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Revenire la o serie de probleme ridicate in

în ziarul nostru — sub semnăturăIn numeroase articole publicate 
primilor secretari și secretari ai comitetelor județene de partid — s-au 
abordat probleme ale desfășurării întrecerii socialiste dintre organi
zațiile județene de partid, ale eficienței producției în unitățile econo
mice din județele respective Totodată, s-au analizat cauzele unor 
neajunsuri — în fiecare județ, cît și în relațiile cu ministerele și alte 
organe economice centrale — s-a identificat remediul acestora, po
trivit cerinței subliniate la recenta plenară a C.C. al P.C.R. de o se 
desprinde cele mai serioase învățăminte din modul în care s-au rea
lizat prevederile planului de stat, de a se lua măsurile cuvenite pen
tru a asigura îndeplinirea riguroasă a tuturor sarcinilor de ordin can-

Aspecte' 4e

cea mai mare atentie
Gheorghe BLAJ

prim-secretar al Comitetului județean Maramureș al P.C.R.

Problemele ridicate tn articolul 
apărut în „Scînteia" din 27 august 
a.c'., s-au bucurat de oarecare aten
ție din partea ministerelor vizate, 
articolul punînd în evidență o serie 
de neajunsuri existente în unitățile 
economice din județul nostru. Indis
cutabil, conlucrarea dintre județ și 
ministere s-a îmbunătățit, fapt care 
se răsfrînge și în rezultatele obținu
te de colectivele întreprinderilor ma
ramureșene în îndeplinirea sarcinilor 
de plan, a angajamentelor luate în în
trecerea dintre organizațiile județene 
de partid. Ne face o deosebită cinste 
că, la recenta plenară a C.C. al 
P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a citat Maramureșul printre jude
țele cu rezultate bune în activitatea 
economică ; această apreciere este 
pentru noi însă și un motiv temei
nic pentru a împlini și îmbogăți bi
lanțul din acest an al industriei ju
dețului. Celor 164,9 milioane lei pro
ducție marfă 
realizată 
milioane 
plus la export 
s-au obținut în 11 luni — li se vor 
adăuga alte valori materiale, 
fapt, după calcule preliminare, 
poate estima că sarcinile anuale de 
plan se vor îndeplini cu 8—9 zile 
înainte de sfîrșitul anului.

Firește, aceste realizări nu se pu
teau obține fără contribuția Ministe
rului Industriei Chimice, Ministeru
lui Industriei Construcții’or de Ma
șini și Ministerului Industriei Lem
nului — care 
îmbunătățirea 
co-materiale 
trate cuproase), perfectarea contrac
telor de livrare a producției la be
neficiarii interni și la export Afir
măm, de asemenea, că și Ministerul

Transporturilor a acționat eficient, 
în ultimul timp, în vederea asigură
rii vagoanelor de mărfuri. Totuși, 
organele căilor ferate, în special în 
zona Sighet și Vișeu, nu reușesc să 
disciplineze circuitul vagoanelor în 
cursul unei luni | uneori sînt prea 
puține, alteori — prea multe, ceea 
ce determină imobilizarea acestor 
prețioase mijloace de transport.

O conlucrare mai strînsă, 
secințe economice pozitive, 
tornicit și cu Ministerul 
Sprijinul primit din partea 
minister, a Comitetului de 
Geologiei, s-a materializat

cu con- 
s-a sta- 
Minelor. 

acestui 
Stat al 

în fina-
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vîndută și încasată 
suplimentar și celor 21,5 

lei mărfuri furnizate în 
aceste rezultate
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de circa 100 
Toate- angaja- 
în întrecerea 

oamenii munciicalitativ ale planului din anul viitor, de care depinde tra
in via|d cu succes a tuturor prevederilor actualului cincinal.

de producție 
: mașini de 
mașină de 

aparate de

Trandafir COCÎRLÂ
secretar al Comitetului județean Timiș al P.C.R.
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PIATRA NEAMȚ (corespon
dentul „Scînteii"). - Industria 
județului Neamț și-a realizat 
planul anual al producției glo
bale cu 10 zile mai devreme. în 
fruntea întrecerii se situează co
lectivele Uzinei de fibre și în
grășăminte chimice de la Săvi- 
ne.ști. Combinatului de indus
trializare a lemnului de la Pia
tra Neamț, fabricilor de celu
loză și liîrtie și întreprinderii 
de prefabricate din Roman.

Pînâ la sfîrșitul anului, in
dustria județului Neamț va rea
liza peste plan, o producție în 
valoare de 20 milioane lei și va 
livra la export suplimentar 
produse în valoare de 15 mi
lioane lei. Vor fi realizate, 
peste prevederi, printre altele. 
8 000 tone îngrășăminte azotoa- 
se, 700 tone fibre sintetice, 
12 000 tone ciment, 6 000 metri 
cubi cherestea de rășinoase, 800 
tone hîrtie. Vor fi realizate în 
același timp însemnate econo
mii 
ficii

20 DE ÎNTREPRIN
DERI DIN JUDEȚUL 
PRAHOVA

paginile ziarului nostru

titativ și 
ducerea

Tn lumina acestei cerinje majore, am solicitat unor tovarăși prim- 
secretari și secretari ai comitetelor județene de partid — care au 
semnat în ultimul timp articole în ziarul nostru — un răspuns la 
întrebările : în ce măsură au fost rezolvate problemele ridicate de 
viață, de activitatea practică a întreprinderilor și șantierelor? Cît de 
receptive au fost în acest sens ministerele și organele economice cen
trale și în ce măsură s-au încheiat pregătirile în vederea îndeplinirii 
prevederilor planului pe 1970?

Publicăm mai jos două dintre răspunsurile primite.

PLOIEȘTI (corespondentul 
„Scînteii"). — Pînă în ziua de 
20 decembrie a.c., 20 de între
prinderi industriale din județul 
Prahova au anunțat îndeplini
rea planului anual de produc
ție.

