tre, care construiesc socialismul. Cu 
plinea și sarea ospitalității, cu cuvin
te de salut calde, izvorîte din inimă, 
cu aclamații; urale și ovații, cetățenii 
români si bulgari au făcut o primire 
entuziastă conducătorilor României 
și Bulgariei, dînd expresie simțămfn- 
telor lor de stimă și prețuire reci
procă, dorinței lor ca relațiile ro
mâno-bulgare să cunoască o conti
nuă înflorire. „Am remarcat cu sa
tisfacție — a declarat tovarășul 
Nicolae Ceausescu — entuziasmul 
populației din orașele Ruse și Giur
giu, din comunele prin care am 
trecut. Noi interpretăm aceste mani
festări ca o expresie a dorinței oa
menilor muncii din aceste orașe și 
localități, a populației din cele două 
țări de a dezvolta larg și multilate
ral colaborarea și cooperarea româno- 
bulgară. Consider că avem datoria 
să răspundem pe deplin acestor nă
zuințe ale popoarelor român șl bul
gar. să facem totul pentru a promova 
Prietenia șl colaborarea dintre parti
dele sl țările noastre. Apreciez că 
discuțiile noastre din aceste două 
zile au corespuns acestor năzuințe, 
că există toate condiiiiie pentru rea
lizarea lor cu succes".

în întreaga desfășurare a schim
bului de vizite, în rezultatele con
vorbirilor de lucru, oficiale și-au 
găsit o vie și pregnantă reflec
tare trăinicia legăturilor 
româno-bulgare. Așa cum este cu
noscut, aceste legături se bazează 
pe vechi și îndelungate tradiții. Con
viețuind de-a lungul timpurilor în 
același spațiu geografic, împărtășind 
destine istorice comune, popoarele 
român ți bulgar «-au «imțit dintat-

frățești

deauna apropiate, alături cu inima șl 
cu fapta, trăind ca Intre buni vecini 
și ajutîndu-se frățește, la bine șl la 
rău ; animate de aceleași aspirații 
de eliberare națională și socială, ele 
au înscris prin lupta comună pagini 
glorioase în momente Istorice cruciale 
pentru viitorul lor, au dat împreună 
jertfe de singe pe cîmpurile de bă
tălie ale cuceririi independenței de 
stat. Simt numeroase mărturiile de 
întrajutorare dintre forțele demo
cratice șl progresiste ale celor două 
țări, continuată și dezvoltată în 
decursul deceniilor de legăturile de 
solidaritate dintre mișcările muncito
rești și socialiste, dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist Bulgar, in lupta pentru zdrobi
rea fascismului, pentru înfăptuirea 
aspirațiilor fundamentale ale celor 
două popoare.

Pe aceste temelii trainice, anii «o- 
cfalismului au adăugat valențe noi, 
ridicind pe o treaptă mal înaltă ve
chile legături de prietenie și alian
ță româno-bulgare. Unite prin co
munitatea de orînduire, a ideologiei 
marxist-leniniste, prin țelurile co
mune ale construirii socialismului șl 
comunismului, popoarele noastre ur
măresc cu interes și se bucură fiecare 
de succesele celuilalt, Iși acordă spri
jin reciproc și conlucrează frățește în 
vasta operă de edificare a noii socie
tăți, în cadrul marii familii * țărilor 
socialiste.

O inriurlre hotărltoare pentru dez
voltarea continuă a prieteniei și co
laborării dintre România șl Bulgari* 
o are adîncirea relațiilor internațio
naliste dintre Partidul Comunist Ro
mân șl Partidul Comunist Bulgar. în 
acest cadru. Intilnirea la nivel înalt 
româno-bulgară se Înscrie ca un mo
ment de însemnătate maloră In hro
nicul relațiilor frățești dintre popoa
rele noastre. Cu prilejul Intîlnirli a 
fost abordată o gamă largă de pro
bleme. vădind preocuparea comună 
de a adinei continuu, pe planuri mul
tiple. legăturile de prietenie șl co
laborare. In Interesul ambelor po
poare, al propășirii României și Bul
gariei, al unității și întăririi sistemu
lui socialist, al consolidări) păcii în 
această parte a continentului.

Așa cum se arată în comunicatul 
lntilnirii, o atenție deosebită «-a

Dumitru ȚINU

(Continuare in pa*, a IV-a)
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actualitatea culturală
Concursul și Festivului EXPOZIȚII

CU PRILEJUL ZILEI POMPIERILOR

internuționul
• „în lumea basmului" este titlul 

generic al expoziției inițiate de Casa 
creației populare a municipiului 
București. Sint reunite sub acest titlu 
desene ale copiilor, reacții materiali
zate în culoare și desen Ia sugestiile 
lumii înconjurătoare.

Cu prilejul Zilei pompierilor, du
minică dimineața a avut loc In Ca
pitală solemnitatea depunerii de co
roane de flori la Monumentul luptă
torilor de la 13 septembrie 1848 din 
Dealul Splrii, ridicat In amintirea 
pompierilor eroi, apărători ai Bucu- 
reștiulut

♦
în aceea?! zi, la Centrul de expe

rimentări și instrucție al Comanda
mentului pompierilor din Capitală a

avut loc festivitatea de închidere a 
celei de-a XVII-a ediții a Concursu
rilor profesionale ale pompierilor mi
litari. în clasamentul general, pe pri
mele trei locuri s-au situat echipele 
reprezentative ale grupului de pom
pieri al municipiului București și ale 
grupurilor județene de pompieri Pra
hova și Sibiu. Cuvîntul de închidere 
a fost rostit de general-locotenent 
Pamfil Tatu, comandantul pompieri
lor din Republica Socialistă România.

(Agerpres)

CURIER 
JUDEȚEAN

CLUJ

GEORGE ENESCU"
• La București, sub patronajul Ca

sei de cultură „Petofi Săndor", al re
vistei „Jdbarat" și al Comitetului 
pentru cultură șl artă al județului 
Covasna, a avut loc ieri vernisajul u- 
nei expoziții de costume populare mi
niaturale realizați de copii.

AUT HERCULANE,
AUT NIHIL!

Bach în interpretarea AGENDA FESTIVALULUI

• Deschisă de curlnd In sala Athe- 
neului Român (strada Franklin 1—3) 
expoziția graficianului american Jos- 
per Johns poate fi vizitată și in 
cursul acestei săptămîni.

orchestrei
din Leipz>g

Uitată vreme de un 
secol, muzica lui Bach 
a fost redescoperită 
către jumătatea veacu
lui trecut datorită lui 
Felix Mendelssohn- 
Bartholdy, compozitor 
de al cărui nume este 
legată înflorirea vieții 
muzicale moderne a 
orașului Leipzig. Trep
tat, au fost scoase la 
lumină lucrări fără de 
care astăzi nici nu 
s-ar concepe arta mu
zicală ; interpretarea 
lor de-a lungul vremii 
s-a constituit într-o 
prestigioasă tradiție, In 
care se păstrează echi
librul dintre concepția 
epocii lui Bach și sen
sibilitatea modernă. 
Bach-Orchester des 
Gewandhauses din 
Leipzig, ansamblu în
ființat relativ recent 
— in 1962 — dar în- 
tr-un mediu de recu
noscută tradiție, și-a 
creat un impunător re
nume în propagarea 
lucrărilor instrumen
tale ale lui Bach. For
mația cuprinde instru
mentele de coarde 
rora li se adaugă, 
proporțiile impuse 
structura pieselor

că- 
în 
de 
a-

bordate, cele de suflat, 
îndeplinind, după caz, 
funcția 
solist, 
maestru 
Gerhard 
menține 
cii ; autenticitatea sti
listică pe care o im
pune interpretărilor 
decurge din stricta 
respectare a indicați
ilor partiturii. în spiri
tul veacului al XVIII- 
lea, organic integrate 
într-o viziune moder
nă, în care guvernează 
bunul gust. Astfel, 
Gerhard Bosse 
Bach-Orchester 
practică arheologie 
muzicală, ci pun în lu
mină substanța eternă 
a muzicii lui Borh. 
interpretările sale fiind 
generate de esența 
expresivă cuprinsă în 
partitură.

Este astfel întrutotul 
explicabil succesul de 
care s-au bucurat cele 
două concerte ale sal» 
(sîmbătă seara și du
minică dimineața). 
Programul a cuprins 
lucrări compuse într-o 
perioadă scurtă, dar 
deosebit de fructuoa
să. atunci cînd Bach

de violonist 
de concert- 
și de dirijor, 

Bosse se 
în stilul epo-

și 
nu

întreprinde, pe plan 
instrumental, sinteza 
dintre stilurile vechi, 
deschizînd 
noi, cu 
creatorului de geniu : 
Suita a II-a, Concer
tul pentru vioară, o- 
boi și orchestră (în 
concertul de dumini
că — Concertul în mi 
major pentru vioară, 
în interpretarea lui 
Ștefan Ruha), Concer
tele Brandenburgice 
Nr. 3, 4 și 5 — toate 
îndreptățind ample a- 
nalize pentru univer
sul lor expresiv și 
pentru structura lor 
magistrală. Cintul or
chestrei Bach este plin 
de acuratețe, cu o e- 
tajare judicioasă a 
planurilor, cu dinami
ca lipsită de ostenta
ție. cu fraza de o ți
nută impecabilă. In 
climatul general de 
autenticitate stilistică 
se cuvin a fi mențio
nate contribuțiile ce
lorlalți soliști : Peter 
Fischer (oboi). Hannes 
Kăstner (clavecin), 
Thekla Waldbaur și Eva 
Kăstner (Blockfiate).

Petra CODREANU

orizonturi 
naturalețea

• Astăzi, in cadrul etapei a 
II-a a Concursului se vor pre
zenta următorii concurenți : Vi
oară : Barbara Gorzynska (R. P. 
Polonă), Andrei Agoston (Româ
nia), Eugen Sirbu (România), 
Jela Spitkova (R. S. Cehoslova
că), Octavian Rațiu (România), 
Gyula Katai (R. P. Ungară), 
Iwona Vojciechowska (R. P. Po
lonă) ; Pian : Crimhilda Cristes- 
cu (România), Anatol Dub (Ro
mânia), Cristina Bruno (Spania), 
Ewa Kramska (R. S. Cehoslova
că), Aleksandr Malkus (U.R.S.S.); 
Canto : Gheo.-ghe Crăsnaru (Ro
mânia). Mihail Panghe (Româ
nia), Nadejda Vainer (U.R.S.S.), 
Mihaela Mărăcineanu (România), 
Emil Gherman (România), Dan 
Serbac (România).

• Sala Mare a Palatului va 
răsuna — azi la ora 18 — de ar
moniile beethoveniene In inter
pretarea Cvartetului „Juilliard".

• Astă-seară la orele 20, bine
cunoscuta soprană Virginia Zeani 
va apare în rolul titular din o- 
pera „Aida" de G Verdi. Sub 
bagheta lui Cornel Trăilescu vor 
mai evolua : Elena Cernei, Ion 
Buzea, Nicolae Florei, David 
Ohanezian.

• Expoziția colectivă reunind lu
crări ale artiștilor sibieni loan Chișu. 
Simion Florea. Nicolae G. Iorga. Ion 
Cărămidar, Imre Gyenge și Constan
tin Ilea rămîne deschisă în sălile Ga
leriilor de artă „Apollo" (Calea Victo
riei 56).
• Galeriile de artă bucureștene a- 

dăpostesc în continuare și în această 
săptămînă cîteva expoziții de pictură, 
dintre care menționăm: expoziția Er- 
vant Nicogosian — la Galeriile de 
artă „Orizont" (bd. Bălcescu nr. 23); 
expozițiile Lili Pancu și George Ște- 
fănescu — la Galeriile de artă „Si- 
meza" (bd. Magheru 20) '; expoziția 
„Pictură și muzică" deschisă de Virgil 
Popa la Galeriile de artă „Amfora" 
(str. Mihai Vodă 2) ; expoziția Elena 
Uță-Chelaru In sala Muzeului de is
torie al P.C.R. (șos. Kiseleff 3).

Oaspete al țării noastre, Circul 
de stat cehoslovac „Humberto" 
susține începând de vineri 11 
septembrie 1970 o serie de spec
tacole in București. Reprezenta
țiile au loc lingă hipodro
mul din Calea Plevnei (in spa
tele Operei), zilnic de la orele 
20 ; miercuri, joi, simbătă și du
minică la orele 16 și la orele 20.

SCENA
Pregătiri pentru premierele

viitoare

FILARMONICII DIN CLUJ
Dacă, Erich Bergel 

Impune In rindul mu
zicienilor, al tinerei 
generații de dirijori 
analiza și efortul pă
trunderii stricte in mie
zul frazei muzicale. E- 
mil Simon pledează 
pentru coloritul muzicii 
și plastica gesticii, pen
tru sugestie și emoție. 
De fapt acești doi ti
neri dirijori români, 
deosebiți ca stil și 
tratare a lucrărilor, 
subliniază In același 
timp. două dintre 
manierele moderne de 
interpretare.

