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Ciad din patru combine
Această ultimă săptămină a 

fost declarată de doljeni 
săptămină record în marea 
bătălie pentru strîngerea re
coltei. Intensificîndu-și efor
turile, cooperatorii, meca
nizatorii și lucrătorii în
treprinderilor agricole de 
stat și-au propus ca ea 
să însemne. în fapt, recoltarea 
a cît mai mari suprafețe, ast
fel îneît în primele patru, 
cinci zile ale lunii au
gust această lucrare să se 
încheie în întregime în toa
te unitățile județului. Intens 
s-a lucrat și pînă acum, cîte- 
va zile de ploi au scos însă din 
ritm majoritatea unităților. 
-Suprafețelor îmburuienate, pe 
care a fost nevoie să se intre 

^cu coasa și cu secera, li s-au 
adăugat altele cu exces de u- 

. miditate. în aceste condiții, 
consiliile de conducere, spe
cialiștii din cele mai multe u- 
nități au luat măsuri de mo
bilizare a tuturor forțelor și 
au acționat din nou cu maxi
mum de rapiditate. Cu toate 
acestea, locul ce-1 ocupă jude
țul Dolj pe harta realizărilor 
îa nivelul țării nu e cel care 
ar trebui să fie.

Combine care înregistrau 
timpi morți am întîlnit în 
multe locuri. La Galicea 
Mare,. Perișoru, Siliștea Cru
cii, situate în marginea lanu
rilor am întîlnit cîte una sau 
două combine. Cauza ? De
fecțiunile tehnice sau lipsuri
le organizatorice. Am primit 
firește și explicația : sînt bu
ruieni în lanuri așteptăm de
panarea;- într-o oră, două, vor 
fi puse în funcțiune.

Edificatoare pentru rezer
vele nefolosite sînt și aceste 
exemple. Să părăsim, totuși, 
înșiruirea lor și să pătrundem 
ceva mai amănunțit în orga
nizarea timpului de la toate 
punctele de lucru ale unei co
operative, la Radovanu.

La primul lan de griu întîl- 
nim prima combină care sta
ționa. Și prima explicație :

’’— Am lucrat pînă la orele 
/în altă tarla. Am adus-o 

...ci și o pregătim pentru ziua 
de mîine (mecanizator Con
stantin Zorzon).

Așadar, o combină î.și între
rupe activitatea la orele 1">. 
Cu a doua combină — meca
nizator Ștefan Budoiu — ne 
întîlnim pe drum la mai pu
țin de un kilometru de prima.

Aflînd punctele de lucru ale 
altor șase combine, ne îndrep
tăm către ele. Nu sînt greu de 
găsit. Sînt lingă grădina de 
legume pe care toată lumea 
o știe. Din 6 combine, una

N. COȘOVEANU
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trei stau, 
intr-adevăr 
e un record

Pe terenurile l.A.S. Titu, județul Dîmbovița, se însămînțează po
rumb furajer în cultură succesivă

* Foto : N. SCARLET

AVENTURILE
ZEIȚEI DE AUR"

de ION BĂIEȘU

Duminică, in Capitală, 
s-a incheiat concursul

profesional „Buna servire“

Adevărații 
cîștigători... 
consumatorii
„Buna servire" — con

cursul profesional inițiat de 
către Comitetul Central al 
U.T.C. în co'aborare cu U- 
niunea Centrală a Coopera
tivelor de Consum pentru 
tinerii lucrători din unită
țile comerciale rurale și-a 
disputat ultimul act sîmbătă 
și duminică, la București. 
Au fost două zile de între
cere cînd 56 de meseriași ai 
comerțului cooperatist : li
brari, vînzători, bucătari, 
cofetari, ospătari și-au con
fruntat cunoștințele dobîndi- 
te și deprinderea practică, 
desemnînd. în final, pe cei 
mai buni dintre cei buni. 
Lucrarea scrisă și proba 
practică desfășurată în uni
tățile socialiste din Otopeni 
și Săftica au departajat pe 
primii 20 de concurenți cite 
zece din fiecare sector de 
bază : comerț și alimentata 
publică.

Proba hotărîtoare s-a dis
putat ieri în sala de mar
mură de la „Ateneul tine-

(Continuare în pag. a ll-a)
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PANTEON : Dimitrie Brândză

Trompetele au sunat prelung, 
crestele și văile munților au am- a 
plificat ultimele ecouri ale Iar- " 
mei sutelor de pionieri aflați în 
taberele cu profil tehnic orgam- A 
zate de Consiliul Național al Or- “ 
ganizației Pionierilor. O dată cu 
schimbarea ultimelor adrese, cu A 
ultimele jocuri în jurul focului 
de tabără, începe sedimentarea 
cunoștințelor căpătate de copii 
în aceste adevărate școli ale teh
nicii. Căci taberele pe speciali
tăți — aflate în acest an la a 3-a 
ediție — nu au fost doar locuri 
de odihnă și joacă.

Aproape 800 de pionieri, cla- 
sați pe primele locuri la con
cursurile tehnice județene, au _ 
participat timp de două săptă- țp 
mîni la un rodnic schimb de ex
periență. Si din ambiția fiecăruia _ 
de a se prezenta cu realizări cît W 
mat interesante se naște pasiunea

EPILOG LA CAMPIONATELE •
REPUBLICANE ALE MICILOR

CONSTRUCTORI

Fantezia
creatoare a
cutezătorilor

cu cravate
purpurii

e
e

marin arilor felicitări.Forțelor Armate adresează tuturorTovarășul Nicolae Ceaușescu, comandantul suprem al

J’alon între jaloanele noi din 
calendarul epocii socialiste a 
României, prima duminică din 
august consemnează sărbătoa
rea consacrată oamenilor rhă-

Q rii. Zi-simbol, ca multe altele, 
moment in care poporul nostru 

a aduce un fierbinte omagiu, 
” închină sentimentele sale cele 

mai nobile de gratitudine 
W muncii fără preget a naviga

torilor de pe vasele comercia- 
le, a militarilor din forțele na
vale, a constructorilor de nave.

de a pătrunde în tainele electro
nicii, aviației, motoarelor cu ar- _ 
dere internă. Dacă tn urmă cu V 
trei ani cartul era o noutate, azi 
sute de copii iau loc la volanul 
acestui automobil în miniatură. W 
Mii și mii de cetățeni ai Brașo
vului au urmărit timp de o săp- a 
tămînă nu numai un concurs W 
plin de spectaculozitate ci și o 
demonstrație a măiestriei de a a 
construi aceste carturi. Nu este ” 
ușor de realizat o mașină al că
rui motor să dezvolte o viteză 
de 70 kmlh. Locurile I obținute 
de Lucia Marcu din județul Bra
șov, Delia Ivașcu din județul gh 
Neamț, Radu Stelian din Codlea 
și Iacob Iupo din Brașov (la ca
tegorii diferite) atestă posedarea £ 
multiplelor cunoștințe căpătate 
la fizică, dar și în atelierele cercu- 
rilor tehnice în care activează

Atît de impresionantă a fost 
demonstrația celor 181 de car- 
tun incit mulți delegați străini 
participanți la conferința inter- 
nafională „Educația copilului în " 
fața progresului științei și tehni
cii contemporane“ au urcat la 
volan conducînd citeva ture. De 
regretat au avut doar operatorii ț

IOAN VOICU
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Ziua Marinei, sărbătoarea de 
ieri.

în această zi, toate navele 
militare și civile au arborat 
insemne de zile mari—Marele 
pavoaz — iar prin programe 
artistice, prin întreceri sporti
ve și jocuri pline de fantezie 
și umor, marinarii au umplut 
de clocot și farmec, porturile 
dunărene, cele de pe apele in
terioare, porturile maritime. 
Sărbătorirea celor care trăiesc 
și muncesc pe întinsul apelor 
a cunoscut însă farmec și stră-

lucire aparte la Mangalia, ca
dru devenit tradițional pentru 
celebrarea Zilei Marinei.

încă de cu zori, navele flo
tei maritime militare aliniate 
în avanport. masivul dig in
terpus între bazinul de acosta
re și largul mării au dobîndit 
ambianța sărbătorească a ma
rilor festivități. Pe catarguri 
flutură, în adierea brizei ma
rine, mii și mii de stegulețe 
multicolore. Vasul-comandant, 
bogat drapat în tricoloruri și 
drapele purpurii purtînd ste-
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conducătorilor de partid și de statMarinarii, în elegantă ținută militară, fac o entuziastă primire

ma și inițialele Partidului Co
munist Român, așteaptă, an
corat la chei, ca pe puntea sa 
să urce oaspeți de seamă. La 
sărbătoare participă tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, președin
tele Consiliului de Stat, co
mandant suprem al Forțelor 
Aripate ale Republicii Socia
liste Româjția. Participă, de 
Asemenea, alți conducători de 
partii!. și de stat, demnitari ai 
țării* oaspeți de peste hotare, 
atașați navali ai numeroase 
state.

Este o atmosferă .de aștepta
re, in același timp și calmă și 
febrilă. Bricul „Mircea", ele
ganta, supla navă-școală a 
marinei noastre militare, se 
leagănă aproape imperceptibil 
pe unda clătinată de vîntul ce 
suflă dinspre larg. Marinarii, 
ÎU jelegantă ținută albă țțe pa
radă. stau aliniați pe punți, 

^Iț/i .îțț, aceeași ținută străju
iesc pe distanță de kilometri, 
de-o parte și de alta, drumul 
către avanport și digul pină 
la nava-comandant. Fanfara, 
și compania de gardă stau 
gata să dea onorul. Pe străzile 
Mangaliei, pe faleza orașului, 
in balcoanele impunătoarelor 
clădiri ce dau spre plajă și că
tre bazinul avanportului, mii 
și mii de localnici, turiști ro
mâni și străini aflați in va
canță pe însoritul nostru lito
ral, țărani veniți din satele 
Împrejmuitoare, așt'eaptă în
ceperea festivităților. Treptele 
tn scară ale digului s-au 
transformat în tribune. Este 
în această masivă prezență u- 
mană, constatată plenar și pe 
întreg parcursul drumului, 
viu exprimată dorința, bucu
ria de a-l vedea și sa
luta pe secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a cărui tonifiantă 
prezență în mijlocul maselor 
este totdeauna prilej de miș
cătoare manifestare a unită
ții indestructibile dintre 
partid și popor, împrejurare

N. POPESCU-BOGDĂNEȘTI
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Ileana Silai cucerește prima victorie românească în prima în
trecere a marii competiții.

Cupa Europei
la atletism

După mulți ani, tribunele Sta
dionului Republicii au cunoscut 
din nou freamătul marilor con
cursuri atletice. Ieri după-amiază, 
arena din Dealul Spirii a fost 
scena unor dramatice înfruntări 
de forțe. Timpul excelent, par
ticiparea valoroasă și miza mare 
pusă în joc, au făcut ca fiecare 
probă disputată să aibă epopeea 
ei, cu răsturnări spectaculoase de 
situații, chiar dacă acestea nu 
s-au petrecut întotdeauna în pri
ma parte a clasamentului. în a- 
ceasta constă frumusețea con
cursurilor atletice pe echipe, 
unde lupta pentru puncte e neîn
chipuit de aprigă și cînd foarte 
adesea grațiile zeiței Nike sînt 
acordate nu întotdeauna forma
ției cu cei mai mulți învingă
tori, ci și echipei cu cei mai pu
țini învinși. De aceea cei care

au fost ieri, pe Stadionul Repu
blicii au putut urmări dîrzenia 
cu care s-a luptat, atît pentru 
primele locuri, cît în egală mă
sură și pentru locurile următoare, 
cunoscînd că uneori un singui 
punct poate determina o ierar
hie, poate constitui un succes sau 
o înfrîngere. Și meciul de pe 
„elbitexul" românesc a dovedit 
încă o dată că dacă se poate 
spune cu certitudine că atletis
mul este un sport al cifrelor nu 
se poate spune că este și un 
sport al previziunilor. Aici calcu
lele, pronosticurile, sînt ade
sea infirmate în ' favoarea răs
turnărilor neprevăzute de va
lori. în concursurile mari, se

SILVIU DUMITRESCU
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© CAMPIONATUL 
MONDIAL DE 
CAIAC-CANOE : 
sportivii
au

români 
confirmat

înalta lor va
loare.

• Campionii țârii la 
ciclism.

© MERIDIAN.

• însemnări de la 
„Dinamoviada" 
de box.

• Azi, România — 
Anglia la fotbal...

Realism 
și cultură 

de PETRU POPESCU

Am încercat să demonstrăm 
tn alte rînduri că realismul 
reprezintă condiția prozei au
tentice. Firește, un realism 
de semnificație, realizat din 
unghiul scriitorului, susținut 
de o conștiință creatoare per
fect omogenă, exprimînd cu 
curaj și sinceritate o atitu
dine angajată și o morală. 
Din cauza unei folosiri abuzi
ve în legătură cu lucrări fără 
calități și care numai rea
liste nu erau, azi ideca unei 
literaturi realiste suferă încă 
de o oarecare impopularitate, 
cu deosebire la scriitorii ti
neri. Există la unii și o astfel 
de’judecată, profund eronată: 
dacă un scriitor realist oare
care e mediocru din punct de 
vedere literar, mediocritatea 
lui e explicată prin realismul 
lui, ca și cum doctrina lite
rară ar decide asupra calită
ții, și nu invers, tn fapt, scri
itorul realist nu mai poate fi 
azi. gîndit caricatural, con
ceput ca o pură colecție de 
tabu-uri, complexe, stingăcii. 
Pentru că de realismul dog
matic au profitat și unii au
tori fără nici o legimitate 
estetică și intelectuală, șe a-

junge pînă la asimilarea rea
lismului cu scriitorul ireme
diabil nechemat și incult. O 
privire în trecutul prozei ro
mânești poate de aceea fi u- 
tilă. Camil Petrescu, Ion Vi- 
nea. Anton Holban, Horten
sia Papadat-Bengescu. G. Că- 
linescu, Mihail Sebastian și 
alții au practicat, fiecare in 
felul său și dintr-o perspec
tivă proprie un realism tic 
semnificație, deschis în ace
lași timp tuturor inovațiilor 
tehnice, emancipat de naivi
tăți teoretice, purtător de 
morală scriitoricească, cofes- 
punzind conștiinței literare a 
epocii, reproducind in preți
oase radiografii atît societa
tea românească, cît și condi
ția spirituală și fizică a omu
lui acestor locuri, dar și tra
gedia umană în datele gene
rale. Toate acestea, cum spu
neam în cadrul unui realism 
de semnificație, ce n-a fost 
contestat, nici suspectat, de 
nimeni. (în literaturile străi
ne. exemple de acest fel se 
pot da multe și la fel de pre
stigioase). Cei citați mai sus.