Datorită entuziasmului și hăr
niciei oamenilor din uzine, fa
brici, rafinării, schele, s-au ob
ținut peste plan produse a că
ror valoare depășește 350 mi
lioane lei. Două treimi din spo
rul de producție s-a realizat pe 
seama creșterii productivității 
muncii. Tn 11 luni au fost livra
te suplimentar la export măr
furi în 
milioane 
mentele 
socialistă 
prahoveni au fost îndeplinite și 
depășite. Cele mai bune rezul
tate le-au consemnat Combina
tul petrochimic din Ploiești, 
uzina de anvelope „Victoria"- 
Florești, Fabrica de sticlă din 
Azuga, întreprinderea de pro
duse refractare-Pleașa. Fabrica 
de geamuri-Scăeni, Uzinele ce
ramice Ploiești și altele.

Deși are și un tre
cut (in februarie a îm
plinit douăzeci de ani 
de existență), Fabrica 
de confecții ,,Steaua 
Roșie" din Sibiu își 
dimensionează existen
ța mai ales pe coor
donatele prezentului și 
viitorului apropiat.

La prezent — pentru 
că anul acesta a rea
lizat în numai 16 zile 
producția de acum 20 
de ani, mareînd față 
de 1949, anul înființă
rii, o creștere de peste 
18 ori : de la 16.5 mi
lioane, la 314 milioane 
de lei producție glo
bală. La viitorul apro
piat — deoarece numai 
planul de export pe 
anul 
100 000 
bărbătești și raglane, 
ceea ce reprezintă, to
tuși, abia 30 la sută 
din totalul producției 
de confecții pe 
care vine.

Și tot de prezent, 
dar mai ales de viitor, 
ține și nopl sistem de 
organizare pe ramură, 
intrat în vigoare la 1 
noiembrie, după care 
această fabrică. îm
preună cu o altă fa
brică sibiană, „Liber
tatea" (țesături din 
lină), cu țesătoria 
„Tîrnava"-Mediaș și 
cu „Progresul“-Orlai, 
formează Combinatul 
textil Sibiu. Organiza
rea va avea desigur 
importante consecințe 
asupra bunei desfășu
rări a producției tex
tile pe aceste 
guri, ca și în 
ga țară.

— Activitatea 
tră se va coniuga rod
nic cu cea a fabricilor- 
consore din cadrul 
noului combinat 
firmă directorul fabri-

cii, tovarășul Gheor- 
ghe Radu. Noi, fabri
că de confecții, 
avea furnizorul 
materie primă
cadrul aceleiași între
prinderi. La rîndul lor, 
țesătoriile își vor pu
tea organiza producția 
mai concret, creînd 
modele cerute, lucrind 
stofele în funcție de

necesitățile confecții
lor. Noua structură or
ganizatorică reprezin
tă, fără îndoială, o so
luție rațională a 
vității productive 
ramuri.

„Veche" deci 
douăzeci de ani. anco
rată în prezent, dar cu 
pînzele întinse spre 
viitor, fabrica aceasta 
ar putea evoca o co
rabie de navigatori 
porniți spre cele patru 
zări ale lumii (unde, 
de fapt., într-o oareca
re măsură au și ajuns, 
întrucit livrează măr
furi în răsăritul și a- 
pusul Europei, apoi 
din Canada și pînă in 
Asia, din America de 
Sud pînă in Africa) 
dacă înfățișarea ei ul
tramodernă n-ar adu
ce mai degrabă a pa
chebot. Clădirea, care 
se întinde pe o supra
față de 4 800 mp, se 
impune prin liniile ei 
elegants, care valori
fică cu noi dimensiuni 
și armonii peisajul 
străvechiului burg 
transilvan.

Rod al unor impor

tante investiții, halele 
luminoase ale secțiilor 
sînt dotate cu utilaje 
moderne. La fiecare 
palier te întîmpină 
holuri care seamănă 
cu camera de probă a 
unui salon de „haute 
couture". Sînt cochete 
și pline de intimitate, 
ceea ce nu este deloc 
surprinzător pentru o 
fabrică unde 85 la 
sută din personal este 
format din femei. A- 
ceeași notă de gingă
șie o găsești și în sec
ții. O dă prezența ti
nerelor muncitoare 
(media de vîrstă : 25 
de ani), dar și a uti
lajelor noi, perfecțio
nate, „gingașe" și ele : 
mașini de cusut silen
țioase, acționate elec
tric ; mașini speciale 
de executat cusături 
ascunse la butoniere și 
cheițe ; mașini de cu
sut nasturi, de intro
dus gulere și mineci, 
de surfilat pantaloni, 
de confecționat perni
țe pentru umeri.

— Recent — ne spu
ne contabilul șef H. 
Rausch - în inventa
rul mobil al întreprin
derii au intrat , noi do- 
tații, care sporesc ca
pacitatea 
a fabricii 
cusut, o 
șpănuit, 
călcat și diferite unel
te de lucru, toate în 
valoare de aproape 
600 000 de lei. Aștep
tăm să ne mai vină 
promisele mașini de 
călcat „pressing". cu 
aburi.