In ultimul concert, 
Simon in compania 
sudatei orchestre a 
Filarmonicii din Cluj, 
a oferit auditorilor 
Balada — oratoriu 
„Miorița". Nu aș spune 
că această lucrare a lui 
Sigismund Toduță. 
moment de meditație 
și poezie este cea mai 
desăvîrșită creație a 
compozitorului ; orato
riul „Miorița" este 
Insă, cu siguranță, 
una din paginile cu 
mare putere de pene-

trație. pe . care litera
tura muzicală româ
nească a înscris-o in 
ultimul deceniu, (pri
ma audiție a a- 
vut loc la începutul 
stagiunii 1969—1970). In 
concertul festivalului 
am reascultat-o cu a- 
ceeași emoție. Cor. or
chestră și indiscutabil 
soliștii Emilia Petres
cu. Martha Kessler. 
Valentin Teodorian. 
recunoscuți pentru ca
litățile interpretative 
deosebite, au derulat 
egal, convins firul 
„Mioriței", evidențiind 
cristalul cîntului popu
lar, dispunerea lui in 
solide forme clasice.

Dacă în interpretarea 
baladei Simon a con
dus sobru, preocupat 
de dozarea timpului, de 
echilibrul mișcărilor 
și evitarea lungimilor, 
în „Till Eulenspiegel". 
și-a asigurat nervul, 
viziunea de colorist. 
„Till" era tangibil, a- 
propiat, colinda vor
bind cînd șugubăț, 
cînd amar. Cadrele 
erau explicite. Iar ten-

siunea intimplărilor 
străbătută de-o toni
că vervă.

Ținem minte că la 
ediția trecută a Festi
valului „George Enes
cu", Simon l-a acom
paniat in două concer
te de Mozart, pe Frie
drich Guida, acel pia
nist pentru care epo
cile, stilurile de ia 
preclasici la jazz nu 
aveau secrete. A- 
cum, celebrul violonist 
Wolfgang Schneider
han — solist in con
certul de Mendelssohn- 
Bartholdy, alături de 
Emil Simon ne-a
mintit de Gulda prin 
ușurința cu care tre
cea de la o treaptă la 
alta a tensiunii, topin- 
du-le într-un fluid ro
mantic. Schneiderhan 
s-a dovedit un verita
bil maestru al arcușu
lui. Opusurile cunos
cute au captat intere
sul auditoriului, prin 
prospețimea și totoda
tă profunzimea tălmă
cirii.

a-

Smaranda OȚEANU

Filme de scurt metraj
pe ecranele Capitalei

în săptâmîna 14 20 septembrie
Producții ale studiourilor 
„Al. Sabia" și „Animafilm" :

Arta : Film dedicat vizitei pre
ședintelui Consiliului de Stat, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. in Franța ; 
Flacăra : Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in județele Timiș și Arad : 
Patria : Pe cimpul alb ; București : 
Celula și cromozomii ; Victoria : CE- 
PECA ; Lumina : 23 August 1970 ;
Feroviar, Gloria : Copilul de la Mod- 
jokerto ; Excelsior : Ziua Marinei ; 
Grivița : Mi-a spus o vecină ; înfră
țirea : Prieteni de vatră veche ; Bu- 
zești : Orizont științific nr. 7/1970 ; 
Dacia : Geometrie dură ; Bucegi : 
Student la Iași ; Lyra : Africa, note 
de drum ; Drumul Sării : Trimestrul 
IV ; Ferentari (14—16.IX) : Oamenii 
și apele ; Ciulești : Convoiul ; Pacea: 
Orizont științific nr. 6/1970 (14—16 IX) 
și Intii copiii (17—20. IX) : Cringași 
(17—20 IX) ; Oameni de seamă ai a- 
griculturii românești s. II ; Floreasca: 
Salutări din Ada-Kaieh ; Volga : Un 
oraș iși caută chipul (Mediaș) ; Au
rora, Flamura : Marl interpret! ai lu
mii la București ; Miorița : Procesul 
păsării ; Cosmos : Oameni de seamă 
ai agriculturii românești s. II (14— 
16 IX) și Oamenii și apele (17—20 
IX) ; Rahova : Elemente de ergono
mie ; Unirea : Aventură în albastru ; 
Viitorul : Curiosul ; Moșilor : Ciocîr- 
11a ; Popular: Băiatul și porumbelul; 
Timpuri Noi : Victorii de prestigiu, 
Triunghiul performanței, Rugby (fii-

me documentare sportive românești). 
Producții ale studiourilor 
din alte țări :

Doina : Așa arată Varșovia ; Feren
tari (17—20 IX) și Cringași (14—16) : 
Intre Atlas și oaze (R. P. Polonă) ; 
Munca : Vily. don Juan : Tomis : Co
morile sudului indian; Progresul : Pe 
gheață (U.R.S.S.) ; Cotroceni : Colo- 
riștii polonezi.

e TEATRUL „C. I. NOTTARA" : 
„Fratele meu cu solzi de aur" este 
titlul piesei lui Ion Omescu, piesă 
care, în regia autorului, va vedea lu
mina rampei pe 3 octombrie. La Tea
trul „Nottara" se mal repetă : „Cercul 
morții" o piesă polițistă de Ștefan 
IJerciu (în regia Iui M. Avram).

• TEATRUL „CIULEȘTI" „Tango 
la Nisa" de Mircea Radu lacoban, 
este primul spectacol care va vedea 
lumina rampei acestei stagiuni a tea
trului (regia : Geta Vlad. Scenogra
fia : Sanda Mușatescu). Celălalt spec
tacol in pregătire : „Gîlcevile din 
Chioggia" de Carlo Goldoni (regia 
Dinu Cernescu).
• TEATRUL EVREIESC DE STAT 

și-a deschis stagiunea aceasta cu 
premiera prezentată pe 6 septembrie : 
„Lumpacius vagabundus" sau „Tri
foiul vesel" de J. N. Nestroy în regia 
lui Mauriciu Sekler. Scenografia : 
Puiu Ganea. Coregrafia : Rudy Fried
man. Muzica : Adolf Miiler. în pregă
tire : „Actul de căsătorie" de E. 
Kison.

• TEATRUL „ION CREANGA" 
La cîteva zile după deschiderea șco
lilor, pe data de 20 septembrie, la 
sala Palatului, teatrul Iși va începe 
stagiunea cu „Comoara din Insula 
Piraților" de R.L. Stevenson — la 
care pregătirile sint pe sfîrșite. Ii va 
urma pe data de 27 septembrie „Ma- 
teiaș Gîscarul" după Moricz Zsigmond 
(regia : Andrei Brădeanu).

Remarcînd precizia cu care teatrul 
„Ion Creangă" și-a fixat data premie
relor să mai anunțăm o piesă aflată 
în lucru : „Loredana" de Anca Bur- 
san și Gh Panco.

9 TEATRUL „MATEI MILLO" DIN 
TIMIȘOARA. Se repetă Intens la 
prima premieră a acestei stagiuni : 
„Travesti" de Aurel Baranga (regia : 
Emil Reus).

La teatrul timișorean se află, de a- 
semenea. in pregătire „Furtuna" de 
Shakesneare (regia : I. Taub).

• TEATRUL „BACOVIA" DIN BA- 
CAU. Stagiunea 1970—71 a teatrului 
se va inaugura in a doua jumătate a 
lunii septembrie cu premiera piesei 
„Mielul turbat" de Aurel Baranga. tn 
regia lui I.G. Russu. A doua premieră 
a stagiunii va fi „Pogoară iarna" de 
Maxwell Anderson, spectacol regizat 
de Iannis Veakis Tînărul actor So
rin Postelnicu va prezenta recitalul 
poetic „Clavirele plîng in oraș" după 
un scenariu propriu, pe versuri de 
George Bacovia.

• TEATRUL „A. DAVILLA" DIN 
PITEȘTI va prezenta In deschiderea 
noii stagiuni 1970—71 miercuri 16 
septembrie, piesa „Miorița" de Va- 
ieriu Anania. premieră pentru pu
blicul piteștean.

Viitoarele premiere ale noii sta
giuni vor aduce pe afișele teatrului 
piesele „Căruța cu paiațe" („Matei 
Millo") de Mircea Ștefănescu, „O 
scrisoare pierdută" de LL. Caragiale, 
„Ecto-bar" de Dan Tărchilă, „Cînd 
bărbatul nu-i acasă" de Gh. Dum- 
brăveanu, „Sam" de G.M. Zamfires- 
cu. Aceste spectacole vor vedea lu
mina rampei in primele două luni 
ale acestei stagiuni.

• TEATRUL DE STAT DIN ARAD. 
Iși va inaugura stagiunea 1970—71 
prin premiera piesei „Despot Vodă" 
de Vasile Alecsandri. La „Studioul 
197“ al teatrului, stagiunea va începe 
cu premiera farsei americane „Băr
bați fără neveste" de Nell Simon.

Dintre premierele apropiatei sta
giuni menționăm piesa „Măsură pen
tru măsură" de Shakespeare, versiu
nea dramatizată a romanului „Crimă 
și pedeapsă" de Dostoievski „Min-, 
cinosul" de Carlo Goldoni și un spec
tacol de revistă bogat în numere mu
zicale și coregrafice, cuplete și sce
nete vesele.
• TEATRUL

JIULUI" DIN 
prima parte a __ ____ __  . _
află in lucru nu mai puțin de patru 
piese : „Doamna Spiriduș" de Calde
ron de la Barca, „Pleacă berzele" de 
Ion Minulescu, „Avarul" de Molifere 
și „Părinți teribili" de Jean Cocteau. 
Ultimele două se realizează In regia 
Mariettei Sadova ; scenografia come
diei lui Moliăre e semnată de Elena 
Pătrășcanu-Veakis.

SAPTAMÎNA teatrelor de 
PĂPUȘI - CONSTANȚA 1970. Ca 
urmare a unei initiative a comitetu
lui județean pentru cultură și artă si 
a teatrului de Păpuși din Constanta 
intre 17 și 23 septembrie se va des
fășura „Săptămînă teatrelor de pă
puși — Constanta 1970“.. „Săptămînă" 
va prilejui o sesiune de comunicări 
și numeroase spectacole prezentate 
de 12 teatre de păpuși din țară — cele 
din Bacău. Iași. Galați. Arad, Cluj. 
Craiova. Brăila. Oradea. Ploiești, 
Tirgu Mureș, Teatrul „Țăndărică" 
din București și. bineînțeles, de tea
trul gazdă.

DE STAT „VALEA 
PETROȘANI. Pentru 
stagiunii 1970—71 se
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SĂPTĂMÎNĂ CINEMATOGRAFICĂ
Două filme de factură poli

țistă și unul muzical constituie 
noutățile din repertoriul acestei 
săptămîr.i : „Numai mortul va 
răspunde" — producție poloneză 
în regia lui Sylwester Checinski 
pune accentul pe riscurile care 
planează asupra eroilor săi. an
chetatori intr-o afacere 
nalâ (în 
Filipski, Ewa Wisniewska ș.a.) ; 
„Tăcerea bărbaților" — produc
ție cehoslovacă în regia lui Josef 
Pinkava, folosește o intrigă de 
gen polițist ca pretext al pre
zentării unor aspecte ale rela
țiilor cotidiene din unghiul de 
vedere al unui copil de 12 ani

crimi-
distribuție : Ryszard

(in distribuția acestui țîlm 
distins cu o Diplomă de onoare 
la Festivalul filmului de copii de 
la Teheran : Erik Pardus. Svato
pluk Matyas, Vaclav Babka etc). 
Istoria reluării într-o nouă ver
siune a unui spectacol muzical 
de succes este povestită in fil
mul spaniol „Patricia și muzica" 
— în regia lui Eugenio Martini. 
(Interpret! : Rocio Dureai. Celia 
Gamez. Antonio Garisa). Dintre 
reluări, consemnăm programarea 
filmului cehoslovac „Magazinul 
de pe strada mare" ; de aseme
nea. notăm că la cinematograful 
„Timpuri noi" rulează un pro
gram de filme sportive româ
nești.

I

Izvoarele sulfuroase 
descoperite In cartie
rul „Nicotină" din Iași 
și-au dovedit de multă 
vreme utilitatea in tra
tamentul unor boli 
reumatice. Așa se ex
plică afluența mare de 
oameni, care vin aici 
in fiecare vară, din 
toate colțurile țării, 
pentru băi și împache
tări de nămol. în anul 
in curs, de pildă, in 
unele perioade numă
rul vizitatorilor a tre
cut de 4 000 pe zi.