(Continuare în pag. a ll-a)
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Dino Risi»
„Bunica Sabella“, „Marșul asu

pra Romei“, „Viață dificilă“, 
„Depășirea“, „Operațiunea San 
Cennaro“, „Creola, ochi ți ard ca 
flacăra“ iată filmografia lui Dino 
Risi, regizorul care nu se sfiește 
de umbra celor „trei mari“: 
Fellini, Antonioni, Visconli și dă 
filmului italian, an după an, sa
voarea unui comic debordant în 
tiparele unui clasic neorealist. 
Moralist, ca fi ei, Dino Risi își 
tratează temele în maniera spec
tacolului popular, mai puțin atent 
la cauze, dar feroce in prezenta
rea efectelor. Cum el este și unul 
dintre puținii regizori ai căror fil
me au fost (aproape) toate văzu
te de publicul nostru, o prezen
tare in plus ar fi de prisos. Am 
putea spune că il reint'dnim in 
„Monștrii“ — un film scheci rea
lizat în 1963 — tot cum il știm. 
Ceea ce este nou, plăcut surprin
zător, este accentul vitriolant cu 
care ne prezintă o galerie de 
personaje duplicitare. „Eroii" po
vestirilor, mici comedii de mora
vuri amintind textele satirice ale 
lui Aldo Nej, sînt rînd pe rînd, 
fățarnici, imorali, abjecți, avari, 
cinici, poltroni... O largă prezen
tare de caractere pe un registru 
și el divers, alternînd comicul cu 
dramaticul și, ades, cu lirismul.

Dino Risi nu oferă comoda 
prezentare caleidoscopică a reali
tății cu justificarea neputincioasă 
că „așa e viața“, că „uite, dom
ne, ce chestie!“. Personajele sale 
acționează în numele unor „filo
zofii“, ele manifestîndu-se plenar, 
cu o rutină ce definește nu acci
dentalul ci felul lor de a fi, mi
zeria lor morală.

Situațiile în care-și pun în va
loare duplicitatea pot fi uneori 
suspectate de didacticism, con- 
stați de la începutul filmului că 
formula e prezentarea unui per
sonaj, în „aparență“ (indiferent 
de mediul lui social) bonom, jo
vial, drăguț, ca apoi să fie de
clanșat cu furie evenimentul care 
să ni-l prezinte așa cum este în 
realitate. Cu toate acestea urmă
rești în continuare, încordat, 
„prins“, filmul, Dino Risi, chel- 
tuindu-și talentul intr-o cascadă 
de suspansuri ce poate trezi in
vidia oricărui realizator de film 
polițist.

Are și goluri, uneori exersează 
pe un umor salonard, derută de 
un moment, de un scheci adică, 
derută din care-și revine nervos 
într-o postură pentru care cu- 
vîntul maliție e un dulce eufe
mism.

Intr-o perioadă in care a deve
nit publică interogația „e cinema
tograful în criză ț)ino Risi 
a lăsat deoparte participarea la 
„discuții", oferindu-ne filme a 
căror problematică socială unește 
toate categoriile de spectatori, 
toate categoriile de gust. De fapt 
e aici nu numai secretul lui ci 
și secretul și, în același timp, or
goliul nedezmințit al filmului ita
lian.

Demn de relevat în „Monștrii", 
referindu-ne la distribuție, e și 
faptul că vedetele filmului nu sint 
cele două actrițe de mare cotă 
(artistică) Marisa Merlini și (pu
blicitară) Michele Mercier ci 
Vittorio Gassman și Ugo Tog- 
nazzi — observație, aparținînd 
criticului de film al revistei „Con
temporanul“, la care subscriem. 
Amintim și că cei doi actori au 
excelat și în distribuția altor fil
me realizate de Dino Risi, amîn- 
doi în „Marșul asupra Romei“ Șt 
apoi fiecare în „Creola, oclii-ți 
ard ca flacăra“ (Tognazzi) și 
„Depășirea“, „Tigrul“ (Gassman).

TUDOR STANESCU 
•) „MONȘTRII“ — o 

producție a studiourilor 
italiene.

CRONICA FILMUL UI

i (Urmare din pag. I)
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FANTEZIA CREATOARE
cinematografiei care nu au pu 
tut urmări cu mașina pe micii 
concurenți pentru filmare dato
rită traseului dificil și vitezei 
mari a carturilor. La părăsirea 
orașului de la poalele Tîmpei, 
Finu Saetre — reprezentantul or
ganizației profesorilor din Nor
vegia declara : „Nu am mai vă
zut așa ceva. Copiii trebuie să 
fie mîndri de profesorii lor. Mă 
simt un om norocos că am avut 
prilejul să văd cum românii își 
pregătesc viitoarele cadre nece
sare economiei naționale“. O im
presie la care ar subscrie, fără 
îndoială, toți vizitatorii, toți 
ce au participat la aceste 
monstrații.

Un caracter mai deosebit 
avut tabăra de la Timișul de
și Dîmbul Morii, unde fiecare din 
cei 260 de elevi a participat la 
concursul de vînătoare de vulpi 
cu aparate proprii. Mai mult, aici 
s-au amenajat ateliere, tabăra a- 
vînd pe toată durata un caractei 
lucrativ. Fiecărui elev i s-ou dat 
toate materialele necesare con
struirii unui radioreceptor tran
zistorizat. Așadar, peste 200 de 
elevi se vor reîntoarce în mijlo
cul prietenilor lor cu aparate 
construite aici. Si, evident, alți și 
alti pionieri se vor hotărî să-și 
dedice o parte din timpul liber 
activităților practice în cercurile 
tehnice. Pe mtilți din cei ne care 
i-arn adm’rat și aplaudat la Tele- 
ga lansînd aeromodele si racheto- 
modele, îi vom reîntâlni peste 
cîțiva ani în fața planșetelor sau 
în laboratoarele institutelor de 
cercetări și proiectări. Azi se mân
dresc cu. premiul și trofeul Aurel
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la 
ic;

LUNI, 3 AUGUST 1970 
SUNETUL MUZICII rulează 

Patria (orele 12.45; 16,30; 20.30).
NOUL ANGAJAT : rulează 

Victoria (orele 8.45; 11; 13.30; 
18.15; 20,30).

FRAȚII SAROYAN : rulează la 
Centrai (orele 9,30; 11.45; 14; 16,15; 
18.30; 20.45).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 în continuare).

MONȘTRII : rulează la Republi
ca (orele 8.45; 11,15: 13,45; 16,15;
18,45; 21,15). Capitol (orele 9,15; 
11,30; 14; 16,15; 18.30: 20.45), Favo
rit (orele 10; 13; 15.30; 18; 20,30), 
Stadionul Dinamo (ora 20,15).

TIFFANY MEMORANDUM : ru
lează la Luceafărul (orele 9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21). București 
(orele 8.45; 10.45; 12.45; 14,45;
16.45; 19; 21). Grădina Doina (ora 
20.15). Grădina Festival (ora 20.15).

căsătorie In stil -------
rulează la Festival (orele 
13.30: 16; 18.30: 21).

STRĂINII : rulează la 
(orele 9—16.15 în continuare; 18.30; 
20.45).

AFURISITUL DE BUNIC : ru-

GREC : 
9; 11,15;

Lumina

Realism și cultură
(Urmare din pag. I)

Vlaicu sau cu Aripa de argint, 
dar mîine, aceleași mîini ce mo
delează cu atîta fantezie vehico- 
lele viitorului, vor primi trofeele 
marilor expoziții!, vor fi autorii 
lucrărilor la care acum nici nu 
gîndim.

Concursurile desfășurat« timp 
de o săptămînă au dat un plus 
de dinamism activităților practi
ce ale pionierilor. Dar poate că 
încă mai important este faptul 
că ele au constituit încă o etapă 
de manifestare a conlucrării rod
nice cu foruri al căror aport de
vine din ce în ce mai consistent. 
Automobil Clubul Român a pre
luat pe întreaga durată a con
cursului asistența tehnică a car
turilor, întreținerea lor. Federa
ția română de radioamatori, ca 
și cea de modelism, au sprijinit 
aceste concursuri. Dacă aseme
nea inițiative nu vor fi părăsite, 
în viitor tinerii constructori vor 
duce și mai departe realizările 
lor.

Acest lucru de fapt stă si în 
preocupările Consiliului Național 
al Organizației Pionierilor. Așa 
cum ne spunea ing. Tuliu Fum — 
vicepreședinte al Consiliului Na
țional al Organizației Pionierilor 
— pentru anul viitor se are în 
vedere organizarea unor tabere 
republicane cu caracter biologic, 
o tabără pentru navomodelisti. 
Cît mal multe din cele peste 70 
de profite de cercuri pionierești 
vor fi prezentate în aseme
nea tabere. Aici copiii vor vizio
na filme pe teme adecvate, se 
voi înt’lni cu specialist!. Toate 
acestea n^ntru a li se da posibi
litatea folosirii într-un mod cît 
mai nlăci't st mai instructiv 
timpului liher.

oameni de perfectă morali
tate și de constantă atitudi
ne. au fost niște scriitori 
compleți, și niște intelectuali 
de fină ținută.

Căci aici, la problema inte
lectualității și culturii, 
ream să ajungem.

Din motive polemice, une
ori realismul e situat la un 
pol, laolaltă cu o sumă de 
deficiențe și improprietăți 
scriitoricești, în timp ce po
lul opus e rezervat doctrine
lor literare zise „superioare“, 
ce pretind a grupa în jurul 
lor toate darurile textului li
terar modern. Scriitorul in
cult și incapabil de intelecție 
compromite, firește, realis
mul, prin monumentala sa 
lipsă de dotare și de instruc
ție, Putem trage însă, din a- 
ceastă compromitere de care 
se poate face vinovat autorul 
în chestiune, concluzia că 
realismul cumulează toate in
validitățile (poncif, plicti
cos. demodat, local, superfi
cial. neintelectual, incapabil 
de individuare și semnificare 
etc.). în timp ce o manieră 
oarecare, ce nu se reclamă 
de la realism, să fie suscep
tibilă de toate înzestrările?! 
în adevăr însă, realismul nu 
poate fi conceput la nivelul 
improprietății și incapacită
ții. Mărturie peremptorie stau 
scriitorii realiști interesanți, 
originali, mari, geniali.

Nu-i nevoie să luăm in mi
nă „Muntele vrăjit“ ca să ne 
dăm seama că marea proză 
practică realismul ..de la înăl
țime“. Regula romanului ro
mânesc superior a fost si este 
pînă azi. realismul creat de 
un intelectual dintre cei mai 
rafinați, și asa e și azi. Cei 
mai mari prozatori ai lumii, 
în secolul trecut și în seoolul 
acesta (deci în toată perioada 
prozei moderne), an semnifi
cat realitatea, din poziția u- 
nui cercetător, de dotare in
telectuală incontestabilă.

Avem nevoie însă nu nu
mai de un nou și autentic 
realism, necompromis de vi
ziuni simpliste ale realității, 
ci mai ales de un realism 
„de la înălțime“, iar în ceea 
ce ne privește, un realism ca
re să pornească de la speci
ficul socialist al societății 
noastre. înzestrarea 
tuală a prozatorului modern 
e o chestiune vitală, 
modernă nu admite perspec
tiva inferioară și mioapă. Ig
noranța și dezinformarea u- 
cid în embrion pe prozatorul 
modern. Fără cultură largă și 
sistematică. fără noligloție. 
fără specializare chiar, sînt 
imposibil de eliminat comple
xele intelectuale de care a su
ferit o vreme proza româ
nească și care explică. în a- 
numită măsură, dificultățile 
de impunere a operei litera
re românești în Europa. De 
asemenea, fără cultură si tot 
ceea ce decurge din ca. e 
Imposibil să mai mulțumești 
azi un public a cărui .inte-

do-

intelec-
Proza

lectualizare“ progresivă îl fa
ce tot mai exigent față de li
teratura națională. Atît pen
tru sezisarea adevărului vie
ții, și pentru încadrarea ei in- 
tr-o formulă literară fericită, 
cit și pentru satisfacerea unui 
public în evoluție, și crearea 
unei comunicații genuine cu 
acest public, și, firește, pen
tru _ transmiterea spiritului 
românesc și dincolo de grani
țele naționale, cultura e la fel 
de importantă pentru scriitor 
ca și autenticitatea, și rea
lismul. genul prin excelență 
al prozei care are o datorie 
față de existența noastră și 
de datele ei autentice, tre
buie prelucrat la înălțimea 
spiritului, și îndreptat de-a- 
colo. ca o rază pătrunzătoare, 
asupra fenomenului încon
jurător.

Deocamdată însă, mai cu 
seamă între unii tineri scrii
tori. nu putem vorbi nici de 
excesul de cultură. (Multe 
compoziții dintre cele mai 
pretențioase și mai sofisticate 
se dovedesc după o oră de 
lectură a fi niște falsuri, au
torului în chestiune lipsindu-i 
adevărata dimensiune inte
lectuală. ca și cea mai ele
mentară instrucție : cu deose
bire flagrant este cazul poe
ziei. ce reușește, pe calea mi
mării intelectualității, să fie 
mortal de plicticoasă). Deși 
toată lumea e de acord, în 
societate, asupra esențialită- 
ții culturii, cultura nu se vă
dește a fi în operația concre
tă de analiză a operei, un cri
teriu de apreciere al operei 
literare, fapt cel puțin ciudat. 
Critica literară. în genere 
mai dispusă să laude decit să 
critice, a încoronat de multe 
ori cu onoruri supreme lu
crări ce dau dovadă de... a- 
gramație. Dimpotrivă, apare 
uneori convingerea că omul 
de cultură poate fi critic, fi
lozof. profesor universitar, 
diletant, dar numai creator 
serios nu:,.prea multă minte 
strică“, O asemenea prejude
cată. la fel de nocivă ca ace
ea ce spune că realismul e 
apanajul artei inferioare, se 
poate întilni chiar și la oa
meni subțiri.