Intr-adevăr, gradul 
de mecanizare a 
bricii este foarte 
dicat — a crescut

Sprijin

acoper

în contextul preocupării factorilor 
de răspundere din județul Timiș, 
de a îndeplini cît mai bine planul 
de investiții în acest an, de a lidiida 
neîntîrziat deficiențele care peri
clitau termenele de punere în 
funcțiune a unor obiective pro
ductive, articolul publicat în luna 
octombrie a.c., în ziarul „Scînteia", 
releva necesitatea înlăturării pierde
rilor, prin aplicarea unor măsuri 
energice, plin exercitarea unui con
trol exigent din partea organelor și 
organizațiilor de partid Tot prin 
intermediul articolului, solicitam in
tensificarea . sprijinului unor minis
tere și adresam o critică Ministeru
lui Industriei Alimentare, al cărui 
institut de proiectări a elaborat so-

iuții tehnice necorespunzătoare tn 
cazul secției de lapte praf din ca
drul Combinatului industriei alimen
tare Timiș și secției de grisine a Fa
bricii de pîine Timișoara Asemenea 
defici> nțe se regăsesc și la alte obiec
tive alt- industriei 
județul nostru, 
același institut

Ce am putea 
modul in care 
vizați T Firește, mai intîi nu ne aș
teptam ca intr-un răstimp așa de 
scurt să se soluționeze toate neajun
surile semnalate în articol și care s-au 
acumulat într-o perioadă îndelungată,

(Continuare în pag. a II-a)

UN RĂSPUNS (PREA) ENTUZIAST
Se știe că fiecare exemplar din

ALMANAHUL SClNTEIA 1970
1

cuprinde o carte poștala de
Din 21 de rubrici, cititorul e 
chemat să aleagă NUMAI 
CINCI, care i-au plăcut sau 
l-au interesat mai mult, nu- 
merotîndu-le, în ordinea pre
ferinței, de la 1 la 5 (cifra 
1 pentru ancheta, reportajul, 
articolul cel mai bine apre

ciat).
lată însă că un cititor a pus 
un 1 mare în dreptul TUTU
ROR . ’ ’ ' . ---------
i-au plăcut și pe toate

capitolelor, TOATE 
le

sondaj

''4 -

SÂ

notează cu 1. 
Această apreciere entuzias
tă ne bucură, ne măgulește. 
Totuși, vă rugăm să elimi
nați neapărat 16 rubrici ! Să 
lăsați numai 5, cele mai 
bune între cele mai bune 
Vă înțelegem, poate v-au 
plăcut mai multe, dar tre
buie alese doar 5 ,- numai 
astfel rezultatul statistic va

fi concludent.
Mulțumim miilor de cititori care

zile au parcurs și apreciat sute de pagini I
Mulțumim celor care au răspuns, adăugind, totodată, citeva sugestii

Adreea expeditorului (facultativ) - ,

.’“‘I’i itotcMa

$4 ft I

J

ne-au răspuns pînâ acum ■ in cîteva

Așteptăm acum și răspunsul dumneavoastră !

S1

Omenia legii
și legile omeniei

Valorificarea cît 
plină a capacităților 
tuale ale fiecărui 
bru al colectivității consti
tuie un adevărat principiu 
călăuzitor în viața noastră 
socială Acest principiu — 
bazat pe racordarea armo
nioasă dintre interesele so-, 
cietății și ale individului — 
străbate și, ampla acțiune 
pentru redistribuirea cadre
lor de specialiști în raport 
cu nevoile colectivității. Ca
racterul adînc urrian al con
cepției care guvernează a- 
ceastă acțiune transpare 
convingător și în grija stă
ruitoare cu care s-a indicat 
să se respecte în desfășura
rea ei — ceea ce s-a și fă
cut în majoritatea covîrși- 
toare a cazurilor — legali
tatea socialistă, ținîndu-se 
totodată seama, cu maximă 
obiectivitate și spirit de e- 
chitate. de problemele și 
implicațiile ■ omenești pe 
care le comportă un proces 
atît de amplu și complex

Pe acest fundal apar în- 
tr-un contrast cu atît mai 
izbitor unele fapte care 
ne-au fost recent aduse la

mai de- 
vir- 

mem-
cunoștință și care sînt ex
presia unei flagrante încăl
cări a acestor norme. Ele 
s-au petrecut în cadrul ser
viciului medical al Direcției 
regionale C.F.R. Iași, bucu- 
rîndu-se însă și de binecu- 
vîntarea comisiei însârci-

altă parte), comisia locală, 
căreia i s-a încredințat sar
cina de a fixa cine să ră- 
mînă pe post, a optat, pe 
motive întemeiate, pentru 
Cornelia Patraș în ce con
stau motivele ? în primul 
rînd, e vorba de buna pre-

anchetă socială

nate cu supravegherea a- 
cestei acțiuni în cadrul di
recției de specialitate din 
Ministerul Transporturilor.

Iată faptele. Primul din
tre ele se referă la biologul 
Cornelia Patraș, care fu
sese, pînă nu de mult, an
gajată la Policlinica C.F R. 
din Iași în momentul cînd 
s-a pus 
cei doi 
punea 
C.F.R., 
pentru 
iiclinicii și spitalului, 
mai unu) singur 
urmînd a fi repartizat

problema ca. dintre 
biologi de care dis- 
serviciul medical 
să fie menținut, 

nevoile reale ale no- 
nu- 

(celălalt 
în

gătire profesională demon
strată în exercitarea înda
toririlor de serviciu. In al 
doilea rînd — motiv nu 
mai puțin important — to
varășa Patraș era gravidă 
(la ora respectivă în luna 
a cincea), iar indicațiile fo
rurilor superioare 
giiroase. pe linia 
mulul legilor 
locurile de muncă 
meilor gravide sau 
concediu de naștere sînt in
tangibile.

Totul părea limpede ca 
lumina zilei, lată însă că 
doctorul Gheorghe Speran-

sînt ri- 
umanis- 
noastre : 
ale fe- 
aflate in

a

tă, șeful serviciului medical 
al regionalei C.F.R. Iași, 
pleacă cu listele respective 
la București pentru a le 
susține în fața comisiei 
centrale organizate pe lîngă 
Direcția medicală din Mi
nisterul Transporturilor. în
trebat de comisie pe ce se 
bazează opțiunea în favoa
rea Corneliei Patraș. docto
rul Speranță manifestă o 
bizară amnezie, declarînd 
ingenuu că... nu știe, ba 
chiar că i se pare că aceas
tă tovarășă s-ar afla într-un 
concediu medical în urma... 
unor perturbări ce pot 
avea drept consecință pier
derea sarcinii.