Cu toate acestea, a- 
menajarea corespun
zătoare a băilor în aer 
liber, ca și realizarea 
de spații inchise pen
tru efectuarea trata
mentelor și pe timp 
nefavorabil se face cu 
încetinitorul, 
va locală de a înte
meia aici o stațiune 
balneară modernă, 
pentru care s-a și în
tocmit un proiect, pre-

t V

Inițiati-

supune investirea d« 
fonduri importante, o- 
perație a cărei oportu
nitate este, desigur, 
discutabilă. Acest fapt 
nu poate constitui inșii 
un argument pentru 
justificarea situației că 
băile continuă să func
ționeze, de ani de zile, 
In condiții improviza
te. E adevărat că, re
cent, s-a luat măsura 
de a se folosi fondu
rile obținute din înca
sări pentru a îmbună
tăți aducțiunea apei, 
pentru a pune la punct 
bazinul de nămol, pre
cum și pentru con
strucția unui pavilion 
de tratament cu nă
mol, aerosoli, inhalatii 
etc. Dar, după săparea 
fundațiilor, lucrările la 
noua construcție au 
început să stagneze: 
ba nu sint materiale, 
ba nu sint lucrători. In 
acest timp, șanțurile 
fundațiilor au început

să se surpe, să se as
tupe la loc. Iar băile 
rămin in aceeași stare 
primitivă : un simplu 
gard in care oamenii 
bat cuie să-și atlme 
hainele, iar alături — 
baraca unde s-a insta
lat provizoriu un ser
viciu sanitar-farma- 
ceutic care cu greu 
poate acorda asistență 
miilor de cetățeni ve- 
niți la cură. S-ar pă
rea că constructorii și 
gospodarii băilor sint 
adepții soluțiilor ex
treme : ori o stațiune 
care să rivalizeze cu 
Herculanele și Techir- 
ghiolul, ori mai bine 
să rămână totul baltă... 
Dacă așa stau lucruri
le, li invităm la o mo
bilizatoare moderație.

MANOLE CORCACI
corespondentul
„Scînteii'

18,00 Deschiderea emisiunii. „Ba- 
tlscaf 3 P.V.“ — emisiune
muzlcal-dlstractlvă pentru 
școlari de Gh. Scrlpcă și Eu 
gen Stolcescu.

18,35 Performanțe științifice ale 
secolului 20 : „Plnă la zeci 
de miliarde anl-lumină". Cele 
mal moderne instrumente 
optice și radio utilizate tn 
astronomie, performanțele 
lor, ultimele descoperiri pe 
plan științific șl filozofic. 
Participă : prof. Călin Po- 
povlci, conf. Ludvig Grtln- 
berg șl lng. Dumitru Cucu. 

19,00 Muzică populară cu Ileana 
Greculescu, Petre Paler șl 
Constantin Ionașcu. Acompa 
nlază o formație orchestrală

condusă de Marlui Olmazu. 
19,18 Anunțuri — publicitate.
19,20 1 001 de seri — emisiune pen

tru cel mici.
19.30 Telejurnalul de seară.
19.50 Agenda politică de Ion Măr- 

gineanu.
90.00 Concursul șl Festivalul inter

național „George Enescu". 
Opera „Aida" de Giuseppe 
Verdi. Tn distribuție • Virgi
nia Zeani, Elena Cernei, Ion 
Buzea, Nicolae Florei, David 
Ohanesian. Dirijor : Cornel 
Trăilescu. Regia : Jean Rîn- 
zescu. Transmisiune de la 
Opera Română.

20.50 Filmele săptămtnlt.
31,05 Continuarea transmisiei de la 

Opera Română.
21.30 Teleglob : „Samarkand — 

2500". Reportaj de Manase 
Radnev și George Pascaru.

31.50 Opera „Aida" de G. Verdl 
(actul al doilea).

22,15 Telejurnalul de noapte.
32.30 Opera „Aida- de G. Verdl 

(actul al treilea).
33.30 închiderea emisiunii.

RELAXA**
Un proaus care ciștigă prestigiu
Dotată cu utilaje perfec

ționate, Fabrica „Relaxa" din 
Mizil produce anual circa 
150 000 saltele detașabile, des
tinate producției de mobile. 
Noile saltele sînt elastice, ne- 
deformabile, cu desene mo
derne pe țesături de bumbac, 
lînă sau mătase. Ele au „mie
zurile" din arcuri îmbrăcate cu 
un covor împîslit realizat din 
fibre vegetale obținute prin 
prelucrarea fibrelor de cocos, 
palmier sau sisal, eliminîn- 
du-se astfel legarea arcurilor 
cu sfoară.

Ținînd seama de preferin
țele beneficiarilor, fabrica 
„Relaxa" din Mizil confecțio
nează aceste saltele detașabile 
și în serii mari, la dimensiu
nile solicitate pentru paturi de 
una sau două persoane (diva- 
ne-pat, divane de colț, paturi 
pentru copii, fotolii, canape
le). Saltelele „Relaxa" sînt tot 
mai 
lurl, 
guri, 
și în

mult preferate In hote- 
case de odihnă, campin- 
Ele s-au pus în vînzare 
magazinele de mobilă.
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CINCINALUL IN DEZBATERE
(Urmare din pag. I)

de idei, maistrul Simion Mara, de la 
atelierul de prelucrări mecanice, a 
arătat • „La noi în întreprindere 
unele mașini moderne, de mare pro
ductivitate, nu sînt bine întreținute. 
Reviziile și reparațiile nu sînt ju
dicios programate. în plus, strungu
rile carusel, mașinile de rabotat nu 
sînt încărcate la capacitatea lor. Con
sider, de aceea, necesar să se ia 
măsuri corespunzătoare pentru asi
gurarea unor condiții optime de lu
cru în ateliere, atît din punct de 
vedere tehnic, cit și organizatoric".

De altfel, In adunările generale de 
la ambele întreprinderi s-a pus un 
mare accent pe necesitatea pregă
tirii exigente, din vreme, a produc
ției din 1971 și din întreaga perioadă 
1971—1975. „Discutăm de ani de zile 
problema pregătirii insuficiente a 
producției, trimiterii în secții a u- 
nor documentații incomplete sau 
greșite — a spus la dezbaterea de la 
Aiud muncitorul rabotor Ion Mătâ- 
ringă. Serviciul de pregătire a fa
bricației. înființat in octombrie anul 
trecut, nu-și face simțită prezența. 
Nu putem pune capăt acestei stări 
de lucruri ? Rezervele de sporire 
cantitativă și calitativă a producției 
aici trebuie căutate. Ele se ascund 
în spatele insuficientei organizări a 
muncii in secții, la punctele de lu
cru". La acest aspect s-au referit și 
tehnicianul Traian Cecăleceanu, mun
citorul loan Paul și directorul ad
junct Laurențiu Mara. Ei au arătat 
că trebuie să se intensifice acțiunea 
de încheiere a contractelor econo
mice. Și aceasta intrucît la ultilaj 
siderurgic, de pildă, s-au primit co
menzi numai pentru 63.9 la sută din 
producția planificată pe 1970. Iar 1» 
construcții metalice doar pentru 34,3 
la sută, ceea ce este cu totul nesa
tisfăcător.

— In domeniul pregătirii optime a 
fabricației avem încă multe de fă
cut — a arătat tehnicianul Adalbert 
Oeszy, șeful secției țesătorie de la 
„Teba" din Arad. Cred că tre
buia să pregătim din timp cadrele

necesare o dată cu Intrarea tn fo
losință a noilor capacități în anii vi
itorului cincinal. Organizarea cursu
rilor de calificare. In special pentru 
ajutorii de maiștri, este mai mult de- 
cît necesară. Spun acest lucru por
nind de la o constatare făcută de-a 
lungul anilor de producție. Primim 
absolvenți ai școlilor profesionale 
care, deși au o pregătire teoretică 
corespunzătoare, instruirea lor prac
tică în meserie lasă de dorit. Or. 
omul necesar tn fiecare moment, cu 
sculele în mină, printre războaie, 
pentru a asigura funcționarea lor 
optimă, cu înaltă productivitate, este 
și trebuie să devină acest ajutor de 
maistru bine pregătit și pe care nu-I 
prea avem.

Sprijinind acest punct de vedere 
alți vorbitori, printre care lng. Ale
xandru Lebedeu, șeful secției fila
tură, au argumentat posibilitatea 
reală a calificării oamenilor in me
seria de textilist, doar pe parcursul 
unui an, direct la locul de muncă, 
renunțîndu-se la o școlarizare de 
lungă durată tn cadrul căreia no
țiunile teoretice au caracter prioritar.

Referitor la punerea tn funcțiune 
la termen a noilor capacități, in adu
narea reprezentanților salariaților de 
la întreprinderea metalurgică din Aiud 
s-a scos în evidentă faptul că a- 
ceasta trebuie să aibă Ioc după un 
program riguros. în întreprinde
re există azi serioase deficiențe in 
acest domeniu. Unele capacități noi, 
care ar putea fl folosite, stau de
geaba. în această situație se afiâ 
morile cu impact, care sint nemon
tate din luna mai a.c.. ca și preîncăl- 
zitoarele cu aer cald pentru cubi- 
lori : acestea din urmă, deși sînt in
stalate. nu funcționează.

Nu au fost ocolite In discuții nid 
aspectele concrete legate de aplica
rea noului sistem de salarizare, de 
legea privind organizarea și disci
plina tn unitățile socialiste, legea 
contractelor economice — reglemen
tări apărute tn ultimul an. cu efecte 
directe și In viitorul cincinal, cri- 
ticîndu-se pe bună dreptate unele

neajunsuri care persistă tn unitate 
din cauza neapllcărli corespunzătoa
re a prevederilor legale în vigoare. 
Astfel, tovarășa Ana Micescu, secre
tar al organizației de partid de la 
„Teba" din Arad, a criticat conduce
rile secțiilor și atelierelor, care în- 
tîrzie să Intervină eficace în comba
terea abaterilor de la disciplină.

— Trebuie să înlăturăm orice ati
tudine necorespunzătoare față de 
muncă — a arătat vorbitoarea. Ab
sențele nemotivate și chiulul nu au 
ce căuta in unitatea noastră. în care 
Întregul spor productiv prevă
zut în cincinal se va asigura 
numai și numai pe seama creș
terii productivității muncii. E ne
cesar să ne organizăm astfel In
cit toate rezervele ce mai există in 
domeniul folosirii timpului de mun
că să fie puse în valoare.

Am reținut șl cele spuse de către 
Constantin Gorun, maistru la sec
ția finisaj a aceleiași întreprin
deri : „Dacă am reușit să obținem re
zultate bune în ceea ce privește în
deplinirea sarcinilor zilnice, în une
le cazuri rămînem încă deficitari la 
capitolul ritmicitate în cadrul schim
burilor. Tn turul III, eficacitatea 
muncii scade în unele sectoare. Pu
tem însă dovedi că un schimb bun 
obține rezultate bune și noaptea.

Prin profundul lor caracter anali
tic. prin spiritul critic și autocritic 
al luărilor de cuvînt, prin zecile de 
propuneri făcute cu această ocazie, 
adunările generale ale reprezentan
ților salariaților de la întreprinderea 
metalurgică din Aiud și de la „Teba" 
din Arad și-au atins întrutotul 
scopul. In încheierea dezbaterilor au 
fost adoptate planuri concrete de 
măsuri vizînd creșterea producției și 
a productivității muncii. îmbunătăți
rea calității produselor, ridicarea la 
un nivel superior a eficienței între
gii activități economice. Adunările au 
reafirmat hotărirea salariaților de la 
cele două întreprinderi de a asigura 
Îndeplinirea cu succes a sarcinilor 
Importante ce le revin In perioada 
1971—1975, din Directivele Congresu
lui al X-lea al partidului.

Un procedeu 
tehnologic 
original

Un grup de specialiști de la 
Uzina „Tehnofrig" și de la Com
binatul industriei alimentaro 
din Cluj au obținut brevet do 
invenție pentru o instalație care 
are la bază un procedeu origi
nal de captare, lichefiere și im- 
buteliere a bioxidului de car
bon, emanat in atmosferă In 
urma procesului de fabricare a 
spirtului. El va fi folosit in in
dustria metalurgică, la trans
portul și conservarea legume
lor și fructelor, tn Industria a- 
limentară și la prepararea bău
turilor gazoase.

BRĂILA

Centru 
de cercetare 

științifică
La Brăila a luat ființă un 

Centru de cercetare și proiec
tare pentru utilaje de con
strucții și construcții de dru
muri. Noul centru da cercetare 
se ocupă de conceperea, proiec
tarea și perfecționarea continuă 
a utilajelor destinate lucrărilor 
de construcții.

BACĂU ■

Două noi cartiere 
de locuințe

In orașul Bacău a Început 
construcția noului cartier de lo
cuințe „Milcovul", care va În
suma circa 1 500 de apartamen
te. Totodată, pe planșetele pro- 
iectanților prinde contur un 
nou și modern cartier denumit 
„Cremenea", care va cuprinde, 
in final, 5 000 de apartamente, 
școli, unități sanitare, complexe 
comerciale, diferite unități pres
tatoare de servicii pentru popu
lație, spații verzi.

SATU MARE

Alo 1... din cinci 
cifre

Tncepind din septembrie, a- 
pelurile telefonice în munici
piul Satu Mare se formează cu 
numere de cite cinci cifre, ca 
urmare a introducerii unor noi 
aparate moderne. In același 
timp, continuă intens montarea 
echipamentului centralei auto
mate, care va permite extinde
rea rețelei telefonice urbane cu 
încă 1 000 de posturi. Trecerea 
la numerele de telefon alcătuite 
din cinci cifre creează posibili
tatea Interconectării centralei 
sătmărene la telefonia inter
urbană.

TIMIȘ

Casa cooperației 
meșteșugărești.» 
tn centrul municipiului Ti

mișoara se va Înălța unul din 
cele mai moderne edificii ale 
orașului — Casa cooperației 
meșteșugărești. Parterul clădirii 
va fi ocupat de un complex 
pentru desfacerea produselor 
realizate de meșteșugarii din 
județ. La nivelurile superioare 
vor funcționa o casă de modă 
cu atelierele aferente, un salon 
de prezentare a modei, unități 
de coafură și cosmetică.