Critica literară românească 
are datoria de a lămuri con
cepte literare de primă im
portanță (printre care și rea
lismul și cultura). Ea nu ape
lează mereu la mijloacele u- 
nei îndrumări mai serioase 
a scriitorilor, mai cu seamă 
a celor tineri, care sînt 
prea adesea tentați să 
urmeze teorii de ultimă 
oră în virtutea capri
ciilor modei, și așteaptă za
darnic o limpezire de la oa
menii capabili de formulare 
teoretică. Obiceiul cronicii li
terare săptămînale și amîna- 
rea infinită a lucrării critice 
de concepție ar trebui odată 
dezbătute cu franchețe. Sîn- 
tem. cum se vede, nevoiți să 
repetăm adevăruri vechi și 
principii la limita bunului 
simt.

Adevărații
cîștigători

(Urmare din pag. I)
Telului" din Sectorul I. în
trebările ce au vizat direct 
cunoștințele de specialitate 
cit și cele generale despre 
comerț, tehnologia prepară
rii produselor culinare și de 
cofetărie, igiena deservirii, 
mijloacele de educare a gus
tului publicului consumator 
au permis concurenților 
să-și etaleze buna pregătire. 
Au fost cinci ore în care oa
menii din spatele tejghelei 
și aceia care se străduiesc 
să ne servească cit mai atent 
într-un local de alimentație 
publică ne-au prezentat se
cretele, greutățile și frumu
sețea meseriei ce și-au ales-o. 
Vasile Saivan, librar la 
Bistrița Năsăud, a găsit „fi
suri“ ui întrebările adresate 
de juriu pentru a vorbi des
pre modul atrăgător in care 
expune cartea, despre efec
tul numeroaselor intilniri 
cu scriitorii, despre grija cu 
care recomandă noutățile: 
suvrache Șovăită a pre
zentai rețeta proprie de pre
gătire a specialității punctu
lui turistic din județul Pra
hova — cîrităciori prahoveni 
cu roșii ; Aurel Luca, mai
stru cofetar în orașul Slo
bozia, despre baroturile de 
nucă, ciocolată, alune și a 
raliide in prepararea prăji
turilor „Turist“; Elena Mun
tean, din Hîrșova despre 
formele de prezentare a 
mărfurilor dintr-o unitate 
de textile, întrecerea a lost 
strinsă. în final, departaja
rea in---- * ---------
șurat 
multe 
punem în slujba consumato
rilor măiestria și priceperea 
noastră pentru o cît mai 
bună servire“, s-a făcut la 
sutimi de puncte. lată-i pe 
cîștigători, pe aceia care, 
prin răspunsurile date a'i 
incintat auditoriul. <le care 
se leagă speranțe pentru ri
dicarea continuă a ștachetei 
pretențiilor și competenței 
profesionale a tinerilor ce 
activează in sectorul comer
cial al cooperației de con
sum. Proba comerț : 1. VA
SILE SALVAN, librar Bis- 
trita-NăsSud : 2. VALERIA 
MATEESCU, librar in Văle
nii de Munte, județul Pra
hova ; 3. NICOLAE -----
NI1ARD, librar în 
Sînnicolau Mare, „__
Timiș. Proba alimentație pu
blică (după întrebări de ba
raj) : 1. AUREL LUCA, co
fetar la Cooperativa de con
sum Slobozia, județul Ialo
mița : 2. ION FILIMON, co
fetar in orașul Hîrlău, jude
țul Iași : 3. NICOLAE PAR- 
PALA, bucătar la punctul 
turistic „Dealul Viilor“ — 
Diăgășani, județul Vîlcea. 
în afara diplomelor ce le a- 
testă huna pregătire profe
sională 
tot ilor

acest concurs, desfă- 
de-a lungul a mai 

luni sub deviza : „Să

BAR- 
orașul 

județul

și teoretică, cîștigă- 
li s-au inmin.it pre- 
valoare rit» 2(1 400 lei.

LiliUlUJjJjJ
UN CREATOR AL ȘCOLII

ROMÂNEȘTI DE BOTANICĂ

PROFESORUL

Dimitrie Brândză

lează la Doina (orele 11.30; 13,45. 
16; 18,15; 20,30), La orele 10 Pro
gram pentru copil.

JANDARMUL SE INSOARA : 
rulează la Feroviar (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30), Modern (o- 
rele 9; 11,15: 13.30; 16; 18,15; 20,30). 
Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16:
18.30: 20.45), Arenele Romane (ora 
20,30).

PETRECEREA: rulează la Ex
celsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21), Gloria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Flamura io
vele 11; 16; 18.15: 20,30).

ARGOMAN 
CUL : 
10,30; 16 
rele 9; ......... ........... ...............
mis (orele 9; 11,15; 13,30; 15.45;
18,15), Grădina Aurora (ora 20.30) 
Grădina Tomis (ora 20.15),

OMUL PE CARE-L IUBESC : 
rulează la înfrățirea (orele 17,30; 
19) .

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO : rulează la Buzești (o-

SUPERDIABOLI- 
rulează la Grivița (orele 
; 18 15, 20,30), Aurora fo
li.15: 13.30: 16; 18,15). To- 

(orele 9; 11.15; 13,30;

rele 15,30; 18), Volga (orele 16; 
18,15; 20,30), Grădina Buzești (ora 
20.15).

FREDDY ȘI CINTECUL PRE
RIEI : rulează la Dacia (orele 
8,45—20,30 in continuare).

ACEASTA FEMEIE : rulează la 
Bucegi (orele 10; 16; 18.15; 20,30), 
Miorița (orele 11; 14.30; 17,15; 20). 
Lira (orele 15.30; 18). Grădina Bu
cegi (ora 20.30). Grădina Lira 
(ora 20,15).

PAN WOLODYJOWSKI : rulea 
ră la Floreasca 
Arta (orele 16), 
(ora 20).

OMUL CARE
ACUZAT : rulează la Unirea 'o- 
rele 15,30; 18).

JOC DUBLU IN SERVICIUL 
SECRET : rulează la Drumul Să
rii (orele 15.30: 17.45; 20).

CRĂCIUN CU 1 
rulează la Ferentari 
18; 20,15).

MY FAIR LADY :
Glulești (orele 15.30;

In ziua de 3 august 1970 se 
împlinesc 75 de ani de la moar
tea vrednicului naturalist, dascăl 
și om de știință, creator de școală 
și promotor al botanicii româ
nești, prof. dr. D. Brândză. Nu
mele său ocupă un loc de cinste 
în galeria marilor virtuți a știin
țelor universale.

Lăstar al unei vechi familii 
moldovenești, D. Brândză, s-a 
născut la 22 octombrie 1846 în 
satul Viișoara de lîngă Dorohoi. 
Studiază la Iași și la Paris, cu 
prof. M. Baillon, urmînd atît me
dicina cît și științele naturale. 
Doctoratul în medicină și-l susți
ne în 1869 cu lubrarea mult a- 
preciată asupra Gentianaceelor. 
Un rol important în formarea sa 
l-a avut la Iași „Academia Mi- 
hăileană“ și „Societatea de me
dici și naturaliști“, iar la Bucu
rești „Școala națională de medi
cină și farmacie“.

„CINTECELE

OLTULUI“
Ieri, în pitoreasca stațiune Că- 

limănești, a luat sfîrșit cea de a 
doua ediție a Festivalului Folclo
ric interjudețean, „Cîntecele Ol
tului“.

Timp de trei zile, tineri din 
județele Harghita, Covasna, Bra
șov, Sibiu, Vîlcea și Olt, au 
făcut să răsune întreaga vale a 
bătrînului Aludus, de la izvoare 
pînă la vărsare, de cîntec, joc și 
voie bună. La capătul 
interval bogăția artistică 
gramului a dovedit încă 
trăinicia peste veacuri a 
rului românesc.

acestui 
a pro- 
o dată 
folclo-

■MMMiaMia

V. RAVESCU

(orele 15.30; 19), 
Grădina Arta

NU POATE FI

ELISABETA :
I (orele 15.30;

rulează La 
19).

PRIETENI FARA GRAI : rulea
ză la Cotroceni (orele 15,30: 
17,45; 20).

PRIMUL AN DE CĂSNICIE : 
rulează la Pacea (orele 16; 18; 20).

CEI CINCI DIN CER : rulează 
la Crîngași (orele 15,30; 18; 20,15)

DEPARTE IN APUS : rulează 
la Viitorul (ora 20,30).

MARILE VACANTE : rulează la 
Viitorul (orele 15,30; 18), Grădina 
Rahova (ora 20.15).

CEI 1 OuO DE OCHI AI DOC
TORULUI MABUSE : rulează la 
Moșilor (orele 15,30; 18).

JOCUL CARE UCIDE : rulează 
la Popular (orele 15,30; 18; 20.15).

WAKLOCK : rulează la Munca 
(orele 16; 18; 20).

FERESTRELE TIMPULUI : ru
lează la Cosmos (orele 15.30; 18;
20,15).

MARELE SEMN ALBASTRU : 
rulează la Flacăra (ora 15,30), 
așteapta pina se întuneca 
(orele 18: 20.15).

STAPIN PE SITUAȚIE : rulează

la Vitan (orele 15,30: 18), Grădina 
Vitan (ora 20,15).
ANICIKA : rulează la Rahova 

(orele 15.30: 18).
UN CUIB DE NOBILI : rulează 

la Progresul (orele 15,30; 18).
UN MUSAFIR DE 

rulează la Grădina 
20; 22).

MISTERIOSUL X 
rulează la Grădina 
20,30).

DREPTUL DE A TE NAȘTE : 
rulează la Progresul Parc (ora 
20.15).

POMINA :
Capitol (orele

DIN COSMOS:
Unirea (ora

LUNI, 3 AUGUST 1970

Teatrul de Operetă (la Teatru) 
de vară ,.Herăstrău“); SECRE
TUL LUI MARCO POLO — ora 
20.

LUNI, 3 AUGUST 1970

• 18,00 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremieră • 18,05 ,,Mi- 
nitehnicus ’70“ « 18,35 Panoramic 
științific • 19,00 Actualitatea în 
economie • 19,15 Anunțuri — pu
blicitate • 19,20 — 1001 de seri — 
emisiune pentru cei mici • 19,30 
Telejurnalul de seară • 19,50 A- 
genda politică • 20,00 Roman 
foileton ..Iluzii pierdute“ (III) • 
21,00 Selecțiuni din Festivalul In- 

.ternațional de muzică ușoară — 
Sopot 1969 • 21,30 Rampa • 22,00 
Telejurnalul de noapte • 22,10 
Fotbal. Retrospectivă Mexic ’70 • 
23,40 închiderea emisiunii.

La vîrsta de numai 20 de anî, 
în 1866, ocupă prin concurs cate
dra comună pe atunci de botani
că și zoologie de la Universitatea 
din Iași unde desfășoară, ca pro
fesor și medic, o rodnică și vie 
activitate. în anul 1874 se trans
feră la Universitatea din Bucu
rești, predînd la început istoria 
naturală, fiind numit și director 
al Grădinii Botanice. în acest 
timp se remarcă activitatea sa in
tensă de organizator, profesor și 
creator de botanică.

Dr. D. Brândză are merite 
deosebite. Organizează Grădina 
Botanică, înființează o secție de 
botanică pe lîngă Muzeul de is
torie naturală de la Universitate, 
construiește Institutul botanic cu 
muzeu, ierbar, colecții, bibliotecă, 
laboratoare, ș.a. ce constituie pri
ma bază a dezvoltării botanicii în 
capitala țării. Introduce lucrările 
practice de microscopie cu stu
denții și intensifică organizarea 
de excursii cu scop științific și di
dactic. Cursurile sale, ținute cu 
aleasă competență și măestrie, e- 
rau ascultate cu viu interes de 
către numeroși studenți ai diferi
telor facultăți cu profil biologic. 
Dr. D. Brândză etala calitățile u- 
nui excelent dascăl, a cărui per
sonalitate se impunea printr-o 
aleasă prestanță și o vastă culU'-> 
ră științifică.

Prof. dr. D. Brândză moare în 
vîrstă de numai 49 de ani la Slă- 
nicul Moldovei, stațiune a cărei 
floră îl preocupase îndeaproape. 
Activitatea sa științifică cuprinde 
valoroase lucrări din care rezultă 
multitudinea preocupărilor sale 
ca botanist și medic. Era un pa
sionat cercetător și un excelent 
observator, mult apreciat în țară 
și străinătate. Majoritatea lucră
rilor sale sînt de floristică și ta- 
xonomie. dar a publicat și lucrări 
de morfologie, anatomie, geobota- 
nică, etnobotanică, de populari
zare, ocrotirea naturei etc.

Opera sa botanică este concre
tizată îndeosebi în următoarele 3 
realizări : „Prodromul Florei Ro
mâne" (1872—1883), care consti
tuie prima sinteză a florei cormo- 
fitelor din tară, cuprinzînd anali
za a 2100 de specii ; „Flora Do- 
brogei“ (1898),’ lucrare critică a- 
supra florei dintre Dunăre și Ma
re ce reprezintă primul determi- 
nator în limba română ; „Despre 
vegetațiunea României și explo
ratorii ei" (1880), discursul său de 
recepție la Academie, operă ce 
oglindește un valoros și amplu 
program de explorare a florei și 
a vegetației României. Primele 
două lucrări au fost distinse cu 
premiul Gh. Lazăr al Academiei.

Prin activitatea sa de pior r- 
rat în învățămînt și cerce*' ; 
deosebit de prodigioasă si feciiir1 
dă, dr. D. Brândză aparține pe
rioadei de pătrundere și consoli
dare a darwinismului în Româ
nia. Prin eîndirea sa profundă și 
atitudinea hotărîtă, dr. D. Brând
ză are deosebitul merit de a fi 
clădit cetatea principiilor de preo
cupare botanică în țara noastră. 
Pe acest 
pleiada botaniștilor noștri 
seamă.

drum a pornit spornic 
de

Prof. dr. doc.
TRAIAN I. ȘTEFUREAC

Toată Guadalajara eta într-o stare de cumplită excitație și 
exaltare înaintea meciului dintre coloșii grupei a treia — Brazi
lia și Anglia. Un bilet „la negru“ ajungea pînă la două sute de 
pesos, falsificatorii de bilete lucraseră în draci nopți la rînd, iar 
F.l.F.A. prinsese federația mexicană cu mița în sac. Ca să mic
șoreze cota de dolari pe care trebuia s-o verse în visteria institu
ției condusă de domnul Stanley Rous, mexicanii tipăriseră o serie 
clandestină de bilete, care se vindea pe sub mină.