Comisia, prezidată de dr. 
Dumitru Tenca, directorul 
Direcției Medicale din Mi
nisterul Transporturilor, as
cultă această „motivare" și 
hotărăște, „dat fiind 
cina e.. incipientă 
există garanții că va
la bun sfîrșit (? I ?)“ (repro
ducem textual explicația

că sar- 
si nu 
fi dusă

Victor BÎRLADEANU 
Manole CORCACI

(Continuare în pag. a II-a)

dezvoltării

intereuropene
Prof. univ. dr.

N. N. CONSTANTINESCU

In climatul generat de preocuparea 
tot mai intensă a popoarelor și gu
vernelor europene pentru destinde
re, colaborare și securitate pe conți- j 
nentul nostru. Liga Europeană de 
Cooperare Economică — organizație 
neguvernamentală care își propune 
să contribuie la extinderea relațiilor 
economice , dintre toate țările euro
pene. fără deosebire de regim social 
— a organizat la Bruxelles, la în
ceputul lunii decembrie a.c.. a III-a 
masă rotundă Est-Vest pentru coo
perare economică. Au fost prezenți 
aproximativ 200 de specialiști din 20 
de țări (Austria, Belgia. R.P. Bul
garia, R. S. Cehoslovacă. Elveția, 
Franța, R.D. Germană, R.F. a Ger
maniei, Italia, R.S.F. Iugoslavia, Lu
xemburg, Marea Britanie, Norvegia, 
Olanda. R.P Polonă, Republica So
cialistă România, Spania, Suedia, 
U.R.S.S., R.P. Ungară) La reuniune 
au participat, de asemenea, J. Stanov-

IDEI PUSE ÎN EVIDENTĂ 
DE MASA ROTUNDĂ 
DE LA BRUXELLES

nik, secretarul executiv al Comisiei 
economice O.N.U. pentru Europa, 
Snoyet d’Oppuers. ministrul de finan
țe, și Henry Fayat, ministrul comer
țului exterior al Belgiei, ca și o serie 
de conducători ai unor firme occi
dentale.

Schimburile de vederi efectuate In 
cadrul întîlnirii au prilejuit exami
narea, sub o formă realistă și pe 
baza exemplelor concrete, a aspecte
lor tehnieo-organizatorice, comer
ciale și financiare ale cooperării din
tre țările .europene cu sisteme so- 
cial-economice diferite. Participan- 
ții au scos în evidență că acordurile 
și contractele de cooperare econo
mică între țările din Estul și din 
Vestul continentului reprezintă nu 
numai o necesitate, cu repercusiuni 
favorabile numai pe plan econo
mic — prin aceea că favorizează dez
voltarea și prosperitatea fiecărei țări 
— dar și pe plan politic, constituind 
o modalitate importantă 
movare a relațiilor 
în vederea întăririi 
rității international?
mulțirea și diversificarea acorduri
lor de cooperare economică în 
Europa a fost salutată de parti-

de pro- 
de colaborare 
păcii și secu- 
De aceea, în-

(Continuare in pag. a IV-a)
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Cronica zilei

CARNET PLASTIC
ION ȘUȘALĂ

Deschisă recent în sălile 
de expoziție ale Ateneului 
Tineretului (Aleea Alexan
dru), prima expoziție per
sonală a graficianului Ion 
Șușală apare, chiar la o 
privire mai superficială, ca 
fiind deosebit de unitară. 
Este vorba de o unitate 
care, individualizîndu-1 pe 
artist, accentuează în ace
lași timp asupra unor tră
sături distincte referitoare 
atît la structura psihologi
că, la orientarea tematică, 
cît și la modalitatea stilis
tică. în formula sa artistică, 
inflexiunile infinitezimale 
ale liniei, gama de. griuri 
fibrante obținute printr-un 
îndelung și răbdător studiu 
al posibilităților oferite de 
laviu, mult mai apt, pen
tru grafician, de a capta o 
întreagă lume lăuntrică, 
sînt note particularizante 
anunțînd posibile erupții 
lirice.

Reflex al unei naturi li
rice, predispuse transfor
mărilor subtile ale senti
mentelor sau senzațiilor în 
contact cu lumea înconju
rătoare, lucrările Iui Ion 
Șușală sînt confesiuni, mo- 
nologuri fără pretenții de 
generalizare despre dragos

te, viață și moarte („Fami
lia", „Mama", „Miorița" 
etc.). Artistul recompune 
ingenios din datele memo
riei sale afective aspecte 
ale peisajului („Toamnă", 
„Peisaj cu plopi", „Dealuri", 
„Poteci de munte" etc.) sau 
devine mal grav, mai me
ditativ în intenția de a dez
bate probleme, de a sensi
biliza idei (ciclul „Lumea"). 
Dincolo însă de aspectul 
tematic, de jocul luminii și 
umbrei, lucrările sînt o in
vitație la comentariul meta
foric.

SILVIA TEM PE A 

Șl 

MARIA PADINA
Sala Kallnderu reunește 

lucrările primelor expoziții 
personale de pictură — 
Silvia Tempea șl Maria Pa
dina.

Aflată la început de 
drum, tatonînd încă mai 
multe posibile căi de dez
voltare ulterioară, Silvia 
Tempea se remarcă la acest 
debut prin maniera de ■

construi și de a transpune 
concretul, șovăielnic poate, 
dar cu un accent sufletesc 
captivant („Natură statică 
cu scaun"). într-un decor 
redus la elementele esen
țiale, se joacă parcă mici 
scene cu valoare de simbol, 
scurte parabole în lumina 
cărora e figurat sufletul 
artistei însăși.