HUNEDOARA

Noi complexe 
turistice

în centrul Devei au Început 
lucrările pe un nou șantier care 
va Îmbogăți tabloul urbanistic 
ce se deschide spre vechea ce
tate. Se va înălța un modern 
complex turistic cu opt niveluri, 
avînd 220 de locuri în aparta
mente confortabile. El va avea 
două restaurante, bar de zi, 
spațiu de parcare pentru auto
turisme etc. In anii 1971—1972, 
la Petroșani și la Simeria, vor 
fi construite, de asemenea, ho
teluri turistice.

SĂLAJ

Universități* 
populare la sate

în comunele Nușfalău șl Hlda 
se fac pregătiri pentru deschi
derea a două universități popu
lare. Ele vor începe în toamna 
acestui an cu cite 3 cursuri : 
geografice — turism, fizică — 
astronomie și cunoștințe medi
cale, contribuind la lărgirea ori
zontului de cultură generală al 
țăranilor cooperatori.

(DE LA CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII")
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Schimbarea liderilor s-a produs la Cluj■ ■■

REZULTATE TEHNICE, CRONICI TELEGRAFICE
PROGRESUL — STEAGUL ROȘU 2—0 (1—0).
• Joc echilibrat. la început. Progresul are însă cîteva minute de insistență 

In atac. Primul gol se înscrie intr-un moment destul de calm. Mingea, reluată 
de Dudu Georgescu, printr-o „foarfecă-, ajunge la Adamache. Acesta, neatent, 
o scapă și... gol. 1—0 pentru Progresul.

Bucureștenii sint destul de stăpîni pe situații. Ei își materializează supe
rioritatea nu mult timp de la reluarea jocului după pauză. Dudu Georgescu, 
cu capul, reia mingea in poarta lui Adamache.

UNIVERSITATEA CLUJ — U.T.A. 3—0 (1—0).
• U.T.A. are ocazii bune în prima jumătate a reprizei întîi. Clujenii insă 

slut mai hotărîți. Viteza lor îi impune in fața adversarilor și deschid scorul 
în m'in. 26. Universitatea rămîne în continuare aproape singură pe teren. 
Către încheierea meciului, mai înscrie de două ori.

FARUL — UNIVERSITATEA CRAIOVA 2-0 (0—0).
o O primă repriză de slabă calitate, Încheiată cu un scor alb. Aceasta nu 

înseamnă că cele două echipe n-au avut ocazii de a marca !...
Constănțenii iși aduc aminte că, totuși, sînt pe teren propriu. Atacă 

mereu. Și nu se poate spune că dominarea lor a fost infructuoasă.
JIUL — STEAUA 1—1 (1—0).
• Comițind un henț în careu, chiar In minutul 3, stellștii se văd penalizați 

cu o lovitură de la 11 m. Execută Libardi, dar Suciu apără I Ocazii de gol se 
ivesc nenumărate : Dumitriu III trage în bară ; Libardi nu poate fructifica, 
deși se află la numai 2 m de poartă ; Ion Constantin șutează slab. Jiul ia con
ducerea către finalul reprizei, datorită șutului foarte precis și puternic tras 
de la 18 m, de către fundașul Matei Popescu.

Echipele reîncep furtunos, fiecare cu dorința de a marca goluri. Nici un 
jucător nu se menajează. Steaua egalează ; la o centrare a lui Pantea, Tă- 
taru II intervine decisiv cu capul. Acesta va fi și scorul final.

PETROLUL — RAPID 0-0.
• Dominare teritorială a ploieștenilor către sfîrșitul primei reprize. Rădu- 

canu intervine salvator. Rapidiștii au avut și ei citeva contraatacuri pericu
loase către poarta echipei gazdă.

Un șut de la distanță, periculos prin forță și direcție, este apărat de 
Răducanu. Pină la încheierea meciului, atacurile echipei ploieștene n-au con
tenit. Rapidiștii se retrag volens-nolens în propriul teren.

F.C. ARGEȘ — C.F.R. CLUJ 4—1 (2—0).
• Minute în șir, jocul se desfășoară sub influența emoțiilor : nimic dar, 

nimic periculos la o poartă sau la alta. Piteștenii deschid scorul prin Dobrin,
• intervenție cu capul, și-1 majorează la o centrare a aceluiași Dobrin, prin 
' Radu.

F.C. Argeș are cîteva dificultăți, imediat după pauză, cînd ceferiștii 
clujeni reduc scorul și sînt gata-gata să-l egaleze. Momentul critic o dată tre
cut, echipa piteșteană se instalează cu autoritate ca „stăpină" a jocului.

C.F.R. TIMIȘOARA — DINAMO BACAU 2—0 (0—0).
• Portarul băcăoanilor Ghiță a fost de cîteva ori în panică. Atacurile ti

mișorenilor sînt destul de oericuloase. Către pauza dintre reprize echipa ce
feristă domină autoritar. Oaspeții cam trag de timp, obligind arbitrul să pre
lungească repriza.

Ceferiștii continuă să insiste în ofensivă. La o greșeală a apărării bă- 
-căoane, intervenția tînărului Bojin, extrema stingă a formației timișorene, 
face ca mingea să intre in poarta apărată de Ghiță. Golul este pentru gazde .... ... tub de oxi?cll« suplimentar. Manolache este omniprezent. Al

"■ 1 . . ."1 1..’ ,i a fost „semnat” tot

CLASAMENTUL
V. Cluj
U.T.A.
Steagul roșu 
Politehnica Iași 
Farul
Progresul 
Dlnamo Buc.
U. Craiova 
Steaua
Rapid 
Petrolul 
Dinamo Bacău 
F. C. Argeș 
C.F.R. Timiș.
Jiul
C.F.R. Cluj

ETAPA

un adevărat „1
doilea gol al partidei pătrunde tot în poarta lui Ghițr» și 
de Bojin.

DINAMO BUCUREȘTI — POLITEHNICA IAȘI 1—3 
Lupulescu (min. 24), Goleao (min. 40), Moldoveanu (min. 
Dumitrache — din 11 m (min. 70) pentru bucureșteni.

(0—2). Au marcat :
50), pentru ieșeni ;

Doar un singur
jucător...

în tribunele sta - 
Dinamo cu an- 
emerit ANGELO 

cîteva
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VIITOARE
(20 septembrie)

Politehnica — Universitatea 
Cluj, Progresul — Dinamo Bucu
rești, Steagul roșu — C.F.R. Ti
mișoara, C.F.R. Cluj — Farul, 
Dinamo Bacău — F.C. Argeș, 
Steaua — Rapid. U.T.A. — Pe
trolul, Universitatea Craiova — 
Jiul.

REZULTATE
DIVIZIA B

Seria I. Ceahlăul Piatra Neamț 
— Dunărea Giurgiu 4—0 ; Meta
lul Tirgoviște — Flacăra Mo- 
reni 2—1 ; Metrom Brașov — 
C.F.R. Pașcani 2—1 ; Poiana 
Cîmpina — Portul Constanța 
1—0 ; Sportul studențesc — Pro
gresul Brăila 2—0 ; Știința Ba
cău — Politehnica Galați 2—1.

Seria a Il-a. Minerul Anina — 
U.M. Timișoara 2—1 ; Politehni
ca Timișoara — C.S.M. Reșița 
2—1 ; Electroputere Craiova — 
Gloria Bistrița 3—1 ; Crișul O- 
radea — Metalurgistul Cugir 
2—2 ; Olimpia Satu-Mare — Va
gonul Arad 1—0.

...Și la polo pe apâ, golurile sînt spectaculoase, (fază de poartă din meciul
Steaua — Politehnica Cluj, ieri la ștrandul Tineretului)

CAMPIONATELE EUROPENE

DE TALERE AU LUAT SFIRȘIT
• PE PRIMELE LOCURI LA SHEET PE ECHIPE: R. F. 1 

GERMANIEI, POLONIA, ITALIA

Spectacol atletic
pe gustul publicului

Seria de concursuri interesante din 
sezonul de vară și din cel de toamnă 

.— mult mai bogată, decît în alți ani 
— a determinat încet, dar sigur, re
întoarcerea amatorilor de sport cu 
fața spre atletism. Se dovedește încă 
o dată că numai un program de 
competiții dens și select este în mă
sură să cultive gustul pentru atle
tism, să-i readucă în arenă pe vechii 
fideli și să creeze noi prozeliți. Si
gur, motivele de atracție — perfor
merii cu renume și probele promițind 
dispute pasionante — constituie de 
fiecare dată miezul concursurilor, 
fără excepție.

Toate condițiile enumerate, lnsu- 
mîndu-se cu ocazia Campionatelor 
Internaționale de atletism ale Româ
niei, au condus multe mii de spec
tatori în tribunele stadionului Repu
blicii. Iar prezențele acestea au fost 
cu atît mai semnificative, cu cit is
pita fotbalului plutea în aer (desfă-

Dialog 
dionului 
trenorul _____
NICULESCV la 
minute după încheierea 
partidei de sîmbătă după- 
amiazâ Dinamo Bucu
rești—Politehnica Iași.

— Cum vă explicați 
marea surpriză, ca joc ți 
ca scor, la care ați asis
tat 1

— Este vorba de o ex
celentă reușită tactică a 
antrenorului Gil Mărdă- 
rescu și a echipei sale. Ie
șenii au mizat mult pe 
forța contraatacurilor. In 
apărare, unde au fost do
minați la început, au ac
ționat organizat, destul de 
calm și foarte hotăirît. 
mult n-am mai văzut 
joc în care o echipă să 
atit de net superioară 
joc celeilalte. Ieșenii 
de admirat.

— Dar Dinamo nu 
o formație oarecare, 
de a putut să joace atit 
de slab, să nu fie in stare 
de a găsi antidotul cu 
care, eventual, să echili
breze jocul ?

— A mers bine la în
ceput. A ratat însă mult, 
și din poziții destul de 
clare. A primit golul, și 
panica a fost gata. La al 
doilea gol, căderea psihică 
s-a conturat de-a binelea. 
în acest timp, adversarii 
se organizau din ce în ce 
mai bine și prindeau 
forțe proaspete.

— Dinamo, totuși, a be
neficiat de aportul lui Du- 
mitrache. Dinu, Lucescu, 
Nunveiller VI ți al altor

De 
un 
tie 
in 

sint

este 
Cum

jucători de pe acum 
considerați ca valori ale 
fotbalului ; Both, de e- 
xemplu. A jucat ți pe te
ren propriu. La Politeh
nica, numele sint mai pu
țin sau deloc sonore. Pot 
dispare In joc, atît de re
pede, diferențele de va
loare dintre echipe, dintre 
jucători luați individual 7 

— Meciul acesta a dove
dit că se poate...

— Este normal T
— Nu este, deși, dacă ne 

gindim că asemenea lu
cruri se petrec la fotbal 
— unde, se zice, orice este 
posibil — atunci parcă am 
putea să ne explicăm și 
astfel de situații...

— Pe cine ați remarcat 
in acest meci ?

— Ieșenii au jucat cu 
toții bine. Nominalizindu-i 
pe unii, i-aș nedreptăți pe 
ceilalți. De la Dinamo, un 
singur jucător — Dumi
trache — a încercat să 
facă ceva. Fiind însă sin
gur, nu i-a reușit nimic.

— în tribune, existau 
„voci" care îl criticau pe 
antrenorul Nicuțor, pen
tru că l-a preferat lui De- 
leanu, pe juniorul Petre 
Nicolae. A jucat noul in
trat mai slab decît cei
lalți ?

— Nicidecum. Pe partea 
lui Petre Nicolae a intrat 
un singur gol, după ce 
insă mingea a trecut, par
că neobservată, pe la cei
lalți. Repet, toată -echipa 
Dinamo a jucat foarte 
slab. Și nu pentru că ar fi 
fost greșit alcătuită...

Ion DUMITRIU

Șut... de la „nivelul' III, Guneș (în dreapta) nu poate interveni (un atac al echipei Universi
tatea București, în partida de ieri cu Politehnica Timișoara) Foto : S. Cristian

șurindu-se, la „concurență-, meciuri 
din prima divizie !).

Performerii cu renume și-au spus 
cuvîntul în cadrul Campionatelor in
ternaționale ale României. N-au fost 
prea mulți, totuși au fost destui ca 
să dea răsunet jocurilor. Publicul a 
apreciat calitatea lotului cubanez, 
singurul valoros în ansamblu, din 
cadrul lui distingîndu-se prin rezul
tate de excepție sprinterii și alergă
torii peste garduri. Sprinterii aceș
tia, în frunte cu Pablo Montez, rea
lizator al celui 10,1 secunde pe 100 m 
plat, au transformat această cursă 
în cea mai tare probă a campiona
telor, donferindu-i totodată un nivel 
de-a dreptul mondial. Nu mai puțin 
de trei dintre cei clasați după Mon
tez au obținut timpul de 10,2 ! Mi- 
guelina Cobian și Juan Morales (au
tor al unui record cubanez la 110 mg) 
s-au înscris și ei printre participan- 
ții de primă mărime la campionatele 
noastre. Adăugăm la șirul rezultate
lor de preț înfăptuirile lui Dieter 
Prollius (R. D. Germană) — Ia greu
tate, aruncări de peste 19 m ! — și 
ale lui Ulans Wolferman (R. F. a 
Germaniei) — la suliță, nou record 
al țării sale, 85,72 m. Dintre atleții 
români, cel mai mult s-a bucurat 
de simpatia publicului, Valeria Bu- 
fanu. Și, pe drept cuvînt ! Aflată in 
mod evident într-o formă de zile 
mari, Bufanu a stabilit un valoros 
record al României la 100 m garduri 
(13,4) și s-<a clasat la numai două 
zecimi de secundă (11.8) de faimoasa 
Cobian la proba de sprint, în care nu 
e specialistă.