Stadionul era plin cu trei ore înaintea începerii meciului și clo
cotea de cîntecele, trompetele și tobele brazilienilor, care se ab
țineau cu greu să nu sară pîrleazul peluzei în care se aflau, înghe- 
suiți, două mii de engleji speriați de huiduieli. La apariția lui 
Rele se cutremură pămîntul, se lansează porumbei și petarde.

pe mușchi, minutele se duc, victoria e în buzunar, Ramsep face și 
el o greșeală enormă ; îi scoate deodată pe Lee și Boby Charlton 
și-i trimite în teren pe masivii și odihniții Astle și Beli, care ni
meresc toate șuturile pe alături. Mai tîrziu, Ramsey explica re
tragerea marelui Boby prin faptul că acesta nu dormise în noap
tea care precedase meciul decît două ore. Fanaticii brazilieni fă
cuseră cu schimbul gălăgie sub fereastra hotelului Hilton, pînă 
dimineața, ca să-i scoată pe englezi din minți. „Indiferent de re
zultat, declara Ramsey, trebuia să-l cruț pe Charlton. Intr-o sin
gură repriză el a slăbit cinci kilograme“.

In aceeași noapte. Mexicul dădea un carnaval uriaș în cinstea 
victoriei lor asupra Salvadorului și a brazilienilor asupra englezi
lor. Sute de mii de oameni își călăreau mașinile și urlau „Brasil-

6. MECIUL COLOȘILOR
spectatorii se dau peste cap, iar cînd se cîntă imnul regatului 
englez fluieră și refuză să se ridice în picioare pentru a da ono
rul cuvenit.

După primele minute de joc înțelegem că brazilienii nu sint 
deloc niște naivi și niște poeți, că ei vor să-l învingă pe Ramsey 
jucînd chiar în stil englezesc : efectiv sporit în apărare, marcaj ne
iertător pentru fiecare om, șuturi de la distanță și centrări cît mai 
multe în fața porții adverse. In prima jumătate de oră se mun
cește și se aleargă enorm, pe o căldură de peste patruzeci de gra
de, și avem cu toții impresia că există o înțelegere tacită între 
rivali pentru un rezultat egal, care le-ar prinde bine din toate_ 
punctele de vedere. Dar brazilienii și mexicanii din tribune urlă 
groaznic și fără încetare, fără gol această zi ar fi pentru ei bleste
mată și, pe la începutul reprizei a doua, Tostao trimite la Pele, 
care se află în centrul careului englezesc, patru apărători se reped 
asupra lui cu turbare, dar regele fentează, trimite spre Jairzinho, 
pe dreapta, și acesta lansează o bombă care frînge mîinile lui 
Banks ca pe niște crenguțe uscate. Și dacă e unu la zero, de 
acum încolo știe el, Pele, ce se ponte face ca să treacă timpul: se 
culcă cu burta pe iarbă, arbitrul Klein, căpitan de aviație din 
Israel, trage de el să se scoale, vine maseurul să-i dea cu unsori

Mextco, bim, bam, bum, ta, ra, ra“. Englezii nu se arătau prea 
tușați de înfrîngere, ei sperau să se întîlnească încă o dată cu bra
zilienii în finala. In acest sens I ele se fotografiase cu Boby Moore 
în brațe, anunțînd public marea prietenie care îl lega. „Sînt 
convins, declara Pele, că finala o vom juca cu Anglia, care este 
una din marile echipe ale lumii“.

In grupa a doua plouase cu cenușă și scîrbă după meciul infect 
dintre Italia și Uruguay, partidă jucată în cîrje, în care nu se 
marcase nici un gol și spectatorii se plictisiseră împreună cu ju
cătorii. Valcareggii declara după meci: „Jucătorii noștri nu sînt 
în formă, jocul lor este mediocru, necrezut de mediocru. Sînt 
uluit, nu înțeleg nimic“. Ziarele ziceau ceva despre un scandal 
al lui Gigi Riva cit antrenorul, despre nu știu ce îmbrînceală care 
a acut loc într-un miez de noapte într-un bar, dar știu eu foarte 
bine cîte parale fac rubricile puse în chenare și intitulate „Am 
aflat pentru dumneavoastră că...“

Bulgarii au fost zdrobiți de către vest-germani la un scor destul 
de jenant și scoși categoric din cursă. E a doua oară cînd figura 
lor într-o finală mondială este aproape penibilă și ziarul „L’eqtii- 
pe“ considera că eșecul se datorează claustrării jucătorilor timp de 
o lună între zidurile unui hotel, unde aceștia s-au astenizat de

plictiseală. M-a făcut să zîmbesc într-un colț al gurii această frază 
semnată de ziaristul Jean Cornu, în același ziar: „Bulgarii ar fi 
trebuit să ia exemplu de la români, care au făcut din cantona
mentul lor cel mai plăcut loc de întîlnire pentru ziariști și fru
moasele amatoare de autografe din Guadalajara . Le văzusem și 
eu pe aceste frumoase amatoare fotografiindu-se pe marginea 
piscinei din interiorul lui „Gran Hotel“ cu Mopsul de gît și alun
gate apoi de necruțătorul doctor Tomescu, responsabilul cu sănă
tatea morală și fizică a jucătorilor.

Am văzut seara la televizor meciul nemților cu bulgarii, am în
țeles atunci ce mare afacere a făcut antrenorul Schoen, împăcîn- 
du-l pe Muller cu Seeler, convingîndu-l pe primul să revină în 
același hotel cu marele lui rival. Seeler, deranjat că e retras din 
postul lui, la corvoadă, acceptase, în sfîrșit, să devină constructor 
și să-l lase pe Muller să înscrie, căci era limpede pentru toată 
lumea că acesta este cel mai leneș, dar și cel mai norocos jucă
tor, din cîți au existat vreodată. Dar, de fapt, în acest meci a 
existat un singur erou, ca și cu patru zile înainte, în meciul cu 
Marocul: Bekenbauer, singurul fotbalist din lume în fața căruia 
m-aș închina. Acest tînăr superb, putred de bogat, (fiu de in
dustriaș, el refuză să primească bani pentru străduințele lui pe 
terenul sportiv), rămîne marele prinț al fotbalului lumii, magnific 
în toate meciurile în care l-am văzut pînă acum.

După meci, transmit un reportaj în țară, nu se aude nimic la 
telefon, stau lungit pe jos în bucătăria gazdei cu receptorul la 
ureche și urlu ca un șacal în pustiu, eu zic „Pele“, stenografa 
înțelege „Nelu“, înjur pe românește, centralista din Paris îmi atra
ge atenția să fiu mai decent, renunț la transmisie și plec cu Pepe, 
fiul gazdei, la Tequila, la 40 de kilometri de Guadalajara, unde se 
fabrică țuica mexicană cu același nume. Peisajul satelor mexicane 
arată ca de pe altă lume, o lume de infern și apocalips, cu colibe 
de lut mizerabile, fără ferestre, fără acoperiș. In fața lor stau bă- 
trîni și copii care-și împrumută țigări și fete care rînd dovleci pe 
care au desenat cu vîrful cuțitului chipul simpaticului Juanito, 
simbolul campionatului mondial. Ajungem la o cascadă cu apă 
fierbinte, tinde femeile mexicane fac baie îmbrăcate și vizităm 
apoi unul din cele mai luxoase hoteluri din lume,> ascuns la poa
lele unei prăpăstii. Ca să ajungi acolo trebuie să plătești de trei 
ori taxă de intrare și pe urmă înțeleg de ce : tot hotelul e con
struit din marmură, iar apa din piscină e parfumată cu o anumită 
esență care îți face pielea să strige de plăcere. La întoarcere, 
Pepe. care sorbise douăsprezece sticle de Cerveza (bere) și două 
de tequila și fugea cu o sută treizeci pe oră, îmi spune că, 
dacă Mexicul cîștigă campionatul mondial, o să fie sfîrșitul lumii, 
toată țara o s-o țină vreme de o lună numai într-o fiestă.
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„ZIUA MARINEI“ 
o impresionantă demonstrație 
a vigoarei marinei românești

ln neobișnuitul spectacol totul a respirat imaginație, voioșie și în nu mai mică măsură, bună 
pregătire.

(Urmare din pag. I) 

fericită în care masele își ma
nifestă deschis și sincer ade
ziunea lor la politica partidu- 
1# și statului, voința nestră- 

ată a tuturor categoriilor 
de ftetățeni ai patriei indife
rent de naționalitate, de a 
urma neabătut linia trasată 
de partid, de a da viață cu o 
zi mai devreme mărețelor o- 
biective de înflorire a Româ
niei trasate de istoricul Con
gres al X-lea.

La festivitățile organizate 
cu prilejul Zilei Marinei parti
cipă ca invitați de onoare 
Mitia Ribicici, președintele Ve- 
cei Executive Federale a 
R.S.F. Iugoslavia, Harry Ni- 
cholas, secretar gneral al 
Partidului Laburist din Marea 
Britanie, Dmitri Poleanski. 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., prim-vice- 
președinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., KarI 
Heinz Notzel, membru al Pre
zidiului Comitetului . Federal 
al P.C. German, (Bachfriann), 
Kurt Erlebach, membru al 
Prezidiului Comitetului Fede
ral al P.C. German (Bach- 
mann), Gustavo Espimosa 
Montesimos, membru al Comi
siei politice a C.C. al P.C. 
Peruvian, secretar general al 
Confederației Generale a oa
menilor muncii peruvieni, 
James Stewart, membru al 
Con. ițetului Executiv Națio- 
nt și al Secretariatului P.C. 
dii. irlanda, Jean Vincent, 
membru al Secretariatului 
Colectiv al Partidului Mun
cii din Elveția, Adalberto 
Minucci. membru al Direcțiu
nii P. C. Italian. Eugeniusz 
Szyr, membru al C.C. al 
P.M.U.P., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone.

Ora 10.
După ce au străbătut dru

mul de la Neptun, tînăra și 
cocheta stațiune Neptun. din 
constelația Mangalia Nord, 
mașinile ce compun convoiul 
oficial pătrund în incinta a- 
vanportului, urmînd coama di4- 
gului, printre ziduri de tru
puri bronzate și explodînd de 
sănătate și voie bună. Trece
rea prin mulțime a mașinii 
deschise în care se află tova
rășul Nicolae Ceaușescu, to
varășul Ion Gheorghe Maurer 
și tovarășul Emil Bodnaraș. 
este însoțită de vii aplauze, de 
urale îndelungate. Se scandea
ză în cor numele conducăto
rului partidului, alăturîndu-se 
ca o indisolubilă legătură a 
conducătorului cu partidul, ca 
un simbol al unei organice 
simbioze, cele trei atît de cu
noscute și tot pe atît de sim
bolice inițiale „P. C. R.“. Prin 
sunete prelungi, de alamă, 
un trompet dă semnalul. La 
una și aceeași comandă toate 
echipajele prezintă pentru o- 
nor armele.

în întîmpinarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu vine gene- 
ralul-locotenent Ion Coman, 
adjunct al ministrului forțe
lor armate. Vice-amiralul in
giner Grigore Marteș, coman
dantul marinei militare, dă ra
portul comandantului suprem 
al Forțelor Armate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. După ce 
trece în revistă comoa- 
nia de onoare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu urcă pe 
puntea vasului comandant 
și adresează tuturor mari
narilor felicitări cu prile
jul Zilei Marinei și urări de 
noi succese în pregătirea de 
luptă și politică.

Pionieri cu fețele îmbujorate 
de emoție oferă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și soției 
sale, Elena Ceaușescu, tova
rășului Ion Gheorghe Maurer, 
precum și celorlalte persoa
ne oficiale și invitaților, 
bogate buchete de trandafiri 
și garoafe roșii. Erau prezenți 
în tribună tovarășii Gheorghe

Pană, Ilie Verdeț, Maxim Ber- 
ghianu, Florian Dănălache, 
Vasile Vîlcu, Iosif Banc, Mi- 
ron Constantinescu, Ion Ili- 
escu, Vasile Patilineț, Ion Pă- 
țan, Corneliu Mănescu, Petre 
Ionescu, prim-secretar al Co
mitetului județean Constanța 
al P.C.R., președintele Consi
liului popular județean, șefi de 
secție la C.C. al P.C.R., mem
bri ai guvernului, generali și 
ofițeri superiori.

începe serbarea marină
rească...

Vreme de o oră și jumătate 
puntea vasului-comandant, 
punțile celorlalte vase anco
rate la chei, treptele digului, 
digul însuși, faleza mării, bal
coanele clădirilor ce dau spre 
mare, spre bazinul avanpor- 
tulul, devin o imensă, o uriașă 
sală de spectacol. Vreme de o 
oră și jumătate, mii și mii de 
oameni aveau să asiste la o 
virtuoasă demonstrație artis
tică, ț dezlănțuire de vi- 
gcgre ^.^țnăiestrie . „sportiyă, 
cum numai marinani pbt'*să 
o dovedească, aveau să cunoas
că, într-o insolită paradă ale
gorică, istoricul navigației ro
mânești . de la origini și pînă 
astăzi,, aveau să dea act de im
presionante realizări obținute 
în înzestrarea tehnică de luptă 
a forțelor militare maritime 
ale țării.

Ți se cere un substanțial e- 
fort de imaginație și pricepere 
scriitoricească pentru a reîn
chega, pentru a recompune 
în spațiul restrîns ce-1 oferă 
coloanele ziarului, în toată am
ploarea, , în toate amănuntele, 
elevatul și neobișnuitul spec
tacol. realizat de marinarii mi
litari de ziua armei lor. în- 
cepînd cu fantastica apariție 
pe spinarea cenușie a unei ba
lene și în tovărășia unor sal
ve de tunete, răzbătînd din 
adîncuri a severului zeu Nep
tun. stăpînul necontestat al 
întinderilor și străfundurilor 
de ape și pînă la plinul de u- 
mor — joc — concurs al prin
derii rațelor, totul a res
pirat imaginație, voioșie și 
în nu mai mică măsură bună 
pregătire. Intr-adevăr, bună 
pregătire, pentru că în indife
rent ceea ce realizează mari
narul, chiar și în artă, care 
pentru marinari este în esen
ță un joc al omului cu apa. se 
cere virtuozitate, pregătire te
meinică. Au demonstrat cu 
prisosință aceasta inscripțiile 
realizate de înotători pe luciul 
apei, săriturile de la trambu
lină, întrecerile la rame, șta
feta marinărească, sărituri din 
elicopter ale scafandrilor au
tonomi. Trecînd în revistă la 
scurtă vreme după „căderea 
cortinei“, spectacolul din bazi
nul avanportului de la Man
galia, te întrebi, totuși, ce a 
rămas mai pregnant decît ori
ce fixat în memorie, ce a im
presionat mai puternic și ră- 
mîne, ca amintiri de durată, 
încorporat în bagajul de cu
noștințe. A impresionat, îți 
zici, tot ceea ce ai văzut, dar 
mai mult decît toate laolaltă 
s-a impus atenției, alegorica 
paradă a istoricului navigației 
românești. De la corabia daci
că, vas cu capul de lup, înfipt 
semeț pe coama prorei, mînu- 
ite de lopătari bărboși, de la 
liburna care a adus pe melea
gurile Daciei legiunile lui Tra- 
ian, de la pînzarele din vre
mea lui Mircea cel Bătrîn și 
Ștefan cel Mare, pînă la na
vele purtătoare de rachete ce 
au încheiat majestos și conclu
dent parada deschisă de vede
tele grănicerești, navigația pe 
apele române și construcția

românească de nave au parcurs 
un drum lung și glorios.