Sursă de asociații, trezind 
ecouri aproape sonore, cu
loarea apare în lucrările 
Măriei Padina ca un dat fi-

★ *
Sînt anunțate în această 

săptămînă cîteva vernisaje i
— Miercuri 24 decembrie, 

în sălile GALERIILOR DE 
ARTĂ DIN B-DUL NICO
LAE BĂLCESCU — expo
ziția de sculptură Mihai 
Meiu.

— Expoziția de grup i 
Ion Sălișteanu, Toma Roa
tă — pictură, Damian Pe
trescu — grafică și Coste! 
Badea — ceramică, în să
lile GALERIILOR DE AR
TA APOLLO ale fondului 
plastic — sîmbătă 27 decem
brie.

— Tot sîmbătă 27 decem
brie la MUZEUL ZAMBAC- 
CIAN se va deschide expo
ziția Dorin Dimitriu Ior- 
meanu.

resc, esențial. Compozițiile 
sale, în care peisajului și 
atmosferei le sînt atribuite 
gesturi și sentimente umane, 
sînt adevărate metafore 
desfăcute arborescent sau 
dezlănțuite în suită („Vîn- 
tul și soarele", „Vîntul", 
„Jocul cu mingea", „Apus 
de soare") tinzînd spre sem
nificații simbolice dar rea- 
lizînd mai ales sugestii de 
ordin sentimental. („Fe
reastră", „Noapte").

Marina PREUTU

★
Pot fi vizitate în conti

nuare expozițiile s
— Ion Pacea — pictură, 

foaierul TEATRULUI DE 
COMEDIE. ,

— Gion Mihail — grafică 
— și Maria Gion — sculptu
ră — sălile GALERIILOR 
DE ARTĂ din Bd. Magheru 
nr. 20

— Luki Galaction Passa
relli — pictură — ATENE
UL ROMAN.

— Gheorghe Cotora — 
grafică — CASA DE CUL
TURA A STUDENȚILOR 
„GRIGORE PREOTEASA".

— Elena Bronițki — gra
fică — Sala GALERIILOR 
DE ARTA Calea Victoriei 
nr. 132.

DOUĂ DECENII
DE LA APARIȚIA REVISTEI 

„STEAUA"

Delegația municipală a orașului An
kara, condusă de Ekrem C. Barlas, 
primarul capitalei Turciei, și-a con
tinuat duminică vizita în orașul Bra
șov.

în cursul dimineții, oaspeții au vi-ț 
zitat complexul muzeal din Scheii 
Brașovului, unde se află clădirea pri
mei școli românești din țara noastră. 
Biserica Neagră — vechi monument 
istoric, și stațiunea turistică interna
țională Poiana Brașov.

După-amiază, primarul orașului 
Ankara și persoanele care-1 însoțesc 
s-au înapoiat în Capitală.

★
Duminică, Filarmonica de stat din 

Tg. 'Mureș a prezentat în sala mare 
a Palatului culturii din localitate, sub 
bagheta dirijorului Claus Tennstd 
(R. D. Germană), un concert Beetho
ven, care s-a bucurat de succes.

(Agerpres)

DIN SĂLILE DE CONCERT

Seara de muzită de camera Beta Bartok

Aniversarea a 20 de ani de la În
ființarea revistei clujene „Steaua", 
eveniment de seamă în viața cul
turală a orașului, a prilejuit o serie 
de manifestări. Sîmbătă la amiază 
în sala Bibliotecii Centrale Univer
sitare a avut loc deschiderea ex
poziției jubiliare „Revista Steaua la 
20 de ani de apariție". Au fost pre- 
zenți tovarășii Aurel Duca, prim-se- 
cretar al Comitetului județean Cluj 
al P.C.R., academician Constantin 
Daicoviciu, prof. dr. docent Ștefan 
Pascu, rectorul Universității Babeș- 
Bolyai, numeroși scriitori din Cluj 
și din țară, redactori și colaboratori 
ai unor publicații literare și de cul
tură. In aceeași zi, la Librăria Uni
versității a avut loc o întîlnire în
tre scriitori și cititori. Au acordat 
autografe acad. Zaharia Stancu și 
alți scriitori și poeți din București 
și Cluj.

Duminică, sala de concert a Stu
dioului de radio Cluj a găzduit a- 
dunarea festivă în cadrul căreia 
poetul Aurel Rău, redactor șef al 
revistei „STEAUA", a prezentat dru
mul parcurs de revistă în cele două 
decenii de existență. In cuvîntul lor 
tovarășii Roman Morar, secretar al 
comitetului județean de partid, 
acad. Constantin Daicoviciu, prof. dr. 
docent Ștefan Pascu, rectorul Uni
versității Babeș-Bolyai, scriitorii Le- 
tay Lajos, redactor-șef al revistei 
„Utunk", Radu Boureanu, redactor- 
șef al Revistei „Viața Românească", 
Dumitru Ignea, redactor-șef al re
vistei „lașul Literar", Anghel Dum- 
brăveanu din partea revistei „Ori
zont" Timișoara, precum și mesajul 
adresat de academician Perpesslcius 
au adus un cald omagiu revistei,

subliniind semnificația evenimentu
lui în viața literară a orașului ca și 
a întregii țări. In încheiere, acade
mician Zaharia Stancu, președintele 
Uniunii Scriitorilor, a relevat prezen
ța vie a acestei publicații în cîmpul 
literaturii românești, subliniind rolul 
important ce revine creatorilor de 
frumos în formarea spirituală a o- 
mului zilelor noastre, în exprima
rea năzuințelor sale, a efortului con
structiv pentru edificarea societății 
socialiste contemporane.