Spre regretul spectatorilor, campio
natele n-au oferit prilej, tocmai ce
lor mai buni atleți români, mă gîn- 
desc la Viscopoleanu, Manoliu și, 
respectiv, COrbu, de a se întrece cu 
concurenți străini pe mărimea for
țelor lor. De asemenea, tot la capito
lul lipsuri, este de remarcat calitatea 
foarte slabă a unor probe, cum ar fi 
prăjina (n-ar fi fost salvată nici de 
prezența lui Papanicolau), sulița (cj 
marea excepție care a fost Wolfer
man), Iar la feminin, greutatea și 
sulița. Nici ștafetele, in numai două 
echipe, n-au fost prea prețuite de 
public. Iar acesta s-a arătat surprins 
și de absența din concurs a cîtorva 
probe clasice, in special, aceea de 
fond pe 10 000 m. După cum se vede, 
reușitele de la aceste campionate, 
trebuie să-i îndemne pe organizatori 
la noi măsuri, care treptat să redea 
pe deplin competiției strălucirea de 
altădată.

Valeriu MIRONESCU

Timp de șase zile, 
fruntașii tirului de vî- 
nătoare din Europa — 
toți, fără excepție — 
s-au Întrecut pe poli
gonul Tunari pentru a 
cuceri titlurile conti
nentale și trofeele puse 
în joc. A fost o între
cere frumoasă, palpi
tantă, putem spune, 
fără surprize prea mari, 
care s-a bucurat de o 
vreme splendidă și de o 
organizare tehnică bună. 
De data aceasta, trăgă
torilor li s-au asigurat 
condiții de tragere opti
me, atît instalațiile cit 
și țintele (talerele) au 
corespuns din toate 
punctele de vedere, iar 
clasamentul a fosit decis 
numai de valoarea teh
nică și tăria psihică ale 
concurenților și concu
rentelor.

Modul cum au evoluat 
rezultatele, cât și dife
rențele mici dintre cei 
situați în partea supe
rioară a clasamentului 
au indicat faptul că ma
joritatea delegațiilor 
s-au prezentat cu cei 
mai buni trăgători și 
s-au pregătit in mod 
special pentru această 
întrecere.

Cele două probe dis
putate — talere lansate 
din șanț și din turn, 
care, la prima vedere, 
par similare — au o 
tehnică și un stil de 
tragere cu totul diferite, 
fiecare cu gradul său 
de dificultate. La șanț, 
viteza talerului și dis
tanța de lansare (80— 
90 m), fiind mai mari, 
cer trăgătorilor execuția 
focurilor foarte rapidă, 
pentru ca snopul de a- 
lice să fie eficace. La 
turn, viteza de lansare 
și distanța de zbor sînt 
mai reduse, în schimb 
crește gradul de dificul
tate privind poziția de 
tragere cu arma desepo- 
laită și variația porturi
lor de tragere. Din a- 
ceastă cauză cele două 
probe presupun o spe
cializare anume, trăgă
torii fiind deci diferiți.

La talere lansate din 
șanț, echipa U.R.S.S., 
compusă in majoritate 
din trăgători foarte ti
neri, a reușit să se im
pună atît la individual 
cit și pe echipe. Școala 
sovietică a tirului la ta
lere din șanț, în con
diții tehnice optime, a 
avut cîștig de oauză. E- 
chipele R.F.G. și Italiei, 
care au concurat la pri
mele 3 locuri pe echipa 
și individual, s-au ridi
cat la nivelul câștigăto
rilor, pentru desemna
rea medaliilor fiind ne
cesare, după cum se 
știe, baraje speciale. 
Este semnificativ faptul 
că aceste echipe au și 
juniori fruntași. Bine 
s-au comportat apoi 
trăgătorii din Spania și 
din R.D.G. Echipa noas
tră a evoluat inegal, cu 
rezultate finale modeste. 
Din păcate, trebuie să 
recunoaștem că aceasta 
este valoarea noastră 
pe plan continental, lo
cul 6. Cu toate că au o 
tehnică bună, trăgătorii

noștrl nu eu potențial 
de concurs, ca să emită 
pretenții pentru un loc 
fruntaș în ierarhia con
tinentală. Individual, cel 
doi trăgători fruntași, 
de la care ne așteptam 
Ia rezultate mai de va
loare, Florescu și Dumi
trescu, s-au clasat slab, 
nerezistînd nivelului de 
concurs. întinerirea lo
turilor noastre este un 
imperativ fără de care 
nu vom reuși să ne re
dresăm.

La turn, echipa sovie
tică, care a plecat favo
rită, s-a trezit după pri
ma zi depășită de echi
pele R.F.G., Italiei șl 
Poloniei. în final, aceste 
trei echipe și-au dispu
tat medaliile. La aceas
tă probă, nivelul gene
ral a fost foarte ridicat,

o dovedesc rezultatei* 
înregistrate. Echipa 
R.F.G. *-a clasat prima, 
cu 574 talere, aecondată 
la numai un taler de 
Polonia. Echipa Italiei 
a ocupat locul trei, cu 
570 t, cu 5 talere mai 
mult decât U.R.S.S., cla
sată pe poziția a IV-«.

Trăgătorii români, ea 
șl la prima probă, *-au 
comportat modest. Unii 
dintre ei, foarte «lab. 
G. Pintilie, mal ales. 
Folosirea trăgătorilor 
specialiști la șanț pen
tru completarea echipei 
la turn a dovedit, odată 
in plus, că nu este o so
luție.
Ing. Patra C1ȘMIGIU 
membru al Comitetu
lui tehnic U.I.T.

„Ce impresii v-au lăsat aceste

campionate ?"
Acestei întrebări i-au răspuns direct unui re

dactor al ziarului nostru sau prin însemnări tn 
cartea de onoare a poligonului Tunari o serie 
de sportivi ji personalități din lumea tirului.

— A fost o mane bucuria pentru mine ea pe 
acest poligon minunat de la Tunari să dștig 
titlul de campioană a Europei la talere aruncate 
din șanț. Nu vreau să uit niciodată să-mi amin
tesc de atmosfera prietenească ce a domnit la 
această competiție — ELISABETH VON SODEN 
(R.F.G.), campioană europeană pe 1970 Ia talere 
aruncate din șanț.

— O organizare excelentă, pe care n-am mal 
întîlnit-o nici unde în altă parte. îi felicit pe 
toți cei ce au contribuit intr-un fel sau altul la 
deplina reușită a campionatelor de talere din a- 
cest an — SEVERINO ROSA-CLOT (Italia), vi
cepreședinte al Confederației europene da tir, 
membru al Comitetului tehnic U.I.T.

— Tin să mulțumesc personal organizatorilor 
și să-i felicit totodată pentru succesul ce l-au 
asigurat campionatelor europene — GUY RE
NARD (Belgia), fost campion mondial de talere 
In 1967.

— Minunat I Zile de plină desfătare. Multe fe
licitări și cele mal bune urări federației române 
de tir și poporului român — JONES PRYCE 
(Anglia), conducătorul delegației.

— Sînt foarte mulțumit de felul în care a fost 
organizat și s-a desfășurat acest campionat eu
ropean. Plecăm cu impresii dintre cele mai fru
moase și cu speranța revenirii cu vreo altă oca
zie — C. LYCOURIS, șeful delegației sportive a 
Greciei.

— Impresiile mele șl cele ale sportivilor epa- 
nlodi prezenți in aceste zile la București, pe fru
mosul, pe inegalabilul poligon de la Tunari, sînt 
— nu exagerez deloc — extraordinare. Totul a 
fost formidabil — JOSE-AN GEL ESCORIAL Y 
SANFELIZ (Spania), președintele federației spa
niole de tir, membru al Confederației europene 
de tir.

— Aceste campionate se înscriu printre cele 
mai bine organizate vreodată in Europa. Inclu
siv din punct de vedere tehnic. Remarc arbitra
jul ; foarte Obiectiv și foarte competent — MI
HAIL POLEAKOV, antrenor principal al echi
pelor de tir ale U.R.S.S.

— Ca gazde sintem, desigur, foarte mulțumiți 
că am reușit să asigurăm condiții optime de în
trecere. Concurenții oaspeți, însoțitorii lor și cei
lalți specialiști de tir care ne-au vizitat și-au ex
primat ei înșiși satisfacția de a se fi simțit bine, 
in toate împrejurările. Campionatele europene 
1970 se înscriu și cu un nou record de partici
pare, atit la individual cit și pe echipe. Din punct 
de vedere tehnic apreciez că rezultatele sint de 
ținuta competiției, de foarte bună valoare inter
națională. Ne bucură și faptul că n-a existat nici 
o contestație la juriul de apel — prof. GAVRI
LA BARANY (România), președintele Confede
rației europene de tir, secretar general al F.R.T.

OLIMPIADA ȘAH
Olimpiada de șah a continuat la Siegen cu desfășu- 

rarea partidelor din runda a 8-a. Echipa Danemarcei 
conduce cu 2—1, o partidă fiind Întreruptă în meciul cu 
România. Tot in grupa a 4-a au fost înregistrate ur
mătoarele rezultate : Suedia — Maroc 2—0 (2), Liban 
— Filipine 0,5—3,5 : Ungaria — Irlanda 1—1 (2), Guern
sey — Italia 0—3 (1).

Rezultate mai importante din celelalte grupe ; grupa 
I : Spania — Polonia 1,5—1,5 (1) ; Peru — Monaco 4—0 : 
grupa a 2-a : Elveția — Iugoslavia 0.5—3,5 ; grupa a 
3-a : Mexic — R. D. Germană 0—4 ; S.U.A. — Olan
da 1—0 (3) ; grupa a 5-a : Israel — Portugalia 2—0 ; 
Scoția — Cuba 1—3 ; grupa a 6-a : Cipru — Islan
da 0—4.
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locurile fruntașe a crescut. 
Aceasta este realitatea. Cel 
mai bun lucru pentru noi 
ar fi să nu ignorăm aceas
tă nouă realitate. Toc
mai în noua conjunctură 
să încercăm să dovedim 
forța școlii românești 
caiac-car.oe.

Nu voi putea A de 
cord cu ideea pe care
vehiculează unii antrenori, 
că n-ar trebui să ne în
grijoreze viitorul acestui 
sport, numai pentru că la 
mondialele din Danemarca 
am obținut un număr mai

«e cere la alcătuirea siste
mului competițional. E bine 
să preferăm acele con
cursuri în care cu adevă
rat putem să constatăm 
valoarea echipajelor noas
tre în raport cu 
de mare reputație, 
cursurile celelalte, la care 
sîntem solicitați, le 
putea, desigur, onora, dar 
atenție la aprecierea re
zultatelor ; lăudîndu-ne că 
„am ciștigat 16 probe din 
16", la concursuri de înce
pători (cum s-a întîmplat, 
după un concurs în Fran
ța, cu puțin timp înaintea 
„mondialelor") nu reușim 
decît un deservîciu, o auto- 
inducere în eroare.

O problemă pe care 
o consider de foarte mare 
importantă pentru viito
rul 
este 
cilor ______
tic. Din cite știu, există o 
experiență la C.N.U. Unele 
ambarcațiuni pentru 
formanță, cu foarte 
moașe rezultate, au 
sit și membrii loturilor na
ționale. Totul pledează 
pentru trecerea la produc
ția de serie, eventual sub 
firma cooperației meșteșu
gărești. Paralel, federația 
ar trebui să se ocupe și de 
lărgirea efectivului de an
trenori, propunind și sus- 
ținind pînă la capăt înfiin
țarea unor secții de caiac- 
canoe pe lingă cursurile 
poștliceale de antrenori și 
chiar în cadrul Institutului 
de educație fizică și sport.

Nu susținem că aceste 
puncte de vedere sînt ire
vocabile. Sper însă că unele 
dintre ele vor fi luate In 
seamă de forurile de resort 
ce conduc destinele acestui 
sport, 
pare 
făcut __  ..____ ...
amplă și sinceră In cadrul 
federației, eventual cu con
vocarea comitetului fede
ral. O asemenea discuție, 
elaborarea unor măsuri 
trebuiau și puteau fi gata 
pină acum. A trecut o lună 
și jumătate de la „mon
diale" ! Se pare, însă, că 
federația s-a gindit, mal 
întîi, cum să-și efectuez* 
vacanța.»

pe care l-am făcut este 
mult prea mic în compara
ție cu alte echipaje de peste 
hotare.

Părerea mea este că pen
tru J.O. selecția și pregă
tirea trebuie să fie — pen
tru că in ultima vreme n-au 
fost — rodul colaborării tu
turor antrenorilor și tehni
cienilor. Colaborare la toa
te nivelurile — și cînd e 
vorba de pregătirea în clu
buri, și cînd sint de sta
bilit programele de antre
nament și criteriile de se
lecție ale loturilor repre-

(dincolo de locul 9) la ca
iacul de dublu.