Astăzi România dispune de 
o puternică flotă fluvială și de 
una și mai puternică mariti
mă. Navele românești, încăr
cate cu produse ale industriei 
și agriculturii țării, străbat în 
lung și în lat mările și ocea
nele pămîntului, stabilind 
punți trainice de legătură cu 
lumea, ducînd departe mesa
jul geniului constructiv, paș
nic al poporului nostru- con
tribuind la lărgirea schimbu
lui de valori materiale între 
România și alte țări ale lumii. 
A fost visul de veacuri al po
porului nostru de a avea o 
flotă puternică, iar acest vis 
se intaptuiește, este astăzi o 
realitate. Avem șantiere na
vale cum nu aveam și con
structori de nave care au tre
cut grele probe de știință și 
tehnică. Avem pricepere stră
veche în arta navigației. Eco
nomia rțațională în impetuoa
să dezvoltare cere o dezvol
tare pe aceeași măsură a 
transporturilor maritime.

Congresul al X-lea al Parti
dului, luînd in considerare 
toți acești factori, a stabilit 
ca flota noastră maritimă 
să-și dubleze capacitatea, iar 
dotarea ei să fie îmbogățită cu 
nave petroliere și mineraliere 
de mare tonaj, precum ș; cu 
cargouri de diferite capaci
tăți. Flota fluvială este înzes
trată cu noi tipuri de nave 
pentru t transportul mărfuri
lor și călătorilor. Se moderni
zează porturile și în această 
privință este impresionantă 
dezvoltarea pe care o cunoaș
te prima și cea mai importan
tă fereastră maritimă a țării 
— portul Constanța — în ale 
cărui dane se încarcă și se 
descarcă anual multe milioa
ne de tone de mărfuri.

în pas cu evoluția tehnico- 
științifică, cu evoluția tehni
cii de luptă, a cunoscut în
semnate salturi calitative ma
rina militară, formația nave
lor purtătoare de rachete care 
a încheiat parada vedetelor 
grănicerești și a formațiilor 
de vedete torpiloare, fiind, în 
acest sens- mai mult decît e- 
dificatoare. După cum în ega
lă măsură edificatoare a fost 
demonstrarea posibilităților de 
cooperare dintre marină și a- 
viație, demonstrare concreti
zată in lansarea din elicop
tere a desantului de scafandri 
autonomi, zborul fulgerător 
pe deasupra apelor al forma
țiilor de reactoare supersoni
ce. Și dinspre mare putem 
fi fără griji, țara este apărată.

De pe puntea navei-bază 
„Ialomița“, am asistat, dumi
nică, la „Ziua Marinei“, ca și 
alți cetățeni veniți cu sutele- 
cu miile, la o rar întîlnită de
monstrație de fantezie artisti
că. de frumusețe și virtuozita
te sportivă, la o insolită și in
structivă trecere în revistă a 
istoricului marinăriei române. 
Și mai presus de orice am fost 
martor al unei și mai impe
tuoase demonstrații — demon
strația de atașament al mili
tarilor forțelor noastre mari
time față de patrie, de Parti
dul Comunist Român, față de 
comandantul suprem al arma
tei României Socialiste.

*

„Ziua Marinei“ a fost săr
bătorită după tradiție în por
turile fluviale dunărene.

La Galați, sărbătoarea Zi
lei Marinei a coincis anul a- 
cesta cu împlinirea a 80 de 
ani de la înființarea primei 
societăți de navigație română 
de stat pe Dunăre.

Campionatele mondiale de caiac - canoe
Sportivii români au încheiat com

petiția cu un bilanț
■> meritoriu :

DOUÀ MEDALII DE AUR, TREI

DE ARGINT Șl UNA DE BRONZ

COPENHAGA 2 (Agerpres). — Cea de-a opta ediție a cam
pionatelor mondiale de caiac-canoe, desfășurată pe lacul 
Bagsvaerd (Copenhaga), cu participarea a peste 350 de spor
tivi și sportive din 26 de țări s-a încheiat ieri o dată cu dis
putarea ultimelor finale.

Reprezentanții României au reușit să mai cîștiqe două me
dalii : una de aur prin dublul Patzaichin — Covaliov și una de 
arqinf la ștafeta 4x500 m. caiac. In acest fel, sportivii ro
mâni încheie competiția cu un bilanț meritoriu : două medalii 
de aur, trei de arqint și una de bronz, situîndu-se pe locul doi 
în urma echipei U.R.S.S., care a dominat întrecerile cucerind 
opt medalii de aur. Două medalii de aur a mai obținut echi
pa Ungariei iar cîte una selecționatele : Suediei, Austriei, Nor- 
veqiei și R. F. a Germaniei.

în proba de canoe 2—1 000 m., confirmînd pronosticurile,
campionii olimpici Ivan Patzaichin si Serghei Covaliov și-au 
adjudecat o victorie clară realizînd timpul de 3’42” 12/100. 
în continuare s-au clasat: Unqaria — 3’ 44” 01/100, Bulgaria 
— 3’44 61 100, Suedia — 3’48” 19/100, U.R.S.S. — 3’52” 99/100 
și R. F. a Germaniei ■— 3’53” 13/100.

în proba de caiac ștafetă 4 x 500 m. cîștigată de U.R.S.S. în 
7’15” 96/100, echipajul României (Botez, Zafiu, lacob, Vernescu) 
s-a clasat pe locul doi cu timpul de 7’21’’ 90/100, locul trei re
venind Ungariei în 7’22” 81/100.

lată învingătorii celorlalte probe : canoe 1—1 000 m. : Ta- 
tai (Ungaria); caiac 1—1 000 m. : Șaparenko (U.R.S.S.); caiac 
2—1 000 m. : Austria; caiac 4—10 000 m. : Norvegia; caiac 
2—500 m. (femei): R. F. a Germaniei; caiac ștafetă 4x500 m. 
(femei) : U.R.S.S.

bun, public 
entuziast

• Campionul european CALISTRAT COȚOV —- „vedeta" turneului • ȘT. BOBOC, un tînăr 
care promite ! • ADRIAN MORARU... un „ales al zeilor" • Sovieticul SAROIAN învingător 
incontestabil în fața campionului european ION ALEXE.

Cortina a căzut, sîmbătă seara, 
peste a Xl-a ediție a „Dinamo- 
vladei“ de box. Timp de aproape 
o săptămînă, seară de seară, cî- 
teva mii de spectatori au asistat 
la desfășurarea acestei competiții 
internaționale de amploare, la 
care au participat sportivi din 
șapte țări. In fond, am asistat la 
un minl-campionat european, de
oarece „Dinamoviada“ a adunat 
la start un buchet de nume cu 
rezonanță în boxul internațional. 
Dar nu acesta este argumentul 
principal care pledează în favoa
rea valorii competiției respective, 
ci mai ales faptul că am 
martorii unor întreceri de

fost 
________ ____ ________ un 
bun nivel tehnic, viu disputate, 
sueriifice turneelor de anvergură. 
Satisfacția noastfî’'este ’ ctF Mit 
mai profundă cu cît boxerii ro
mâni nu s-au dezmințit nici de a- 
ceastă dată, cucerind PRIMUL 
LOC PE ECHIPE. Aceasta reiese 
și dintr-o statistică făcută înain
tea finalelor de sîmbătă. Iat-o : în 
finale s-au calificat, ȘAPTE BO
XERI romani, cinci sovie
tici, PATRU POLONEZI si cîte 
DOI BOXERI din R. D. Germa
nă. Ungaria si Mongolia. Dintre 
aceștia. PATRU ROMANI au ie
șit învingători : ST. BOBOC. A. 
MORARU. C. CUTOV șt M. CON
STANTINESCU, celelalte titluri 
revenind boxerilor sovietici 
(TREI), boxerilor nolonez’ (TREI) 
și UNUL boxerilor din Mon
golia.

Și acum cîteva cuvinte despre 
finalele de sîmbătă seara. Vom 
începe cu evoluția campionului 
european CALISTRAT CUȚOV, 
după părerea noastră, cel mai 
bun boxer al turneului. După ce 
cu o seară înainte el îl învinsese 
prin abandon în repriza a III-a 
pe sovieticul Granicnikov, după 
un meci electrizant, în finală 
CUȚOV și-a etalat din nou in
contestabila sa clasă internațio
nală, dispunînd la puncte de bo
xerul mongol GEMBO. A fost un 
meci în care campionul continen
tal a făcut ce a vrut din adver
sarul său, aducîndu-1, în final, la 
un nas de K.O. CUȚOV “ 5 
unul’ dintre marii noștri 
și, totodată, speranța nr. 1 
campionatele europene de 
drld șl pentru Olimpiada 
München. Dintre ceilalți 
români s-a imous 
BOBOC (19 ani) — un boxer cu
rajos. aflat în permanență în a- 
tac. El a dispus la puncte de 
WNUK (R. P. Polonă), după un 
meci infernal, în care polonezul, 
rezistent și combativ, a încercat 
să obțină victoria înainte de li
mită aruneîndu-se furibund în a- 
tac. Boboc „s-a bătut“ însă 
pentru victorie cu o dîrzenie rar 
întîlnită. ei reușind să se impu
nă în repriza a III-a, pe care a 
terminat-o cu un ușor avantaj. 
Decizia juriului : 3—2. Campionul 
balcanic MARIN CONSTANT!-

NESCU (calificat în finale la... 
masa verde) a cîștigat meciul în 
urma rănirii adversarului său — 
DOMACK (R. D. Germană), care 
a ieșit dlntr-un clinei cu arcada 
deschisă. CONSTANTINESCU are 
suficiente calități pentru a deveni 
un boxer remarcabil. El se ba
zează însă prea mult pe forța sa 
fizică, se aruncă orbește în atac 
și își neglijează nepermis apăra
rea, recepționînd lovituri dure. 
In sfîrșit, ajungem șl la „capito
lul“ ADRIAN MORARU. „Coco
șul“ nostru, un tînăr talentat (19 
ani) nu a convins decît în primul 
meci. In semifinale el a cedat, 
fiind tributar, mai ales, condiției 
fizice. Juțlul i-a acordat, însă, 
victoria. Ip finală, boxerul român 
a pH-Stat tfin' nott Un metri slab. 
Arbitrii, prea generoși, l-au pre
ferat iarăși.

O mare deziluzie a finalei : 
campionul european ION ALEXE. 
„Greul“ nostru a fost de nerecu-

«

noscut. După ce în primele două 
meciuri evoluase excelent, în fi
nală ALEXE a boxat sub orice 
critică. Lipsit de vlagă, fricos, de
zorientat. nereusind. decît ara
reori, să-și finalizeze atacurile, A- 
LEXE a fost dominat clar, ne
așteptat, de boxerul sovietic 
SAROIAN.

Nu putem încheia aceste rîn- 
duri fără a sublinia aportul ce
lor doi antrenori care i-au pregă
tit pe boxerii români, conducîn- 
du-i la victorie : TITI DUMI
TRESCU și EUGEN FÜREZ. Me
ritele lor sînt de necontestat în 
obținerea acestui succes interna
țional care a confirmat, din nou, 
valoarea boxului nostrți pe plan 
continental. In egală măsura 
■eevin felicitări organizatorilor dl- 
namoviști care au asigurat exce
lente condiții pentru desfășurarea 
competiției.

T. POGOCEANU

rămîne 
boxeri, 
pentru 
la Ma
de Ia 
boxeri 

tînărul ȘT.

meridian
e După cum transmite cores

pondentul din Milano al agen
ției Associated Press, jucătorii 
echipei de fotbal Internazionale 
au refuzat să înceapă antrena
mentele în vederea viitorului 
sezon întrucât conducerea clu
bului nu a satisfăcut cererile 
lor cu privire la încheierea con
tractelor, a salariilor și condi
țiilor de transfer. Antrenorul 
Heriberto- Herrera (Paraguay) a 
declarat însă că diferendul Se 
va aplana și Internazionale va 
fi pregătită pentru startul cam
pionatului.

• Doi înotători englezi au 
reușit să traverseze Canalul 
Mînecii, luînd startul din punc
te diferite. Primul dintre ei, 
Gay Cossom (37 ani), factor 
poștal din Londonderry (Irlan
da de Nord), pornind de pe 
țărmul francez a ajuns la Fol
kestone după 13 ore și 45 mi
nute de înot. Celălalt. Merwyn 
Sharp, în virstă de 20 ani, a a-, 
vut nevoie de 15 ore pentru a 
reuși traversarea Canalului.

• Turneul internațional mas
culin de baschet de la Catania 
s-a încheiat cu victoria forma
ției italiene Ignis Varese, care 
în meciul decisiv a învins cu 
scorul de 112—80 formația ame
ricană „Al Stars Lev’s“. In par
tida pentru locurile 3—4 repre
zentativa Poloniei a disnus cu 
86—97 de echipa Bulgariei.

S. KOVALIOVI. PATZAICHIN

AUREL SIMIONOVPETRE MAXIM

CupaEuropei
la atletism

(Urmare din pag. I)

învingător la puncte : Calistrat Cuțov.

1

nasc, sau apun eroi, și tocmai 
aceasta mărește atractivitatea lor. 
Cu greu se va putea pierde din 
memoria celor care au avut fe
ricita idee de a fi prezenți în tri
bunele de la Republicii, lupta 
epuizantă care s-a dat în proba 
de 800 m plat unde dăruirea 
de sine și voința concurentelor 
pot echivala cu cea a voinicilor 
din poveste.

Pentru finalele competiției 
s-au calificat primele două echi
pe clasate : U.R.S.S. — 79 punc
te și Polonia — 71 puncte. Locu
rile următoare au fost ocupate în 
ordine de selecționatele Români
ei — 66 puncte, Italiei — 47 
puncte, Cehoslovaciei — 38
puncte, Elveției — 35 puncte și 
Austriei — 28 puncte.