Participanții la această manifesta
re au adresat o telegramă C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care exprimă sen
timentul deplinei' adeziuni a tuturor 
oamenilor de litere români, ma
ghiari și de alte naționalități din 
Cluj față de politica partidului nos
tru de înălțare materială și spiri
tuală a patriei noastre. „în cursul 
celor două decenii de activitate — 
se arată în telegramă, — revista clu
jeană „Steaua" a ilustrat cu mij
loacele ei specifice în domeniul poe
ziei, prozei, criticii literare, procesul 
de maturizare a culturii noastre so
cialiste in spiritul principiilor este
tice promovate de partid, principii 
care au călăuzit întreaga noastră li
teratură și artă. Ne vom strădui să 
dăm glas și în viitor, prin creația 
noastră, aspirațiilor umanitare ale 
poporului român, as!gurîndu-vă de 
întreaga adeziune față de politica 
Partidului Comunist Român".

Adunarea festivă s-a încheiat prln- 
tr-un spectacol literar la care și-au 
dat concursul poeți participant! la 
sărbătorirea revistei.

Al. MUREȘAN
corespondentul „Scînteii*

Aspectele de ordin calitativ
(Urmare din pag. I)

Există deja o accepțiune generală 
potrivit căreia rolul poate cel mai 
important în realizarea unei creații 
interpretative de o anume prestanță 
în domeniul cameral îl reprezintă 
în special intuirea, luminarea sen
surilor intime ale partiturii, grație 
unei sensibile lucidități, conturarea 
unui prețios acordaj interior capabil 
să unifice efortul interpretativ al tu
turor partenerilor formației. Privit în 
această perspectivă, putem aprecia că 
recentul concert de muzică de ca
meră de Bela Bartok, prezentat de 
violonistul Avy Abramovici, pianis
tul Alexandru Hrisanide și clarine
tistul Aurelian Octav Popa, a con
stituit unul din momentele de pres
tigiu ale actualei stagiuni de con
certe. ’

Fără a se constitui propriu-zls în
tr-o formație camerală stabilă, cei 
trei instrumentiști au evoluat ca un 
grup omogen, animat și închegat 
prin intenții interpretative ferme; 
mă refer în primul rînd la atitudi-,

nea autentic intelectuală de lucru, Ia 
orizontul practic nelimitat ai ac
cepțiunii și materializării fenomenu
lui muzical în general.

Programul însuși — inteligent al
cătuit — a parcurs momente dintre 
cele mai caracteristice și diverse in 
același timp ale creației camerale a 
lui Bartok. Veritabil edificiu sonor, 
impresionant In monumentalitatea 
sa, Sonata pentru vioară solo a pri
lejuit violonistului Avy Abramovici o 
etalare la nivel de mare maestru a 
unor prețioase date violonistice : vi
goare șl consistență în ton, precizie 
ritmică, prestanță in susținerea dis
cursului muzical. Definitorie îmi a- 
pare pentru această interpretare, in
tuirea justă a contrastului dintre li
rismul covîrșitor dar stăpinit al ;,Me- ■ 
lodiei" — evoluția rapsodică este e- 
videntă — și strictețea părților ex
treme, splendid construite.

Spectaculoasă la prima vedere, va
loarea realizărilor interpretative a.le 
pianistului Alexandru Hrisanide con

Un colectiv harnic 
luptă pentru frumos
(Urmare din pag. I)

la 25 la sută In 1955 
la 80 Ia sută în pre
zent. Multe dintre ma
șinile de care era ne
voie s-au construit in 
întreprindere : mașina 
de confecționat perni
țe, dispozitivul de tă
iat capetele șpanului, 
cel de rulat și derulat 
baloții de stofă, ca și 
multe altele pentru 
mașinile de cusut. A- 
ceasta a permis colec
tivului ca, în 1969, să 
realizeze un costum 
bărbătesc în numai 
6,19 ore, față de 10,26 
ore cite erau necesare 
în 1955.

Desigur, dotația mo
dernă, dar și creșterea 
gradului de calificare 
a muncitorilor au fă
cut ca producția fa
bricii de confecții din 
Sibiu să-și îmbunătă
țească mereu caracte
risticile și performan
țele tehnice în ceea ce 
privește durabilitatea, 
finisajul și forma de 
prezentare, încît mar
ca fabricii a ajuns să 
fie prețuită atît în țară 
cit și peste hotare.

De la sala de croit 
— unde, sub suprave
gherea maistrului Ion 
Chisăliță, stofa și fur
niturile sînt „debita
te" judicios, conform 
modelelor, în cele 150 
de piese componente 
ale unui costum băr
bătesc — piesele șa- 
blonate (după un difi
cil procedeu de me- 
trare și încadrare, care 
ține seama de procen
tajul de colorit ai sto
fei și de alte delicate 
amănunte tehnice), 
pornesc dezasamblate 
spre secțiile de con
fecții specializate — 
pantaloni, veste, sa- 
couri, — pentru a ieși, 
la capătul celălalt al 
secțiilor, complete ves
timentare, gata de a 
lua drumul magazine
lor. Nu însă înainte de 
a trece examenul se
ver al C.T.C.-ului, un
de controlorii de sub 
conducerea maistru
lui Cornel Cișmaș le 
cercetează cu ochii u- 
nui juriu avizat.

Pe întreg parcursul 
acestei „biografii" ves
timentare, maiștrii 
croitori, șefii de bri

gadă sau simplii mun
citori se preocupă să 
folosească cît mai ra
țional suprafețele de 
țesături, să aplice me
tode de încadrare 
combinate, așa încît 
să realizeze un con
sum specific cît mai 
mic. E aceeași luptă, 
care în alte părți se 
duce la scara gramu
lui sau a minutului, 
dar care aici se poar
tă pe „baricadele" 
centimetrului. Rezul
tatul ? 3,84 mp la un 
costum, în loc de 4,34 
mp cît se consuma 
înainte, și asta fără a 
dăuna calității produ
selor.