Nici caiacistele n-au 
contat în lupta pentru me
dalii. O surpriză neplăcută, 
întrucît unele rezultate an
terioare le anunțau capa
bile să ocupe poziții bune. 
N-au reușit decit un loc 5 
la caiac patru, un loc 6 la 
dublu și un loc 9 (ultimul 
din finală) la simplu. La 
această din urmă probă, e 
adevărat, reprezentanta 
noastră a fost tînără, dar 
totuși diferența ce a se
parat-o de locul I — peste

Caiacul și canoea, spor
turi nautice in care 
noastră deține de 
mulți 
te în 
nală, 
drept „ . .
campionatele mondiale din 
Danemarca. Am să încerc, 
în cele ce urmează, o

a comportări’ 
sportivilor români și 
desprind, pe cit imi 
posibil, învățămintele 
rezultă pentru el și 
tru noi, specialiștii, 
marea competiție și Înain
tea Jocurilor Olimpice. Voi 
insista asupra probelor de 
caiac, deoarece tocmai la a- 
cestea, unde obținusem atî- 
ția lauri, se constată o ră- 
mînere in urmă...

Dacă vom lua probele la 
rînd, analizindu-le tehnic, 
vom constata că tocmai in 
cursele de sprint (500 m) 
am înregistrat un regres 
simțitor. La caiac simplu 
am pierdut, neașteptat, 
pină și șansa de a ne ca
lifica in finală. Iar rezul
tatul din semifinale, 
portat la celelalte 
curse preliminarii, 
clasa abia pe locul 12 (!). 
Multe speranțe am nutrit 
In legătură cu ștafeta 
4x500 m. E drept, am ocu
pat locul 2, insă distanța 
de primul loc — mai bine de 
5 secunde — nu ne permi
te să tragem concluzii prea 
îmbucurătoare. Caiacul de 
dublu și-a făcut cred da
toria, cu toate că nu a 
ciștigat medalia de aur 
(doar 18 sutimi l-au des
părțit de învingător).

A fost îngrijorătoare 
comportarea in cursele de 
1 000 m. La J.O. de la To
kio am ocupat un loc 4 la 
caiacul de dublu și două 
locuri 3 — la caiac simplu 
și la cel de patru ; la Me
xico — un loc 2 la caiac 
patru, un loc 7 la caiac 
dublu și un loc 8 la caiac 
simplu. Acum, la jumăta
tea drumului spre J.O. de 
la Miinchen, în nici una 
dintre aceste trei probe o- 
limpice n-am reușit să ne 
situăm între primii 6 (care 
intră în punctaj) : de-abia 
un loc 7 la caiacul de pa
tru, un loc 8 la cel sim
plu și... în afara Analiștilor

țara 
maideține 

ani un loc de frun- 
ierarhia internațio- 

au avut în acest an 
„virf" competitions]

preciere
a-
să 

este 
ce 

pen- 
după

de
a- 
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echipaje 
Con-
vom

-n(

i
(

verpwi v—v , —■ I
Nottingham 1—0 ; Southampton — I
Derby 4—0 ; Stoke — Leeds 3—0 ;
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DIN LUMEA LARGĂ
IN CADRUL UNUI CONCURS 

ATLETIC DESFĂȘURAT LA SIE
GEN (R. F. a Germaniei), campio
nul vest-german Heinfried Birlen- 
bach a ciștigat proba de aruncare 
a greutății cu o performantă de 
19,68 m.

BOXERUL DANEZ TOM BOGS, 
campion al Europei la cat. mijlo
cie, a acceptat să-și pună titlul în 
joc în fața fostului deținător al 
centurii, italianul Carlos Duran. în- 
tîlnirea se va desfășura la 7 octom
brie la Roma. Bogs se va pregăti 
în vederea acestui meci la Londra. 
El l-a deposedat cu un an în urmă 
de centură pe Carlos Duran.

Manchester City — 12 puncte și 
Crystal Palace — 11 puncte. Rezul
tatele etapei a 8-a : Arsenal — 
Burnley 2—1 ; Chelsea — Wolver
hampton 2—2 ; Everton — Ipswich 
Town 2—0 ; Crystal Palace — Hud
dersfield 2—0 ; Manchester United 
— Coventry 2—0 ; Newcastle — Li
verpool 0—0 ; Manchester City —

ra- 
trei 

ne-ar

DESTINELE CAIACULUI
ÎNFRUNTA „APE TULBURI"

sporturilor nautica 
confecționarea băr- 
din material plas-

per- 
fru- 

folo-

LA ZURICH, eu prilejul unul 
concurs de atletism, sprintera Meta 
Antenen a stabilit un nou record 
elvețian în proba de 100 m garduri 
cu timpul de ll”4/10. Cu un nou 
record național s-a încheiat și 
proba feminină de înălțime, în care 
Beatrice Rechner a realizat 1,81 m.

AFLATA ÎN TURNEU IN R. D. 
GERMANĂ, echipa de polo pe apă 
a Cubei a jucat la Magdeburg cu 
selecționata de tineret a țării gazdă. 
La capătul unui joc echilibrat, 
sportivii din R. D. Germană au ob
ținut victoria cu scorul de 5—3 
(1—0, 1—2, 0—1, 3—0).

9
„TURUL NORDULUI- a conti

nuat cu desfășurarea etapei a treia, 
pe ruta Tortosa — Lerida (139 km). 
A ciștigat ciclistul englez Michael 
Wringht, cronometrat în 3h 51’50”. 
în clasamentul general individual 
conduce italianul Colombo.

IN FINALA PROBEI DE DUBLU 
din cadrul turneului internațional 
de tenis de la Forest Hills, perechea 
feminină Margaret Court — Judy 
Dalton (Australia) a învins cu 6—3, 
6—4 pe Rosemary Casals (S.U.A.), 
Virginia Wade (Anglia).

LA PLEVNA, în cadrul turneu
lui internațional de baschet (tine
ret) echipa masculină a României 
a învins cu 55—51 echipa Poloniei. 
Alte rezultate : Cehoslovacia — 
R. D. Germană 68—65 ; U.R.S.S. — 
Bulgaria 94—42 ; Cuba 7- Ungaria 
62—60.

IN CAMPIONATUL ENGLEZ DE 
FOTBAL, după etapa a 8-a, în cla
sament continuă să conducă Leeds 
United cu 13 puncte, urmată de

Tottenham — Blackpool 3—0 ; West 
Bromwich — West Ham 2—1.

B
IN ORAȘUL AMERICAN CO

LUMBUS au început campionatele 
mondiale de haltere. La categoria 
cea mai ușoară, titlul a fost cucerit 
de maghiarul S. Holczreiter, in vir- 
stă de 24 de ani, care a totalizat 
cele trei stiluri 342,500 kg (nou re
cord al lumii). Medalia de argint a 
revenit polonezului Szoltycek cu 
330 kg, iar cea de bronz sovieticu
lui Smietanian — 330 kg.

■
LA VARȘOVIA, In prima zl a 

întâlnirii internaționale de atletism 
Polonia — Anglia, scorul este de 
74—43 (masculin) și 37—36 (femi
nin) ir. favoarea gazdelor. In proba 
de 10 000 m plat, englezul Bedford 
a fost cronometrat cu timpul de 
28’06”2/10. Badenski (Polonia) a ter
minat învingător la 400 m plat în 
46”.

Prof. Nicolae NAVASART
antrenor emerit

9 secunde pentru 500 m — e 
mult prea severă.

Căror cauze se datorează 
această declasare a unora 
dintre echipajele noastre 7 
Raportul de forțe in caia
cul Internațional este in 
schimbare. Prezența unor 
sportivi tineri, din țări 
unde caiacului i se acordă 
acum o mai mare impor
tanță, ca și tendința ge
neralizată pentru o pregă
tire îndelungată, cu efec
tive din ce in ce mai nu
meroase, concură la o anu
me reașezare a valorilor 
în ierarhia mondială. Lup
ta pentru medalii a deve
nit mult mai strînsă, 
limitarea participării 
cite un singur echipaj 
fiecare țară dovedește 
numărul țărilor cu șanse la

iar 
cu 
de 
că

mic de medalii. Dar de ce 
nu, atita vreme cit crite
riul cel mai serios, cel mai 
obiectiv In cunoașterea e- 
xactă a raportului de forțe 
pe plan internațional îl 
oonstituie o asemenea com
petiție ? Oare cit valorează 
o colecție, oricît de mare, 
de medalii și diplome in 
concursuri internaționale, 
dacă ea amintește, doar 
de trecut, dacă in ea nu 
strălucesc medalii obținute 
la mondiale, olimpiade, eu
ropene 7 Se zice că în a- 
cest an echipajele noastre 
au marcat un anume pro
gres față de ceea ce erau 
capabile pină acum. Poate 
că afirmația are ceva real 
— dar nu putem să ne 
mulțumim cu o atare con
statare daci pasul înainte

zentative. Ar trebui, apoi, să 
ne gindim și la stabilirea 
precisă a caiaciștilor pe o 
singură probă. Adică, „o- 
mul și proba".

Toți cei vizați pentru se
lecționare — fie că au fă
cut deplasarea la mondiale 
sau nu — au și vigoarea 
(foarte mulți și tinerețea) 
necesară și experiența co
respunzătoare. Totuși, a- 
tenție mai mare centrelor 
de juniori. Orientarea a- 
cestor centre către pregăti
rea și titularizarea strictă 
pe probe, pe probele olim- 

devine ab- 
Poate că 

cu-
pice mai ales, 
solut necesară, 
roadele le vom putea 
lege chiar la J.O. din 1972; 
dacă nu, e bine și la J.O. 
din 1976.

O mai mare seriozitate

Ceea 
foarte 
este

ce mi se 
urgent de 
o discuție



viața internațională

Printre măsurile întreprinse în ultimele luni de autoritățile somaleze cu 
scopul de a consolida controlul statului în economie se numără naționali
zarea „Companiei de energie electrică", a „Companiei pentru prelucrarea za
hărului' (S.N.I.A.), a băncilor și companiilor petroliere străine. în fotografie: 

o demonstrație la Mogadiscio în sprijinul naționalizărilor

ORIENTUL APROPIAT
• 252 DE PASAGERI DIN AVIOANELE DETURNATE ÎMBAR
CAȚI PENTRU CIPRU • COMITETUL CENTRAL AL REZIS
TENȚEI PALESTINIENE A HOTARÎT EXCLUDEREA F.P.E.P.
• PREMIERUL IORDANIAN RIFAI: „ACTE CONTRARE 
PRINCIPIILOR UMANITARE" • SESIUNEA CONSILIULUI

LIGII ARABE

AMMAN 13 (Agerpres). — Postul 
de radio Amman anunță că 252 de 
pasageri ai celor trei avioane aflați 
la bordul avioanelor forțate de co
mandourile palestiniene să aterizeze 
In Iordania, au fost îmbarcați dumi
nică la bordul a trei avioane pentru 
a fi trimiși în Cipru. Știrea trans
misă de postul de radio Amman 
menționează că au fost reținuți os
tatici 40 de pasageri.

Pe de altă parte, agențiile interna
ționale de presă anunță că Comite
tul Ceptral al rezistenței palestiniene 
a hotărit sîmbătă seara să exclu
dă din rindurile sale Frontul Popu
lar pentru Eliberarea Palestinei 
(F.P.E.P.) ; ca urmare a exacerbă
rii acțiunilor de deturnare a avioa
nelor lor unor companii străine de că
tre comandourile F.P.E.P., Comitetul 
Central apreciază că acțiunile F.P.E.P. 
agravează situația din această re
giune și aduc prejudicii cauzei pa
lestiniene.

Totodată, postul de radio Bagdad 
B-a referit în emisiunile sale la ape
lul adresat de Comitetul Central al 
rezistenței palestiniene membrilor 
Frontului pentru Eliberarea Palesti
nei pentru „a-și revizui atitudinea și 
a elibera pasagerii și echipajele a- 
vioanelor deturnate, deoarece aseme
nea acțiuni aduc prejudicii cauzei 
palestiniene și îndepărtează pe mem
brii organizației de rezistență de la 
adevăratele obiective ale luptei lor“.

★
Primul ministru al Iordaniei, Ab

del Moneirn El Rifai, și-a exprimat 
regretul în legătură cu distrugerea

celor trei avioane deturnate de că
tre comandourile palestiniene și 
menținerea în continuare ca ostatici 
a unor pasageri. „Asemenea acte, a 
spus el, sini contrare principiilor u- 
manitare și contravin obligațiilor 
internaționale". Rifai a reafirmat po
ziția guvernului iordanian care con
damnă deturnările de avioane civile.

★
LONDRA Federația Internațională 

a asociațiilor piloților de linie a con
vocat pentru marți la Washington o 
conferință extraordinară a organiza
ției pentru a examina măsurile nece
sare de asigurare a securității Zbo
rurilor, ca urmare a recentelor detur
nări de avioane. La Conferință au 
fost invitați și reprezentanții asocia
țiilor naționale ale piloților din S.U.A., 
Marea Britanie, Franța, Olanda și 
Canada.