__ Atletele românce au cîștigat 
ăe două probe prin Viorica Viscopb- 

“leaflii'Ț6,37"m. la Săritura în lrm- 
gime) și Ileana Silai (2’03” 8/10 
la 800 m.).

Iată învingătoarele celorlalte 
probe : 100 m. plat : Helena 
Kemer (Polonia) — 11” 7/10;
200 m. : Nadejda Besfamilnaia 
(U.R.S.S.) — 23” 8/10; 100 m.
garduri : Tereza Sukniewikz 
(Polonia) — 13” 5/10; 400 m. ; 
Donata Govoni (Italia) — 53” 
2/10; 1 500 m. : Paula Pigni (Ita
lia) — 4’25” 5/10; săritura în 
înălțime: Ilona Gusenbauer (Aus
tria) — 1,84 m.; aruncarea greu
tății : Nadejda Cijova (U.R.S.S.)
— 18,89 m.; aruncarea discului : 
Tamara Danilova (U.R.S.S.) — 
62,54 m. ; aruncarea suliței : Da
niela Jaworska (Polonia) — 52,40 
m.; ștafeta 4x100 m. : U.R.S.S.
— 44” 3/10: ștafeta 4x400 m: 
U.R.S.S. — 3’36” 7/10.

• LA ZURICH au luat sfîrșit 
întrecerile semifinalei „Cupei 
Europei“ la atletism (masculin). 
Iată clasamentul final al con
cursului : 1. Franța — 97 puncte 
(10 victorii) ; 2. U.R.S.S. — 97 
puncte (8 victorii) ; 3. Anglia — 
68 puncte ; 4. Spania — 60 
puncte ; 5. Elveția — 55 puncte; 
6. România — 42 puncte. Pen
tru finala competiției s-au cali
ficat echipele Franței și U.R.S.S.

Dintre concurenții români doar 
patru au reușit să obțină rezul
tate meritorii : Carol Corbu 
(locul doi la triplu-salt cu 
16,29 m), Iosif Naghi (locul trei 
la disc cu 54,04 m), Dinu Piștalu 
(locul trei la prăjină cu 4,90 m) 
și Gheorghe Rățoi (locul patru 
la 400 m garduri cu 51” — nou 
record național).

Azi, România—Anglia

• Dumitrache față-n față 
cu Bobby Moore...

— Retrospettiva T. V. a 
C. M. din Mexic

Deși au trecut 6 săptămîni da 
la marea finală de pe Azteca, 
ecourile lui „El Mundial“ nu s-au 
stins deloc bă, dimpotrivă, „Se 
aud“, puternice, chiar și-n aceste 
zile, cînd alte sporturi reclamă 
atenția opiniei publice sportive. 
Dacă în coloanele presei de spe
cialitate prezența diurnă a fil
mului cu atîtea secvențe drama
tice de pe platourile mexicane 
nu surprinde pe nimeni, acțiunea 
companiilor de televiziune, de a 
relua episoadele cele mai elec
trizante ale C.M. din Mexic, 
constituie o plăcută surpriză.

încadrată în acest context, ini
țiativa Televiziunii române de a 
reprograma meciurile disputate 
de „tricolori“ la Guadalajara, 
precum și alte partide de mare 
atracție, este mai mult decît 
lăudabilă si ea trebuie salutată 
și apreciată ca atare.

Așadar, pentru iubitorii fotba
lului — și poate si pentru cei 
care nu și-au fondat suficient 
argumentele pentru opiniile si 
judecățile proprii emise — „EI 
Mundialul“ din nou pe micul 
ecran :

Luni, 3 Aucrust, orele 22,10 : 
România-Anglia : Duminică. 9 
august, orele 15,45 : România- 
Cehoslovacia.

Marți, 11 august, orele 21.50 t 
România-Brazilia.

In continuare, vor mai fi pro
gramate partidele : Brazi!ia-Ce- 
hoslovacia : Italia-R.F. a Ger
maniei și Brazilia-Italia.

NOME NO! LA POARTA CONSACRĂRII
BRAȘOV (prin telefon) :

Vineri de la ora 8,30 la 14 
șoseaua bătută de un soare ne
cruțător 148 de cicliști (39 ju
niori mari, 72 juniori mici și 37 
seniori) și-au disputat întîieta- 
tea în campionatul republican 
individual. O întrecere în care 
fiecare concurent, pornind la 
interval de cîteva minute a pe
dalat în maximum de efort. O 
cursă „atletică“ cum se spune, 
de-a lungul căreia ciclistul luptă 
de unul singur cu acele, crono- 
metrului, probă în qare distri
buirea judicioasă a energiei în 
raport cu numărul kilometrilor 
de parcurs, direcția vîntului și 
media orară propusă în urma 
cifrelor de la, antrenamente, 
joacă un rol determinant. în
tr-o atare probă la juniorii 
mari, pe 30 de kilometri, brăi- 
leanul Cristian Camer a obținut 
o victorie clară fiind înregis
trat cu timnul de 42 minute 26 
sec. învingătorul a realizat o 
medie orară de 42 km. Pe locu
rile, următoare : Marian Ferfe- 
lea. Steaua 43.58 : V. Budea — 
„Dezrobirea“ Brașov 44 minute, 
Petre. Kelemen — C.S. Tg. Mu
re1 44, 28. Eugen Imbuzan — 
C.S.M. Cluj. O slabă compor
tare au avut Petre Dolofan — 
Steaua, locul 9 — și Teodor Dră- 
gan — „Voința" locul 15 a că
ror eclipsă de formă se explică 
prin fantul că au fost orea mult 
solicitați în competiții interne 
și internaționale. Deci atenți? 
la evoluția lor în continuare.

Un alt brăilean, elevul Cezar 
Hîrjescu, a adus o nouă victo
rie vechiului centru ciclist 
Brăila, aflat în ultimii ani în
tr-o remarcabilă ascensiune. 
Hîrjescu a rulat cu peste 41 
km pe oră de-a lungul celor 20 
km cit a măsurat comnetiția. 
O medie orară foarte bună pen-

pe
tru un tînăr de 16 ani. Pe locu
rile următoare : Zoltan Elekes 
— „Dezrobirea“ Brașov 28, 37; 
Iosif Nagy — C.S.M. Cluj 29, 
01 ; I. Hianu — C. S. Brăila 
29,33 ; V. Hoța — C. S. Tg. Mu
reș 29,41.

Proba seniorilor de 40 km a 
fost în esență un aprig duel 
între cei doi specialiști ai aces
tui gen de probă, dinamovistul 
Emil Rusu și Teodor Puterity 
(Steaua). Duel așteptat cu viu 
interes întrucît anul trecut în 
aceeași probă cîștigase repre
zentantul clubului Steaua. în 
formă din ce în ce mai bună 
Rusu și-a luat revanșa adjude-

ultimii ani șase titluri de cam
pioni la juniori denotă câ ora
șul de pe Mureș a devenit un 
important centru ciclist, unde 
sînt promovate anual noi ele
mente cu perspectivă.

In proba juniorilor mici, ele
vul în vîrstă de 16 ani, Vale
riu Hoța din clasa a X-a a Li
ceului Al. Papiu Ilarian din Tg. 
Mureș, posedînd un sprint final 
impresionant a devenit cam
pion, urmat de Val Ilie (Brăila), 
Iosif Nagy (Cluj), Gh. Jianu 
(Brăila.) A. Ciobanu (Voința 
Ploiești) și un pluton masiv.

La juniori mari, după ce și-a 
etalat frumoasele calități de ur-

La Brașov : Emil Rusu (Dinamo), Cristian Camer și Cezar Hîr- 
jescu (C. S. Brăila), campioni republicani de ciclism la contra 
timp; Vasile Teodor (Dinamo), Petre Keleman și Valeriu Hoja 
(C. S. Mureșul) campioni la zonă.

cîndu-și în mod categoric vic
toria. El a parcurs distanța în 
53 minute și 13 secunde cu o 
remarcabilă medie orară de 45 
km. O figură excelentă a făcut 
Dan Nemțeanu (Steaua) care a 
ocupat locul II cu timpul de 
54.31. Pe locul III reprezentan
tul clubului „Metalul“ Plopeni, 
Mircea Rîndașu cu timpul de 
54.48. Pe locul IV T. Puterity 
(Steaua) 54,49 urmat de Nicolae 
David — C.S. Tg. Mureș 56,10.

După succesul de vineri al 
brăilenilor a venit rîndul ju
niorilor din Tg. Mureș să-și ad
judece titlurile în campionatul 
de fond desfășurat pe șoseaua 
spre Bran. Victoria dublă a mu
reșenilor care au totalizat ln

câtor, Petre Keleman l-a imitat 
pe mai tînărul său coleg de la 
C.S. Mureșul, cîștigînd campio
natul de fond, după o dispută 
acerbă cu Vasile Budea („Dez
robirea“ Brașov) urmat de M. 
Popescu și N. Ghergliinescii 
(reprezentanți ai clubului bucu- 
reștean „Olimpia“), Ion Arde- 
leanu („Dezrobirea“ — Brașov) 
ete.

Campionatul de fond (141 km) 
rezervat seniorilor desfășurat 
pe traseul Brașov, Bran, Ru- 
căr, Mateiaș și retur, implicind 
escaladarea de două ori a Car- 
paților — a însemnat, fără în
doială, un examen deosebit de 
Sever. După o temerară eva
dare la înapoiere la ieșirea 
din Rucăr, a tinerilor dinamo-

viști, Hrisoveri și Szekety eșua
tă la 25 de km de sosire, șl 
apoi o altă evadare solitară a 
lui AI. Sofronie (Dinamo) de 
asemenea, anihilată, patru inși 
angajează sprintul final. Cîști- 
gă Vasile Teodor, Dinamo, care 
își adjudecă titlul de campion, 
urmat de Cristian Tudoran — 
Steaua, C. Popescu — Voința 
București, care a făcut o cursă 
foarte bună, și Al. Sofronie — 
Dinamo. Plutonul al cărui 
sprint l-a cîștigat N. David (Tg. 
Mureș) a sosit la 4 minute.

Participanții la campionate au 
mai rămas o zi la Brașov, du
minică 2 august, pentru a par
ticipa la tradiționala competi
ție, Cupa „Dezrobirea“. ~’ 
movistul C. Ciocan a obținut 
victoria la seniori, iar colegul 
său I. Ajaghim la tineret. La 
juniori mici, primul s-a clasat 
Andrei Kerestesz — C.S.M. 
Cluj, iar la juniori mari. Petre 
Dolofan — Steaua. Programul 
a fost completat cu o întrecere 
pentru veterani care a fost ur
mărită de un interminabil con
voi de autovehicule în care 
luaseră loc tineri participanți și 
toți admiratorii ciclismului.

La categoria I-a, cei de la 47 
de ani în sus, Marin Niculescu 
— „Olimpia“ București, amin- 
tindu-și de zilele lui de glorie 
a obținut victoria urmat de 
Ion Badea (Dunărea Giurgiu), 
Gh. Dumitrescu-Brutaru (Me
talul Plopeni), Traian Chicom- 
ban (Tractorul Brașov), Dede 
Ncgoescu (Școala sportivă nr. 
2), etc. La categoria Il-a (pînă 
la 47 de ani) a cîștigat Ion Va
sile (Steaua), urmat de Andrei 
Folber („Dezrobirea“ 
marele animator i 
Constantin Voicu i 
București) etc.

EMIL

Dina-

‘ — Brașov 
al cursei), 
(Steaua —

IENCEC



ROLAND MICHENER, Guvernator generai al Canadei, a 
trimis președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socia
liste România, NICOLAE CEAUȘESCU, următoarea te
legramă :

în numele tuturor canadienilor și al meu personal, mul
țumesc Excelenței Voastre și poporului român pentru cor
dialul mesaj de felicitare adresat cu ocazia zilei noastre 
naționale.

PLECAREA PREȘEDINTELUI VECEI EXECUTIVE
FEDERALE A R.S.E. IUGOSLAVIA

Patriotii cambodgien!
au cucerit localitatea Skoun

Președintele Vecei Executi
ve Federale a R.S.F. Iugosla
via, Mitia Ribicici, împreună 
cu soția, care la invitația pre
ședintelui Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Mau- 
rer, a făcut o vizită neoficială 
în țara noastră, în zilele de 
30 iulie — 2 august, a plecat 
duminică spre patrie.

în cursul șederii sale în 
România, oaspetele iugoslav a 
fost primit de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, și a avut 
convorbiri cu președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer.

Din partea română au par
ticipat Nicolae Ecobescu, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, și Vasile Șandru, am
basadorul României la Bel
grad, iar din partea iugoslavă 
Iakșa Petrici, adjunct al se
cretarului de stat pentru afa
cerile externe, și Iso Njego- 
van, ambasadorul Iugoslaviei 
la București.

Primirea și convorbirile, în 
cadrul cărora s-a subliniat do
rința comună de a dezvolta și 
adînci în continuare relațiile 
de prietenie dintre cele două 
țări și s-a făcut un schimb de 
păreri cu privire la unele pro
bleme internaționale de inte
res comun, s-au desfășurat în-

Delegația militară, condusă de 
genera'u’ciiliniel Ion loriiță, 

ministrul Forțelor Armate, s-a 
înapoiat in patrie

Duminică seara s-a înapoiat 
In Capitală delegația militară 
română, condusă de general- 
colonel Ion loniță, ministrul 
Forțelor Armate, care, la invi- 
tația ministrului Apărării Na
ționale a R.P.D. Coreene — 
general de armată Țoi Hiăn, 
și a șefului Marelui stat ma
jor al Armatei Populare Chi
neze de Eliberate — Huan 
Iun-sen, a făcut o vizită de 
prietenie în aceste țări.

L» sosire, pe aeroportul 
„București-Otopeni“ erau pre
zenți adjuncți ai ministrului 
Forțelor Armate, generali și 
ofițeri superiori.

Erau de față Kang Iăng 
Săp, ambasadorul R.P.D. Co
reene, Cian Hai-fun, amba
sadorul R.P. Chineze, A. V. Ba- 
sov, ambasadorul Uniunii So
vietice, precum și atașații mi
litari ai acestor țări,

*
La plecarea din Pekin, dele

gația a fost condusă de Huan 
Iun-sen, șeful Marelui stat 
major al Armatei Populare 
Chineze de Eliberare, Siao 
Cin-kuan, adjunct al minis
trului Apărării Naționale și 
comandant al Forțelor Mari
time militare, comandanți și 
comisari politici ai unor arme, 
membri ai conducerii Minis
terului Afacerilor Externe și 
Ministerului Comerțului Exte
rior.