Așa se explică fap
tul că fabrica în în
tregime înregistrează 
performanțe prețioa
se : 50 milioane de lei 
economii la prețul de 
cost, obținute prin re
ducerea cheltuielilor 
de producție, o creș
tere a productivității 
muncii cu 437,5 la su
tă față de 1949, și, mai 
ales, creșterea renta
bilității produselor, 
care în acest an a atins 
cifra de 12,7 la sută, 
fără ca un singur pro
dus să fie în pierdere.

Cineva spunea că o- 
mul „se compune" din 
trup, suflet și... haine ; 
această amuzantă de
finiție mi s-a părut 
totdeauna doar o reu
șită vorbă de spirit. 
L-am întrebat pe mais
trul Nicolae Coca, șe
ful atelierului de crea
ție, ce gîndește despre 
acest adagiu glumeț și 
am rămas surprins de 
acordul său ferm fa
ță de cele de mai sus i

— Intr-adevăr se 
compune și din hai
ne — mi-a răspuns 
dînsul. Veșmintele con
stituie un acceso
riu indispensabil o- 
mului, una dintre com
ponentele care-I defi
nesc. Uitați-vă la un 
actor, pe care un cos
tum îl ajută să se me
tamorfozeze uneori în- 
tr-un minut...

— Așadar ne întoar
cem la vorba veche 
după care „naina face 
pe om" ?

— Desigur, nu-i a- 
devărat. v-o spune un 
om care de 25 de ani 
face haine. Nu haina

face pe om, dimpotri
vă. Dar este — și as
ta trebuie s-o recu
noaștem — șl o legă
tură între om șl veș
mintele pe care le 
poartă. Un croitor, un 
creator de modele de 
la noi, este un om 
care dă oamenilor 
veșminte pe măsura 
lor, după chipul și 
semnificația modului 
de a trăi al oameni
lor de aici. Moderne, 
desigur, care țin sea
ma, cum spuneam, de 
tendințele modei ; de 
asemenea, frumoase, 
trainice, bine făcute.

Maistrul Nicolae Co
ca îmi arată „garde
roba" sa Peste 70 de 
modele noi de cos
tume bărbătești șl de 
adolescenți, de imper
meabile și raglane, de 
canadiene și scurte, 
toate confecționate din 
stofe românești : lină 
și tergal, tercot șl re- 
lon.

— Anual creăm pes
te 150 de noi modele, 
uneori chiar ți 400, 
pentru piața internă, 
pentru export, pentru 
tîrguri și expoziții, 
pentru comenzi spe
ciale. Din nefericire, 
munca noastră de cre
ație este adesea anu
lată de platitudinea 
celor care fac con
tractările pentru co
merț și care „prefe
ră" adeseori — din- 
tr-un conservatorism 
sinonim cu comodita
tea și cu lipsa de gust 
— modelele zise „cla
sice", din care orice 
fantezie este exclusă. 
Și cînd te gîndești că 
vin negustori tocmai 
din Canada ca să co
mande haine la noi... 
Haine moderne, bine
înțeles.

La despărțire, l-am 
întrebat pe director 
ce proiecte are colec
tivul pe care-1 condu
ce. Mi-a înfățișat un 
program concret, con
cis și cuprinzător. Dar 
în puținele sale cu
vinte se afla un pro
gram ambițios, pe mă
sura posibilităților u- 
nui colectiv destoinic 
și exigent, angajat pe 
orbita progresului in
dustrial într-o produc
ție care se învecinea
ză cu arta — arta de 
a îmbrăca oameni.

stă In importantă' măsură în sesiza
rea caracterului constructiv, vitaliza- 
tor al laturii motorice a muzicii ; jo
cul său pianistic strălucitor dobîn- 
dește un rol funcțional indubitabil 
in conturarea impecabilă a arcului 
expresiv al primei sonate pentru vi
oară și pian ale cărei culminații me
todic conduse și tensionate eviden
țiază în egală măsură zone de me
ditație sensibil înfiorată. (Adagio-ul 
median al aceleiași lucrări).

Ultima piesă a programului, trio-ul 
„Contraste" pentru vioară, clarinet și 
pian — luminos, clar și exuberant 
prin pregnanța ritmicei dansante a 
melosului popular — a confirmat pe 
deplin aprecierile noastre anterioa
re ; alături de cei doi interpreți deja 
amintiți, clarinetistul Aurelian Octav 
Popa ’ a coriturat cu dăruire și clar
viziune un univers sonor sobru dar 
trepidant și stenic. Dozarea subtilă 
a accentelor expresive, maleabilitatea 
extremă a tonului, acuratețea și lo
gica frazării ni-1 recomandă pe in
strumentist ca fiind unul din repre
zentanții de frunte ai tinerei noas
tre generații de muzicieni.

Salutînd, deci, această prestigioasă 
manifestare a actualei stagiuni ca
merale, inițiativa de a prezenta pu
blicului programe integral dedicate 
unei mari personalități, sîntem to
tuși îndreptățiți să așteptăm în pe
rioada ce urmează și concerte în
chinate memoriei lui George Enescu, 
cu atît mai mult cu cît anul con
cursului și festivalului ce-i poartă 
numele se apropie.

Dumitru-AVAKIAN

*
• Astă-seară se desfășoară la O- 

pera Română faza finală și specta
colul de gală al Festivalului și Con
cursului republican al școlilor și li
ceelor de artă din țară.

• Tot în această seară, la sala Stu
dio a Ateneului, are loc un concert 
vocal de muzică veche susținut de 
membrii corului Filarmonicii de Stat 
„George Enescu". In program, lu
crări de Carissini, Monteverdi, Pa
lestrina, Gluck etc.

• Dirijorul Mircea Cristescu pre
zintă vineri, 26, și sîmbătă, 27 de
cembrie, la pupitrul Orchestrei Sim
fonice a Filarmonicii bucureștene, 
triplul concert pentru vioară, vio
loncel și pian de Paul Constantines- 
cu cu concursul soliștilor Valentin 
Gheorghiu, Ștefan Gheorghiu și Că
tălin Ilea. In cadrul aceluiași pro
gram vom mai putea audia „Uver
tura Academica" de Brahms și „Sim
fonia fantastică" de Berlioz.