★
CAIRO 13 (Agerpres) — La Cairo 

se desfășoară sesiunea Consiliului Li
gii Arabe. Delegații din cele 14 țări 
membre ale organizației examinează 
situația din Iordania, ca urmare a 
recentelor incidente dintre comando
urile palestiniene și unități ale ar
matei iordaniene, evoluția evenimen
telor din Orientul Apropiat și situa
ția creată în această regiune în ur
ma deturnărilor de avioane de către 
comandourile Frontului Popular pen
tru Eliberarea Palestinei. La deschi
derea sesiunii, Abdel Khalek Hasso- 
una a prezentat un raport al secre
tariatului general. Au luat cuvîntul 
miniștrii de externe ai Arabiei Sau- 
dite, Libiei și R.A.U.

INCEPÎND DE LA 16 SEPTEMBRIE

A doua rundă de negocieri 
ANGLIA-PIAȚA COMUNĂ

LONDRA 13 — Corespondentul A- 
gerpres, N. Plppeanu, transmite : La 
16 septembrie va începe cea de-a 
doua rundă a negocierilor dintre Pia
ța comună și Anglia. Dialogul are 
loc mai intii la nivel de adjuncți de 
miniștri, uimind ca in a doua jumătate 
a lunii octombrie să se organizeze o 
reuniune la nivel ministerial. „Gu
vernul britanic, scrie «Guardian», 
consideră că negocierile vor fi înche
iate spre sfîrșitul lunii iulie 1971“.

După cum a arătat și vizita la Bonn 
a lui Geoffrey Rippon, șeful delega
ției britanice la negocierile cu „cei 
șase", guvernul englez este hotărit să 
urgenteze procedura aderării. Acțiu
nile inițiate în această direcție, de o 
parte și de alta a Canalului Mînecii, 
generează — potrivit aprecierilor re-

vistei „Economist" — un sentiment de 
suspiciune reciprocă. Desigur, „Eco
nomist" nu dezvăluie un secret cind 
afirmă că poporul englez „este sus
picios" față de efectele negative ale 
aderării Angliei la „cei șase".

în Marea Britanie, cercuri tot mai 
largi exprimă temeri în legătură cu 
faptul că aderarea la Piața comună 
ar insemna renunțarea, într-o măsură 
mai mare sau mai mică, la o serie de 
prerogative ale suveranității și inde
pendenței naționale. După cum se 
știe, peste 100 de deputați conserva
tori și laburiști au prezentat în parla
ment moțiuni separate în care cer 
guvernului să nu semneze nici un fel 
de acord de aderare, dacă prin a- 
ceasta s-ar aduce prejudicii suvera
nității Angliei.

Campania electorală pentru alegerile
PARIS 13 (Agerpres). — Campa

nia electorală pentru alegerile legis
lative parțiale de la Bordeaux intră 
de luni în faza sa finală. Intr-adevăr, 
rămin numai șase zile pînă cînd cei 
aproape 43 000 de alegători ai celei 
de-a doua circumscripții de la Bor
deaux se vor prezenta in fața urnelor 
pentru a-1 desemna pe cel care îi va 
reprezenta în Adunarea Națională. 
Alegătorii, scrie agenția France 
Presse, sînt cei care vor arbitra due
lul celor nouă personalități politice 
ce și-au prezentat candidatura, prin
tre care primul ministru, Chaban Del- 
mas, secretarul general al Partidului

radical-socialist, Jean-Jacques Ser- 
van-Schreiber, Franțois Riviere, re
prezentantul Partidului comunist, și 
Gabriel Taix, candidatul Convenției 
instituțiilor republicane.

Ultimele sondaje în rindurile alegă
torilor acordă premierului Delmas 
57 la sută din numărul de voturi, iar 
lui Servan-Schreiber 16 la sută. Ob
servatorii politici apreciază totuși că 
în primul tur de scrutin nici unul 
dintre candidați nu va realiza majo
ritatea absolută, cerută de constitu
ție, pentru a fi ales, astfel încât va fi 
necesar și un al doilea tur de scrutin.

Agendă
diplomatică

africană
o REUNIUNE TRIPARTITA 
LA NIVEL ÎNALT: ALGERIA, 
MAROC, MAURITANIA • UN 
INTERVIU AL PREȘEDINTE

LUI SENEGALULUI
NOUAKCHOTT 13 (Agerpres). — 

Președinții Mauritaniei, Ould Dad- 
dah. și Algeriei. Houari Boumedienne, 
și regele Hassan al Marocului vor 
participa la o conferință la nivel 
înalt care se va deschide luni in 
portul Nouadhibou de pe coasta 
atlantică a Saharei mauritaniene, 
s-a anunțat la Nouakchott. Pe ordi
nea de zi figurează probleme legate 
de situația posesiunilor spaniole din 
Sahara, precum și aspecte ale rela
țiilor politice, economice șl culturale 
dintre cele trei țări.

RABAT 13 (Agerpres). — Președin
tele Senegalului, Leopold Sedar Sen- 
ghor, a declarat Intr-un interviu di
fuzat sîmbătă la Rabat, că vizita 6a 
în Maroc a contribuit la dezvoltarea 
cooperării între cele două țări. El a 
arătat că Intîlniriîe dintre șefii de 
state și conducătorii africani contri
buie la realizarea înțelegerii și coo
perării africane.

Prietenie si colaborare
-3

înțelegere reciprocă. în 
este firească preocuparea 
întărirea păcii și colabo-

(Urmare din pag. I)

acordat problemelor privind con
struirea complexului hodroenerge- 
tic din zona Islaz-Somovit, adop- 
tîndu-se hotărirea de a se con
tinua lucrările de proiectare, pen
tru realizarea acestui al doilea mare 
obiectiv energetic de pe Dunăre. Prin 
însemnătatea 6a, complexul de la 
Islaz-Somovit se va înscrie în isto
ria relațiilor noastre ca un nou și 
grandios Pod ai prieteniei și colabo
rării. Muncitorii, tehnicienii și specia
liștii români și bulgari își unesc efor
turile și inteligența creatoare pentru 
a valorifica în comun potențialul hi
droenergetic al Dunării în folosul 
dezvoltării economice, al înfloririi ță
rilor noastre, străvechiul fluviu deve
nind astfel un izvor de forță și lu
mină pentru prosperitatea ambelor 
popoare.

Cu prilejul întîlnirii, a avut loc un 
schimb de păreri cu privire la rela
țiile bilaterale, economice, tehnico- 
științifice. După cum se știe, în anii 
construcției socialiste, România și 
Bulgaria au intensificat continuu co
laborarea economică dintre ele, fapt 
ilustrat și de evoluția schimburilor 
comerciale reciproce, al căror volum 
a crescut numai în perioada 1950— 
1968 de peste 13 ori. Așa cum s-a rele
vat și în timpul actualelor convorbiri, 
progresele obținute de o pante și de 
alta în domeniul creșterii potențialu
lui industrial, în dezvoltarea econo
miei în ansamblu, generează în per
manență noi posibilități pentru am
plificarea și diversificarea colaborării 
româno-bulgare. Delegațiile au con
statat că există condiții și posibilități 
încă nefolosi.te, adoptînd în aceiași 
timp hatărtri corespunzătoare pentru 
lărgirea pe mai departe a colaborării 
eoonomioe, îndeosebi în domeniul 
cooperării și specializării în producția 
Industrială.

Angajate în amplul efort construc
tiv de edificare a noii societăți, ță
rile noastre sînt vital interesate ca 
în zona geografică în care trăiesc să 
oe Instaureze, în mod constant, o at
mosferă de bunăvecinătate, de în-

credere și 
acest sens, 
lor pentru _ 
rării in Balcani. Făcind cu prilejul 
actualei întîlniri un schimb de păreri 
cu privire la unele probleme ale si
tuației internaționale, cele două părți 
și-au reafirmat hotărirea de a con
tribui la instaurarea unui climat de 
colaborare și securitate în Balcani, în 
Europa și în întreaga lume, de a mi
lita pentru înfăptuirea unei politici 
de pace și cooperare cu toate state
le, fără deosebire de orânduire so
cială.

Exprimîndu-șl satisfacția pentru 
dezvoltarea fructuoasă a colaborării 
româno-bulgare, cele două delegații 
au subliniat, în același timp, cursul 
pdzitiv al relațiilor de prietenie din
tre Partidul Comunist Român și Par
tidul Comunist Bulgar. Ele au reafir
mat hotărirea de a dezvolta schim
bul de experiență, întâlnirile tovără
șești și consultările în problemele de 
interes oomun. Aceasta corespunde 
liniei generale a partidului nostru, 
care acordă o deosebită atenție stu
dierii experienței partidelor frățești, 
aplicării, potrivit condițiilor țării 
noastre, a tot ceea ce poate ti va
lorificat din această experiență, in
tensificării continue a contactelor și 
întâlnirilor pentru informarea reci
procă, pentru studierea modalităților 
de adîncire continuă a colaborării, pa 
baza principiilor marxlsm-leninismu- 
lui și internaționalismului proletar, 
întărirea relațiilor dintre cele două 
partide — factorul hotărâtor al dez
voltării continue a prieteniei între 
țările și popoarele noastre — contri
buie la cauza unității și ooeziunii miș
cării comuniste șl muncitorești.

Cu prilejul convorbirilor s-a evi
dențiat că cele două partide șl gu
verne au năzuințe și puncte de ve
dere comune în ceea ce privește ne
cesitatea întăririi colaborării și uni
tății țărilor socialiste, a mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale, a tuturor forțelor antiimperia- 
l«ie, democratice și progresiste. Dez- 
Mttarea prieteniei și colaborării ro- 
mâno-bulgare corespunde pe deplin

intereselor întăririi relațiilor tn ca
drul sistemului socialist mondial, re
prezintă o contribuție concretă la 
cauza unității țărilor socialiste.

Realizările de pînă acum, viața re
levă avantajele dezvoltării acestei co
laborări. Ca țări vecine și prietene, 
fructificând experiența acumulată de 
fiecare în parte, România și Bulga
ria dispun — așa cum a reieșit și în 
cursul întîlnirii — de ample posibi
lități pentru a ridica pe trepte tot 
mai Înalte relațiile dintre ele. în a- 
oest sens, tovarășul Todor Jivkov 
sublinia : „Dacă ar trebui să sinteti
zăm ceea ce am făcut in aceste două 
zile, ar trebui să subliniem, in pri
mul rind, caracterul lor fructuos, im
portanța lor mare pentru dezvoltarea 
colaborării dintre țările și partidele 
noastre ; ele constituie o contribuție 
la munca și lupta noastră pentru secu
ritate europeană, pentru pace in 
lume și. îndeosebi, pentru înseninarea 
in continuare a atmosferei în Pe
ninsula Balcanică, unde noi trăim șl 
muncim".

După cum s-a anunțat, s-a con
venit ca o delegație de partid 
și guvernamentală a Republicii So
cialiste România să facă o vizită ofi
cială în Republica Populară Bulgaria, 
In luna noiembrie 1970, când urmează 
Bă fie semnat Tratatul de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală dintre 
cele două țări.

Prin rezultatele sale fructuoase, 
bogate, întâlnirea prietenească la ni
vel înalt româno-bulgară și convor
birile pe care le-a prilejuit confirmă 
în mod elocvent încă o dată impor
tanța contactelor directe, întâlnirilor 
și discuțiilor sincere, prietenești, din
tre conducătorii de partid și de stat, 
pentru întărirea și amplificarea rela
țiilor de prietenie și colaborare. Opi
nia publică din țara noastră salută 
cu căldură rezultatele întîlnirii “dintre 
delegațiile de partid și guvernamenta
le ale României și Bulgariei, expri- 
m!ndu-și convingerea că relațiile de 
prietenie româno-bulgare vor cunoaș
te o continuă înflorire, spre binele 
ambelor popoare, al cauzei socialis
mului și păcii.

BAROMETRU GIGANT
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PRETUTINDENI

( O cameră de luat vederi cu a- 
jutorul căreia se poate urmări 

J chiar și zborul unui glonte a fost
• realizată la Leningrad, sub con- 
1 ducerea profesorului I. Krija-
• novski. Aparatul, care filmează
• o sută de milioane de cadre pe
> secundă, permite surprinderea 
I tainelor nașterii sarcinilor elec- 
. trice, depistarea cauzei vibrații- 
’ lor la elicea de vapor, ugmări- 
' rea evoluției microorganismelor,
• a oscilațiilor corzilor vocale și
• multe altele. In timpul filmării 
I proceselor rapide, pelicula din 
i cameră rămine nemișcată. Ra-
> zele reflectate de obiectul filmat 
. și captate de cameră ajung pe 
' niște oglinzi turnante. Cîteva 
’ sute de microobiective fotogra
fiază, parte cu parte, imaginea
• obiectului de pe oglinzi, um-
• plind succesiv pelicula cu cele
> mai minuscule, cadre.

Intr-o piață din centrul Pari
sului a început montarea unui 
barometru înalt de 22 de metri. 
Pe cele 4 „ecrane" ale sale, pari
zienii vor putea urmări prognoza 
vremii, exprimată în semnale 
luminoase in culori. Cerul senin 
va fi indicat de culoarea verde, 
galbenul va reprezenta o vreme 
instabilă, iar singeriul — vreme 
rea. Dorind să se informeze asu
pra stării timpului, parizianul 
nu va trebui să parcurgă drumul 
pînă in centrul capitalei. Baro
metrul va fi vizibil de pretutin
deni, deoarece va fi instalat pe 
un turn înalt de 127 metri.