CRONICA U. T. C.
Delegația tineretului român, 

condusă de Vasile Nicolcioiu. 
secretar al C.C. al U.T.C., 
care a participat la Adunarea 
mondială a tineretului, s-a 
înapoiat în Capitală, venind 
de la New York.

★
Duminică a plecat la Mos

cova o delegație a Uniunii 
Tineretului Comunist, forma
tă din tovarășii Ion Drago- 
mir, membru al C.C. al 
U.T.C., prim secretar al Co
mitetului județean Botoșani

Chid din patru combine trei stau,
intr-adevăr e un record

(Urmare din pag. I)

singură treieră în staționar 
grîul recoltat cu secera.

în două zile bune de lucru, 
7 combine n-au fost în stare 
să termine de recoltat 50 de 
hectare. Să fi fost înghesuite 
aici pentru că asta era ulti
ma parcelă de recoltat ? Nu, 
nici gînd. Cooperativa mai 
are de recoltat grîul pe încă 
300 hectare. Atunci ?

Unitatea e deservită în to
tal de 11 combine și pînă a- 
cum am văzut că din 8. una 
singură lucra. Le-am căutat 
șț pe celelalte trei. Două le 
întîlnim într-adevăr în lan, 
lucrînd. Ne mai rămîne de gă
sit una singură. O găsim in 
spatele sectorului zootehnic.

— Da, eu am adus-o aici ca 
să nu stea în văzul lumii — 

tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președinte
le Vecei Executive Federale a 
asistat la sărbătorirea Zilei 
Marinei, organizată la Man
galia.

Oaspetele a participat, de a- 
semenea, la o partidă de vî- 
nătoare în județul Timiș și a 
vizitat litoralul românesc.

La plecare, pe aeroportul 
Mihail Kogălniceanu din Con
stanța, președintele Vecei E- 
xecutive Federale, Mitia Ribi
cici, și soția sa au fost salutați 
de președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Mau
rer cu soția, precum și de Pe
tre Ionescu, președintele Con
siliului popular al județului 
Constanța, și alte persoane ofi
ciale.

★
în aceeași zi. președintele 

Vecei Executive Federale a 
Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia, împreună cu 
soția a sosit la Belgrad.

La sosire, pe aeroportul Bel
grad, Mitia Ribicici și persoa
nele care l-au însoțit au fost 
salutați de Blagoie Popov, 
membru al Vecei Executive 
Federale, de Anton Vratușa, 
adjunct al secretarului de stat 
al afacerilor externe, de alte 
oficialități iugoslave. Au fost 
prezenți reprezentanții amba
sadei române la Belgrad.

(Agerpres)

Au fost prezenți, de aseme
nea, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Pekin, 
Aurel Duma, precum și ata
șați militari acreditați la Pe
kin.

Pe aeroport erau aliniate 
unități de infanterie, aviație, 
marină și miliție populară, 
care scandau lozinci în cin
stea prieteniei dintre cele 
două popoare.

★
în drum spre București, 

delegația a făcut o escală la 
Moscova.

Pe aeroportul Seremetievo, 
delegația a fost salutată de 
mareșalul Uniunii Sovietice, 
I. I. Iakubovski, prim-locțiitor 
al ministrului Apărării al 
U.R.S.S., comandant suprem 
al Forțelor Armate Unite ale 
statelor participante la Trata
tul de la Varșovia, generalul 
de armată S. S. Mariahin, 
locțiitor al ministrului Apără
rii al U.R.S.S., de generali și 
ofițeri superiori sovietici.

Erau de față Teodor Mari- 
nescu, ambasadorul Republi
cii Socialiste România în 
U.R.S.S., Rem Thi Din, 
ambasadorul R.P.D. Coreene 
la Moscova, și An Chih-yuan. 
însărcinatul cu afaceri a.i. al 
R. P. Chineze la Moscova, 
precum și atașații militari ai 
acestor țări.

(Agerpres)

al U.T.C., și Petre Gras, se
cretar al Comitetului U.T.C. 
de la Hidrocentrala Lotru, 
care va participa la „Cea de 
a V-a întîlnire unională a 
participanților la marșul com- 
somoliștilor prin locurile de 
glorie“.

La plecare, pe aeroportul 
Internațional București-Oto
peni, a fost de față tovarășul 
îlie Lepădat, membru al C.C. 
al U.T.C., prim secretar al 
Comitetului județean Ilfov al 
U.T.C.

primim explicația de la me
canizatorul Marian Ene, in- 
tîlnit lingă combina peste care 
dăm în cele din urmă. Azi am 
avut de rezolvat niște treburi 
pe la miliție și nu am putut 
lucra.

Ce altceva ar mai fi de spus 
de la Radovanu ? Dacă rapor
tul de aici — de unu la patru 
— ar fi extins la toate cele 
1 512 combine cîte sînt în ju
dețul Dolj, am mai putea 
spune că această săptămînă a 
devenit săptămînă record ? 
Evident, nu putem generaliza 
neorganizarea de la Radova
nu. Cert rămîne totuși faptul 
că organele agricole județene 
nu își îndreaptă atenția cuve
nită spre toate unitățile pen
tru terminarea grabnică a 
campaniei. Și acest lucru tre
buie reținut.

Forțele de rezistență 
populară din Cambod- 
gia au cucerit sîmbătă 
localitatea Skoun, situa
tă la 56 km nord-est de 
Pnom Penh — s-a anun
țat oficial în capitala 
cambodgiană.

Potrivit relatărilor agențiilor 
de presă, lupte grele au avut 
loc în ultimele 24 de ore la 
Kompong Thom și Kompong 
Cham, orașe de importanță 
strategică, aflate, de aseme
nea, la nord de Pnom Penh. 
Forțele de rezistență populară 
și-au continuat, pe de altă 
parte, bombardamentele asu
pra unor poziții ale trupelor 
regimului Lon Noi, situate în

SOARTA
„PERISCOPULUI“

Peste „insula Afroditei“ plutește calmul, un calm poate 
înșelător dar, oricum, preferabil momentelor de tensiune. 
La Nicosia atentatele par să-și fi încheiat sîngeroasa serie, iar 
un grup de teroriști a ajuns pe banca acuzării, ceea ce (după 
luni nesfirșite de inexplicabilă pasivitate polițienească) promite 
o liniștire a spiritelor. Pe plan diplomatic continuă dialogul : 
la Ankara și Atena se aud glasuri ce recomandă efortul pen
tru o soluție pașnică. Premierul turc, Suleiman Demirel, într-un 
interviu acordat ziarului atenian ACROPOLIS sublinia că 
„ciprioții greci și turci trebuie să fie în măsură să trăiască 
pașnic in insulă, iar Grecia și Turcia trebuie să-i ajute să 
găsească o soluție în această problemă“.

Dar Nicosia se vede obligată mereu să-și reamintească de 
problemele nevralgice. Un banal acord a pus în mișcare un 
complicat mecanism diplomatic, afacerea avînd consecințe 
multiple. Radio Monte Carlo intenționează să-și stabilească 
o stațiune în Cipru, pentru a putea să extindă zona de pătrun
dere a emisiunilor sale. Tratativele s-au purtat discret și un 
acord preliminar a fost încheiat încă din ianuarie, deși oficia
litățile cipriote au păstrat o semnificativă tăcere. Dar per
spectiva definitivării acestui acord a declanșat o brutală inter
venție britanică. După cum aflăm din LE MONDE, care 
expune întreaga desfășurare a disputei, Londra a pretins că 
acordurile în vigoare plasează întregul sistem al telecomunicații
lor din insulă sub control britanic și că, deci, orice inițiativă 
cipriotă în acest domeniu trebuie să primească o autorizație... 
de pe malurile Tamisei. Mai mult, afirmau reprezentanții en
glezi, instalațiile pe care tehnicienii francezi urmau să Ie pla
seze ar fi deranjat buna funcționare a stațiilor de transmisie și

ascultare ale Angliei (cotidianul parizian ariihitește că, în sudul 
insulei, la Cavo-Greco există o stație radar engleză folosită de 
N.A.T.O., iar la Cavo-Kiti un centru britanic de ascultare). 
LE MONDE relevă că nu numai Londra a manifestat nervo
zitate, ci și Washingtonul, mai ales că o companie americană 
de radio-televiziune a dorit să transmită din Cipru progra
me comerciale destinate Orientului Apropiat, dar autoritățile 
locale, în pofida unui milion de lire sterline ce le-a fost oferit, 
au respins propunerea. Totuși, americanii dispun în Cipru, de 
mulți ani, de trei stații de radio-ascultarc — două aproape de 
Nicosia și una la Kyrenia.

Obiecțiile londoneze n-au la bază considerente de ordin 
tehnic. Diplomația britanică se teme de o creștere a influenței 
Parisului într-o zonă în care și-a exercitat nestingherită, altă
dată, influența. Londra și aliații ei din N.A.T.O. consideră 
Ciprul drept o „rezervație“ de care pot dispune după bunul 
plac, prevalîndu-se de dispozițiile ambigue ale tratatelor în
cheiate în momentul în care insula a dobîndit fragila ei inde
pendență. Anglia a obținut, atunci, 99 mile pătrate pe care 
și-a plasat instalațiile militare (în 30 de sectoare), dar strategii 
londonezi nu se mulțumesc doar cu atît. Eforturile de a 
lichida Ciprul independent sau, cel puțin, de a mutila suve
ranitatea sa sînt dezvăluite nu numai de „disputa radiofonică“. 
In fond, valul terorist n-a fost o operațiune pe cont propriu 
a unor „duri“ care trăiau cu nostalgia Enosisului, ci un sce
nariu pus în scenă de serviciile secrete străine. Tentativa de
a-I înlătura pe Makarios prin asasinare a urmărit să provoace 
un haos profitabil doar pentru adversarii independenței ci
priote. într-o zonă în care se ciocnesc interese majore și în 
care Ciprul a devenit un fel de „pcriscop“ (cum afimia 
LE MONDE), această insulă cu tulburătoare frumuseți, zămis
lite de o natură generoasă, cunoaște o soartă dramatică. Ne
liniștea esle artificial întreținută de cei ce vor să poată inter
veni în afacerile interne ale unui stat a cărui independență 
este, deseori, încălcată. Nicosia se arată, însă, hotărîtă să res
pingă imixtiunile străine. Mai ales că nu este vorba de un 
simplu acord, ci de întregul dosar al relațiilor cu Londra.

M. RAMURĂ

PE SCURT
e MINISTRUL de externe al 

Italiei, Aldo Moro, a sosit la 
Beirut. Aici el a purtat convor
biri cu ministrul de externe al 
Libiei, Salah Bousseir, în legă
tură cu relațiile dintre cele 
două state care au cunoscut o 
anumită încordare în urma con
fiscării de către autoritățile de 
la Tripoli a bunurilor unor ce
tățeni italieni stabiliți în aceas
tă țară.

0 ADOPTATA recent de au
toritățile ghaneze, sîmbătă 1 
august a intrat în vigoare noua 
lege care interzice cetățenilor 
străini, stabiliți in Ghana, să se 
ocupe cu comerțul. Știri sosite 
din Acera anunță că multe din 
magazinele străinilor au fost 
preluate de oameni de afaceri 
ghanezi.

0 NOUA constituție maroca
nă, adoptată în urma referen
dumului de la 24 iulie a.c., a 
fost promulgată sîmbătă. Un 
decret dat publicității la Rabat 
anunță, pe lingă promulgarea 
legii fundamentale, și abolirea 
stării excepționale introdusă pe 
întreg teritoriul Marocului la 7 
iunie 1965. A fost publicată, de 
asemenea, legea care stabilește 
modalitatea de alegere a Ca
merei -Reprezentanților si com
poziția acesteia. 

regiunea denumită „Ciocul de 
papagal“.

0 LA ÎNCHEIEREA vizitei 
pe care delegației Guvernului 
Regal de Uniune Națională din 
Cambodgia, in frunte cu minis
trul Ngo Hou, a efectuat-o la 
invitația C.C. al. Frontului Pa
triotic din Laos, în mai multe 
zone controlate de forțele 
Pathet Lao, a fost dat pu
blicității un comunicat co
mun. Subliniind că extin
derea intervenției americane în 
îndoctrina constituie o încălcare 
a acordurilor de la Geneya din 
1954 și din 1962, reprezentanții 
Guvernului Regal al Cambod- 
giei și ai Frontului Patriotic din 
Laos au reafirmat hotărîrea ce
lor două popoare de a intensi
fica lupta Împotriva agresiunii, 
pentru independența națională, 
pace și democrație.

ORIENTUL APROPIAT 
® Intensă activitate diplomatică in ca
pitalele arabe • Scrisoarea israeliană

adresată
0 PRIMUL MINISTRU al 

Libanului, Rashid Karame, a 
sosit sîmbătă seara la Cairo, 
unde i-a inminat președintelui 
Gamal Abdel Nasser un mesaj 
din partea șefului statului li
banez, Charles Helou.

Agenția M.E.N. precizează că 
scopul vizitei lui Karame la 
Cairo îl constituie reafirmarea 
sprijinului autorităților de la 
Beirut față de acceptarea de 
către Republica Arabă Unită a 
„planului Rogers“ de soluțio
nare a crizei din Orientul A- 
propiat.

0 IN CAPITALA Libiei ur
mează să înceapă luni confe
rința miniștrilor de externe și 
ai apărării din Algeria, Irak, 
Iordania, Libia, Republica Ara
bă Unită, Sudan și Siria, anun
ță agenția M.E.N. Dezbaterile 
vor fi consacrate, examinării 
evoluției situației politice din 
Orientul Apropiat și atitudinii 
adoptate de diversele țări din 
această regiune față de „planul 
Rogers“, precizează. agențiile 
de presă

0 SUDANUL sprijină accep
tarea de către R.A.U. a planu

Criza italiană 
se apropie 
de sfirșit?

„La sfîrșitul celei de-a doua 
runde de consultări, pot spune 
că s-au înregistrat progrese in 
ceea ce privește definirea unei 
baze politice pentru ca viitorul 
guvern să fie stabil și eficace" 
— a declarat duminică Emilio 
Colombo, .premierul desemnat 
al Italiei.