Canada se deplasează percep
tibil spre vest, afirmă savanții 
canadieni J. G. Souther și Jack 
Murray. Anual ea „alunecă" cu 
2,54 cm. Potrivit celor doi sa- 
vanți, această deplasare ar putea 
redeștepta cei aproximativ 150 de 
vulcani stinși din provincia Co
lumbia britanică ce formează o 
linie paralelă cu litoralul cana
dian.

agențiile de presă transmit:
,,Politica externă a Re

publicii Arabe Yemen • fos‘ 
și va fi bazată pe principii
le neutralității active ale neali
nierii și apropierii de toate sta
tele și popoarele care respectă inde
pendența și suveranitatea altor sta
te", a declarat sîmbătă Ahmed el- 
Chami, membru al Consiliului Repu
blican al Yemenului, într-un interviu 
acordat corespondentului Agenției 
M.E.N. la Sanaa.

Generolul Omor Torrijos, 
comandantul Gărzii naționale din Pa
nama, s-a pronunțat, în cadrul unui 
recent interviu, pentru retrocedarea 
către țara șa a zonei de 1 495 kilome
tri pătrați, situată de-a lungul Ca
nalului Panama, aflată în prezent sub 
controlul Statelor Unite. El a cerut 
abrogarea tratatului din 1903 în baza 
căruia S.U.A. activează în zona amin
tită „ca și cum aceasta s-ar afla sub 
suveranitatea lor".

Regele Afganistanului, 
Mohammed Zahir Khan 
Șah, va vizita Cehoslova- 
jjjg la invitația președintelui Lud- 
vik Svoboda, între 22 și 25 septem
brie a.c., anunță agenția C.T.K.

0 delegație egipteană 
condusă de ministrul economiei, Has
san Abbas Zaki, a plecat duminică di
mineața intr-un turneu de trei săptă- 
mini in Italia, Danemarca și Iugo
slavia, a anunțat ziarul „Al Ahram", 
unde va examina cu oficialitățile din 
țările respective probleme privitoare 
la creșterea volumului schimburilor 
comerciale șt cooperarea economică.

Președintele R. F. a Ger
maniei, Gustav Heinemann, 
și-a încheiat vizita oficială 
In Norvegia, plecând spre Bonn. A- 
ceasta a fost prima călătorie oficială 
întreprinsă în Norvegia de un șef de 
stat german în ultimii 65 de ani.

10 500 de mineri din ba
zinul carbonifer chilian 
„Lota Svagher" se află de 
două săptămîni în grevă. 
Ei revendică îmbunătățirea situației 
materiale și a condițiilor de viață. 
Continuă, de asemenea, greva mun
citorilor agricoli din departamentul 
San Fernando.

0 nouă explozie a avut 
loc duminică dimineața în 
centrul orașului Belfast. 
Bomba, aruncată dintr-un automobil 
in viteză, a provocat serioase avarii 
unei locuințe particulare. Poliția pre
supune că ar fi vorba de membri al 
organizațiilor extremiste ilegale din 
insulă.

Doi dintre cei mai proe- 
minenți membri ai guver
nului din Sierra Leone — 
miniștrii de finanțe, Mohamed For-

ISLAMABAD

Conferința regională
a F.A.0

ISLAMABAD 13 (Agerpres). — 
Președintele Pakistanului, Yahya 
Khan, a inaugurat sâmbătă la Isla
mabad lucrările celei de-a zecea 
Conferințe regionale a Organizației 
Națiunilor Unite pentru Alimentație 
și Agricultură (F.A.O.). Subliniind 
necesitatea dezvoltării producției bu
nurilor alimentare, care după apre
cierile experților F.A.O. va trebui să 
se dubleze in 1985 în această regiune 
în raport cu producția anului 1962. 
președintele Yahya Khan a adresat 
un apel țărilor din această zonă să-și 
intensifice și diversifice cooperarea 
și relațiile comerciale in scopul sti
mulării dezvoltării economice pe baza 
avantajului reciproc.

Conferința are înscrise pe ordinea 
de zi probleme privind dezvoltarea 
agriculturii, creșterea fertilității solu
lui, sporirea producției agricole prin 
aplicarea unor metode avansate etc.

Ploile torențiale care au căzut în ultimele zile în Filipine au provocat grave 
inundații soldate cu victime și pagube. în imagine : O stradă inundată din 

Manilla, capitala Filipinelor

Volumul comerțului exterior ăl Algeriei cu țările 
SOCialiSte * atlnj anu^ trecut 824 milioane dinari, cu 195 milioane dinari 
mal mult declt în anul precedent. Algeria promovează tn domeniul oornerțu- 
lui o politică de dezvoltare și lărgire a relațiilor comerciale cu toate țările 
lumii, a spus Layachi Yaker, ministrul algerian al comerțului, cu prilejul 
deschiderii celui de-al 7-lea Tîrg internațional de la Alger.

na, ți pentru problemele dezvoltării, 
Mohamed Bash-Taqi — și-au prezen
tat sîmbătă demisia. Potrivit obser
vatorilor din Freetown, demisiile au 
survenit ca urmare a dezacordurilor 
dintre cei doi miniștri și premierul 
Siaka Stevens.

eepțlonală. Autoritățile au adoptat 
măsuri pentru ajutorarea siniatrați- 
lor.

Președintele Comisiei a- 
facerilor externe a Adună
rii Naționale a Franței, Jean 
de Broglie, a sosit la Damasc intr-o 
vizită oficială de cinci zile. După cum 
anunță Radio-Damasic, această vizită 
îi va oferi lui Jean de Broglie posi
bilitatea de a se informa 
luției evenimentelor din

0 operație de separare 
a două surori siameze, unl* 
te în regiunea pectorală, a fost efec
tuată cu succes de o echipă de 11 
chirurgi din Accra. Operația, care a 
durat două ore, este prima de acest 
fel încercată vreodată în Ghana. Se 
menționează că în ajunul nașterii ce
lor două fetițe, mama acestora, Gra
ce Siamah, în vîrstă de 35 de ani, 
născuse și un băiețel.

asupra evo- 
țările arabe. VENEȚIA 13 (Agerpres). — 

Uraganul care s-a abătut asupra 
regiunii de nord-est a Italiei în 
noaptea de vineri spre simbătă 
a provocat naufragiul unei am
barcațiuni cu pasageri in dreptul 
Insulei Șfinta Elena, distruge
rea a două campinguri, precum 
Și alte numeroase pagube mate
riale. Numai la Veneția numărul 
morților este de 40, dar 
sînt încă dați dispăruți. 
150 de persoane au fost

După naufragiul navei 
sageri, in apele lagunei au fost 
găsite 22 de cadavre. Pe Insula 
Sfinta Elena și in regiunea Lido 
de Jesolo, unde se afla campin
gul de la Ca’Savio, a fost impo
sibil să se stabilească un bilanț 
definitiv al victimelor și al ră- 
niților. Numai la Jesolo, potrivit 
unor calcule provizorii, pagu
bele materiale se ridică la un 
miliard de lire.

Pagube considerabile s-au pro
dus și In regiunea Lombardia. 
Milano nu a fost atins, dar In 
apropierea orașului furtuna a 
provocat ciocnirea a două tre
nuri. Două persoane au murit In 
acest accident, iar alte 40 au fost 
rănite. Ploile torențiale au inun
dat mai multe clădiri. La Pado
va, comunicațiile telefonice a« 
fost întrerupte, iar In zona in
dustrială a orașului s-au înregis
trat pagube materiale și mat 
multe persoane rănite.

fost 
de

La Helsinki 
inaugurate lucrările 
construcție a primului me
trou care va ^€ga centruî orașului 
de cartierul de răsărit, HerttoniemL 
Se apreciază că aceste lucrări vor 
dura aproximativ șase ani.

<ni

In Israel au fost înregis
trate alte șapte cazuri de 
holeră. Dou^ persoane, printre 
care o fetiță în vîrstă de șapte ani, 
au decedat.

Un puternic uragan s-a 
abătut asupra litoralului de 
nord-est al Mexicului. Vhj- 
tul, care a suflat cu peste 160 km pe 
oră, și ploile torențiale care au căzut 
au provocat mari daune materiale. Po
trivit datelor preliminare, peste 5 000 
de persoane au rămas fără adăpost. 
Majoritatea căilor de comunicație au 
fost inundate. în regiunea afectată de 
calamități a fost decretată stare ex-

mulfi 
Peste 

rănite, 
de pa

Pavilionul românesc la Tîrgul international de la Bmo

„Sanctuarele" financiare
ale Mafiei devin vulnerabile ?
Sindicatul internațional al crimei, 

căruia mafioții i-au dat sonorul nume 
de „Organizația pentru cooperare eco
nomică și dezvoltare a Mafiei", a in
trat de citva timp in panică. După a- 
proape doi ani și jumătate de nego
cieri, s-a ajuns la un proiect de tratat 
americano-elvețian privind conlucra
rea dintre cele două părți pentru de
pistarea sutelor de milioane de dolari 
obținuți de membrii Mafiei pe căi 
ilicite și depuși în conturi secrete tn 
safeurâle unor bănci elvețiene.

La tratativele cu reprezentanții gu
vernului elvețian, din partea S.U.A. 
au participat delegați ai departamen
telor de stat, justiției, finanțelor și 
comisiei federale de asigurări și 
schimb. Pentru încheierea proiectu
lui de tratat, primul de acest fel din 
istoria Elveției, S.U.A. au folosit în
treaga lor influență politică și econo
mică de care se bucură asupra Elve
ției. Totodată, argumentele S.U.A. au 
fost puternic sprijinite de Interpol, 
care de ani de zile Încearcă fără suc
ces să-și arunce măcar o privire asu
pra conturilor depunătorilor cu an
tecedente penale, aflate sub protecția 
secretului afacerilor bancare în Elve
ția. Potrivit legilor elvețiene, nici 
măcar guvernului țării nu 1 se per
mite aocesul la conturile băncilor, cu 
atît mai puțin autorităților altor sta
te. Tratatul americano-elvețian, că
ruia urmează a i se face ultimele 
retușuri în săptăminile următoare, 
înainte de a fi semnat, prevede ac
cesul F.B.I.-ului la aceste conturi, 
în cazul comiterii de către depunăto
rii vizați a unor acte criminale îm
potriva ambelor state, definiție care 
include „banda crimelor organizate 
cu ramificații și repercusiuni inter
naționale". La acest capitol au fost 
incluse zeci de cazuri de acte crimi
nale. pentru care în codurile penale 
ale ambelor țări sînt prevăzute pe- 
dense exemplare.

Potrivit unor cifre aproximative, 
cei peste 5 000 de „soldați", membri 
în 34 de „familii" ale Mafiei din Sta
tele Unite, obțin anual, prin șantaje, 
furturi, jafuri, crime, escrocherii și 
alte metode criminale, circa 8—7 mi-

liarde dolari. O mare parte diw 
această sumă este sustrasă impozi
telor și scoasă din țară și apoi de
pusă în conturi cifrate sau cu paro
lă, la diverse bănci din Berna. Sute 
de milioane de dolari revin apoi în 
Statele Unite sub formă de pro
fituri sau venituri externe pentru 
a nu fi supuși la Impozite. O mare 
parte a acestora ia direct drumul 
Wall-Street-ului, unde sînt învestiți 
in tranzacții de bursă dubioase. Tot
odată, prin șantaje, amenințări șt 
presiuni, mafioții cumpără la prețuri 
derizorii diferite firme sau companii 
eoonomioe pentru a-și pune activi
tatea lor criminală la adăpostul unul 
paravan de business legal.

întrucât legile elvețiene nu consi
deră evaziunea fiscală drept un delict 
penal, cît și datorită unor mari dife
rențe intre codurile penale ale celor 
două țări, tratativele au fost deosebit 
de grele, negociatorii trebuind să 
caute acele cazuri care, potrivit legis
lațiilor ambelor țări sînt pedepsite, 
în cele din urmă au fost depistate 
mai multe zeci de cazuri, număr în 
care se încadrează, sau pot fi înca
drate, marea majoritate a delictelor 
penale comise de mafioți.

Principalul Impediment în găsirea 
unor soluții mai eficiente pentru li
chidarea Mafiei ca putere financiară, 
continuă să fie „secretul desăvîrșiit al 
operațiunilor bancare", de pe urma 
căruia Elveția cîștigă anual sute de 
milioane de dolari și care l-a adus 
renumele internațional de „cel mai 
discret bancher al lumii". A permite 
F.B.I.-ului accesul neîngrădit la ac
tele băncilor, ar însemna, după păre
rea oamenilor de afaceri elvețieni, 
pierderea încrederii depunătorilor în 
băncile Bernei, fapt care ar lovi pu
ternic tn interesele economiei țării.

Cu toate limitele sale, proiectul de 
tratat americano-elvețian este totuși 
apreciat a constitui un însemnat pas 
spre descoperirea întortocheatului la
birint financiar al sindicatului Inter
național al crimei.

C. ALEXANDROAII
Washington.
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