După convorbirile avute sîm
bătă cu delegațiile partidelor 
socialist unitar și republican, 
Colombo a convocat duminică 
o delegație a Partidului demo- 
crat-creștin (din care face și el 
parte), cu care a purtat discu
ții timp de trei ore.

Observatorii politici din 
Roma își exprimă speranța că, 
in următoarele zile, Emilio Co
lombo îl va putea anunța pe 
președintele republicii, Giusep- 
pe Saragat, că cele patru par- 
rit să-și reia colaborarea, pen- 
tide de centru-stînga s-au hotă- 
tru a forma un nou cabinet de 
coaliție. Pe aceeași linie opti
mistă. presa italiană de dumini
că apreciază că între democrat- 
creștini, socialiști, socialiști uni
tari și republicani s-a ajuns la 
un acord substanțial, ceea ce ii 
va permite lui Colombo să 
treacă la elaborarea programu
lui viitorului guvern.

Explozii 
la Bel fast

25 DE ARESTĂRI 
ÎN CAPITALA IRLANDEI 

DE NORD

Trei bombe au explodat în 
zorii zilei de duminică în ca
pitala Irlandei de nord : ast
fel s-a încheiat cea de-a treia 
noapte de ciocniri violente în
tre populație fi forțele de or
dine. In timpul manifestațiilor 
din noaptea de sîmbătă spre 
duminică, din mai multe car
tiere ale Belfastului au fost 
arestate 25 de persoane.

In cursul zilei de duminică 
poliția locală și soldații bri
tanici au continuat să patru
leze în cartierele din Belfast 
pentru a se evita noi ciocniri 
între cele două comunități 
religioase din Vlster — pro
testantă și catolică.

0

«Acord 
economic 

ungaro-chinez
BUDAPESTA 2 (Agerpres). 

— La Budapesta s-a înapoiat 
din R. P. Chineză Jeno Tor- 
dai, adjunct al ministrului co
merțului exterior al R. P. Un
gare, care, în fruntea unei de
legații guvernamentale comer
ciale, a dus tratative și a sem
nat acordul ungaro-chinez cu 
privire la schimburile de 
mărfuri și plăți pe anul 1970.

într-o declarație făcută co
respondentului agenției M.T.I., 
Jeno Tordai a apreciat că 
noul acord creează posibilități 
pentru mărirea schimburilor 
de mărfuri dintre cele două 
țări, cu 27 la sută în compara
ție cu anul precedent.

„După încheierea tratative
lor, delegația guvernamentală 
ungară a fost primită de Li 
Sien-nien, vicepremier al Con
siliului de Stat al R. P. Chi
neze, cu care am avut posibi
litatea să discutăm despre le
găturile economice ale celor 
două țări și despre modalită
țile de dezvoltare a acestora“, 
a subliniat în încheierea de
clarației sale, Jeno Tordai.

lui U Thant
lui Rogers de reglementare a 
crizei din Orientul Apropiat — 
a declarat generalul Gaafar El 
Numeiry, președintele Consiliu
lui Comandamentului Revoluției 
din Sudan, în cadrul unui mi
ting care a avut loc la Khartum. 
Pe de altă parte, într-un inter
viu acordat presei, Numeiry a 
subliniat că propunerile ameri
cane „sînt conforme cu prevede
rile rezoluției Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967“, 
care stipulează, printre altele, 
retragerea totală a trupelor is- 
raeliene de pe teritoriile ocu
pate și garantarea drepturilor 
poporului palestinian.

0 AMBASADORUL Israelu
lui la Națiunile Unite a a- 
dresat secretarului general 
U Thant o scrisoare în care îl 
informează despre hotărîrea gu
vernului său de a accepta pla
nul Rogers de soluționare po
litică a crizei din Orientul A- 
propiat. După cum s-a mai a- 
nunțat guvernele Republicii 
Arabe Unite și Iordaniei au no
tificat deja Națiunilor Unite 
despre hotărîrea lor de a ac
cepta inițiativa americană.

Europa și tînăra ei 
generație

Michel de Grave și Jean Luc Dehaene, con
ducători ai Tineretului Social-Creștin din 

Belgia, vorbesc „Scînteii tineretului“

Michel de Grave : un tînăr mărunțel, cu părul cîrlionțat ți 
cu un zîmbet ce — s-ar părea — nu-i dispare nici chiar în cli
pele de încordare. Exuberanța juvenilă se asociază cu o gîndi- 
re matură — o convorbire cu Michel de Grave devine, astfel, 
o plăcere pentru reporter. Pe secretarul cu problemele inter
naționale al Tineretului Social-Creștin (Walon) din Belgia l-am 
cunoscut cu un an în urmă. La Băneasa, pe aeroport, cinci mi
nute după sosirea sa în România, am stat de vorbă despre 
„masa rotundă" la care se pregătea să participe. După o săp
tămînă am consemnat opiniile sale privind reuniunea de la 
Snagov consacrată securității europene. Reîntîlnindu-I, în to
vărășia lui Jean Luc Dehaene, vice-președinte al Tineretului 
Social-Creștin (flamand) din Belgia, am reluat în discuție o 
temă ce se păstrează mereu actuală : Europa ți tînăra ei ge
nerație.

— Cred că tineretul Europei 
dispune de un mare potențial 
de dinamism și poate juca un 
rol foarte important în stabili
rea unui climat de destindere, 
de colaborare între diferitele 
state de pe continent — remar
ca Michel de Grave. Europa zi
lelor noastre este divizată în 
blocuri opuse dar țările conti
nentului au nu numai păreri 
care le despart, ci și multe pro
bleme și puncte de vedere co
mune. Prin eforturile tuturor ță
rilor — indiferent de dimensiu
nile lor, deoarece securitatea 
europeană nu poate fi produ-

Michel de Grave

sul doar al puterilor cu o pon
dere mai mare pe scena mon
dială — se poate ajunge la sta
bilirea unui climat de încrede
re mutuală.

— Care au fost ecou
rile Snagovului ?

— După „masa rotundă" de 
la Snagov — care după păre
rea noastră a reprezentat un 
lucru remarcabil, un eveniment 
pe care îl consider foarte im
portant — mișcările politice de 
tineret din Belgia au continuat 
căutările pe această temă. Idei
le pe care le-am schimbat în 
cursul întîlnirii de la Snagov 
au devenit puncte de referință 
deosebit de interesante. Doresc 
să subliniez că întte „masa ro
tundă" de anul trecut și aceas
tă vizită, la invitația C.C. al 
U.T.C. care îmi oferă prilejul 
unei plăcute revederi a Româ
niei — contactul între organi
zațiile noastre a fost păstrat. 
Continuăm acest dialog deoa
rece, potrivit aprecierii noastre, 
am găsit la exponenții tinere
tului român o profundă bună
voință, o sinceră dorință de a 
contribui la dezvoltarea coope
rării tineretului Europei. Aceas
ta explică relațiile foarte ami
cale pe care Tineretul Social- 
Creștin din Belgia le are cu 
U.T.C. După Snagov am avut 
întîlniri cu organizații de tine
ret și din alte țări socialiste — 
Republica Democrată Germa
nă, Polonia, Iugoslavia. Trebuie 
să spun că pentru aceste întîl
niri au fost deosebit de preți
oase contactele pe care ni le-a 
prilejuit „masa rotundă" de la

Guvernul statului indian 
Kerala a demisionat în ve
derea alegerilor care vor a- 
vea loc în cursul lunii vii
toare la cererea primului 
ministru Kelat Achuta Me- 
non. Guvernul de coaliție 
alcătuit din reprezentanți 
ai partidelor de stingă a 
venit la conducerea statu
lui cu nouă luni în urmă.

„Smog" deasupra 
Rotterdamului

0 DEASUPRA PORTULUI 
Rotterdam, unul din cele mai 
mari din lume, a apărut, înce- 
pînd de vineri, renumitul 
„smog“ englez. Faimoasa „cea
ță cu fum“ a provocat o serie de 
intoxicații zeci de persoane a- 
cuzînd dificultăți în procesul 
respiratoriu. Autoritățile me
dicale au sfătuit pe cei în vîr- 
stă sau suferinzi de tulburări 
respiratorii să rămînă acasă.

Snagov. Sîntem convinși de ne
cesitatea de a dezvolta aceste 
relații chiar dacă unele proble
me sînt mai complexe și solu
țiile mai greu de găsit. în mul
te domenii avem poziții apro
piate de cele ale U.T.C. Ori
cum, privim către viitor cu mult 
optimism...

în discuție intervine 
Jean Luc Dehaene :

— Ideea unei conferințe eu
ropene face progrese, înain
tează. Eforturile în această pri
vință trebuie continuate pen
tru a se putea ajunge la o reu
niune a statelor de pe conti
nent. Urmărim cu interes actf- 
vitatea pe care o desfășoară 
ministrul nostru de externe, con
tactele sale în diferite capitale 
europene. Credem că deosebi
rile de păreri între țările din 
Răsărit și Apus nu sînt de nede
pășit. Cooperarea europeană 
poate fi realizată. Ca social- 
creștini, regretăm poziția 
U.C.D. — U.C.S. din R. F. a 
Germaniei față de eforturile 
depuse de guvernul cancelaru
lui Brandt de a normaliza rela
țiile cu țările răsăritene. Con
tactele intre state au o mare 
importanță. Securitatea euro
peană nu poate fi clădită pe 
politica blocurilor. îmbunătăți
rea bilaterală a relațiilor din
tre state are o importanță ex- 
'dj^lțlâhală pentru destinderii.

Michel de Grave 0- 
daugâ :

— Extinderea relațiilor in
tre țările Europei va stabili în
crederea reciprocă absolut ne
cesară unei reușite a conferin
ței pentru securitate europeană, 
conferință pe care nu o con
cep drept o manifestare singu
lară. Securitatea europeană va 
putea fi obținută, probabil, prin- 
tr-un șir de reuniuni la diferite 
niveluri și pe diferite teme, iar 
crearea unui organism perma
nent, în care fiecare stat să-și 
afirme personalitatea, va faci
lita un dialog fertil.

— Ați amintit despre 
colaborarea dintre diferi
te grupări de tineret din 
Belgia. în ce constă a- 
ceastă colaborare și care 
sînt obiectivele ei ?

Răspunde Michel de 
Grave.

— Mai multe organizații de 
tineret colaborează în cadrul 
unor comitete naționale : de 
solidaritate cu poporul vietna
mez, de organizare a marșuri
lor anti-atomice etc. în aceste 
comitete activează, împreună, 
reprezentanții organizațiilor de 
tineret comuniste, socialiste, 
social-creștine, ca și ai altor 
organizații — sindic.ale, cultu
rale, educative. în fiecare an, 
de pildă, crește numărul orga
nizațiilor participante la mar
șul pentru interzicerea armelor 
atomice. Lozinca marșului, con
ținutul manifestului etc., sînt de
cise de comun acord de către 
toate organizațiile ce iau parte 
la pregătiri. în acest an ne-am 
pronunțat pentru lichidarea 
blocurilor, pentru securitate

După răpirile din Uruguay
Guvernul încearcă să cîștige timp ?
Guvernul uruguayan a anunțat că nu va lua în conside. 

rare eliberarea unor deținuți politici în schimbul consulului 
general al Braziliei, Aloysio Mares Dias Gomides, și al 
consilierului american Daniel Mitrione, decît după ce va 
primi o cerere formală în acest sens din partea organiza
ției care și-a asumat responsabilitatea pentru răpirea celor 
două persoane.

In declarația publicată de 
generalul Antonio Francese, 
ministrul afacerilor interne, 
se exprimă îndoieli asupra au
tenticității comunicatului pu
blicat de ziarul „El Diario“, 
în care se anunță răpirea ce
lor două persoane și condițiile 
puse pentru eliberarea lor. 
Observatorii din capitala uru- 
guayană apreciază însă că gu
vernul a dat publicității aceas

europeană, pentru recunoaște
rea R. D. Germane etc.

— Care sînt opțiunile 
esențiale ale Tineretului 
Social-Creștin din Bel
gia ?

— Tineretul Social-Creștin 
este o organizație de tineret 
de stingă — afirmă Michel de 
Grave. Nu același lucru putem 
afirma despre partid. Partidul 
Social-Creștin se definește ca 
fiind de centru, exponent al di
verselor cercuri ale populației. 
Partidul Social-Creștin s-a afir
mat ca un partid al maselor 
religioase. Noi, cei din Tine
retul Social-Creștin afirmăm că 
există catolici progresiști și ca
tolici reacționari și milităm pen
tru a face din organizația 
noastră o grupare a tinerilor 
catolici progresiști, de stingă, 
care nu pot concepe biserica 
legată de forțele banului, de 
structurile conservatoare.

— Cum se explică a- 
ceastă evoluție ?

— Fără îndoială, este vorba 
de deplasările produse in

Jeon Luc Dehaene

nerația tînără, de spiritul con- 
testatar al tineretului din lumea 
occidentală care năzuiește că
tre modificări de structură în 
viața societății. Conducătorii 
Tineretului Social-Creștin din 
Belgia s-au recrutat, în gene
ral, din rîndul studenților con
testatari. în plus, există un fac
tor important : evoluția din si
nul bisericii catolice...

— La capătul f, 
ei prin România a; ,> < 
să vă cunosc impresiile 
despre țora noastră...

Din nou Michel de 
Grave :

— România are un dinamism 
industrial extraordinar, chiar 
comparativ cu alte țări pe care 
le-am vizitat în Est ca și în 
Vest. Se desfășoară un efort de 
industrializare cu rezultate im
presionante. In orice parte a 
României întîlnești zone indus
triale, uzine noi. Industria s» 
implantează în toate provincii
le, semn al unei politici econo
mice realiste. Să adaug impre
sia puternică pe care o produc 
construcția de locuințe, de dru
muri, turismul...

Jean Lue Dehaene :
— Ceea ce m-a frapat este 

construcția de orașe spațioase, 
cu verdeață. Litoralul este o 
mare reușită arhitectonică. în 
toate orașele am remarcat un 
echilibru al construcției. Dimen
siunile umane ale orașelor ro
mânești m-au impresionat în 
mod deosebit...

EUGENIU OBREA

tă declarație în scopul de a 
cîștiga timp, cu atît mai mult 
cu cit cercetările întreprinse 
de poliție pentru descoperirea 
răpitorilor par să înceapă sub 
auspicii încurajatoare.

După cum s-a anunțat, la 
Montevideo s-au produs vi
neri patru tentative de răpire, 
dintre care două au eșuat, ca 
urmare a prezenței de 'spirit'' 
a victimelor.
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