(Urmare din pag. I)

pe care ne-a furnizat-o to
varășul doctor Tenea), să 
se. renunțe la serviciile Cor
neliei Patraș.

Deși în acest caz și consi
derentele pur profesionale 
pledează in favoarea omu
lui nedreptățit, sîntem în- 
drituiți să ne referim, în 
primul rînd, la un alt tă- 
rîm, nu mai puțin impor
tant, acela al omeniei : cum 
de și-au putut asuma niște 
oameni, în speță medici, 
răspunderea de a încălca 
legile scrise și nescrise ale 
umanismului socialist ? Ca 
să nu mai punem o între
bare de ordin strict me
dical : cine le-a dat drep
tul — și pe ce temei știin
țific — de a hotărî dacă 
sarcina respectivă va fi 
menținută pînă la .capăt sau 
nu ? Mai este nevoie oare 
să subliniem că aici nu a- 
vem de-a face cU un „loz", 
ci cu ceva infinit mai com
plex, din care se degajă, 
implicit, consecințe mult 
mai grave ?

Dar nu e singurul caz 
de încălcare flagrantă a le
gilor și a indicațiilor pri
mite, petrecut Ia serviciul 
medical al regionalei C.F.R.

Agenda Festivalului 
național de teatru 1969

lizarea unor studii elaborate de uni
tățile de cercetare științifică, în îm
bunătățirea activității de cercetare 
geologică. Delegații ministerului 
s-au deplasat la fața locului, au ana
lizat împreună cu specialiști ai or
ganelor județene de partid și eco
nomice, cu întreprinderile de con
strucții, problemele execuției lucră
rilor de deschidere a noii mine de la 
Gura Băii, în zona Borșei și au sta
bilit măsuri concrete pentru elimi
narea unor neajunsuri în organizarea 
muncii. Mina amintită trebuie să dea 
producție în anul viitor. Modul în 
care se desfășoară acum lucrările a 
determinat combinatul minier să-și 
ia angajamentul de a pune în func
țiune, cu 60 de zile înainte de ter
men, această nouă mină, ceea ce va 
constitui un cîștig în favoarea dez
voltării bazei de materii prime a 
țării.

S-a dovedit, deci, că neajunsurile 
nu sînt inevitabile, că atunci cînd se 
renunță la justificări și se pornește 
de la situația reală din întreprinderi 
și șantiere, cînd se asigură un con
tact strîns și nemijlocit cu județul 
— problemele producției și investi
țiilor pot fi rezolvate cu succes. In 
acest spirit novator, desprins din 
indicațiile plenarei C.C. al P.C.R. 
din 10—13 decembrie a.c., trebuie 
privite sarcinile cantitative și calita
tive pe care planul pe anul 1970 le 
pune in fața județului nostru. Ne 
revine obligația directă de a spori 
producția de metale neferoase, pro
ductivitatea muncii, de a face pași

serioși înainte în domeniul creșterii 
eficienței producției, a exportului 
industrial. De aceea, nu putem limita 
sfera relațiilor cu ministerele, cu 
alte organe economice centrale doar 
la necesitatea îndeplinirii măsurilor 
preconizate pentru nominalizarea in
tegrală a producției, acoperirea ei 
deplină cu contracte, la alte aseme
nea chestiuni curente ale activității 
din anul viitor.

Măsura eficacității muncii noastre, 
a organelor de partid — sublinia 
la plenara C.C. al P.C.R. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — o dă, în cele 
din urmă, rezultatele obținute în în
deplinirea planului de producție, ex
port, investiții și a altor sarcini eco
nomice. Trebuie să înțelegem, însă, 
că nu numai de realizări cantitative 
este vorba și nu în primul rînd de 
acestea ; accentul conlucrării cu mi
nisterele, cu conducerile centralelor, 
combinatelor și grupurilor indus
triale trebuie pus pe problemele ca
litative. Deci, cum putem realiza 
în condiții de maximă eficacitate, 
în condiții de comparabilitate avan
tajoasă cu cele mai bune rezultate 
din alte părți, planul de producție, 
export, investiții ? Aceasta este fjn- 
trebarea ! Invităm ministerele și or
ganele economice centrale să medi
teze asupra acestor probleme și 
în spiritul plenarei C.C. al P.C.Lț 
să ni se alăture pentru a le stuL.a 
și rezolva împreună astfel ca, în ac
tivitatea industrială a Maramureșu
lui, să se poată realiza în condiții 
optime sarcinile calitative impuse 
azi ca o cerință obiectivă de prim or
din.

Nu am solicitat
Ziua de duminică, ul

tima zi a festivalului, 
a prilejuit trecerea în 
revistă a unor specta
cole cu texte ale dra
maturgiei originale, 
realizate pe scenele u- 
nor teatre bucureștene.

Teatrul Național „I. 
L. Caragiale" a prezen
tat în- cursul dimineții 
„Travesti" de Aurel 
Baranga, în regia lui 

Aurel' Baranga și a lui 
Victor Moldovan. Deco
ruri : Mihai Tofan. 
Costume : Gabriela Na- 
zarie. Distribuția i
Marcela Rusu, Const. 
Bărbulescu, Victor Mol
dovan, N. Gr. Bălănes- 
cu, Cosma Brașoveanu, 
N. Brancomir, Alexan
dra Polizu, Catița Is
pas, Dem. Rădulescu, 
Matei Alexandru, Ro- 
dica Popescu, Draga 
Olteanu, Ovidiu Mol
dovan, Gr. Nagacev- 
schi, George Paul 
Avram, Aimăe Iacobes- 
cu, Ana-Maria Oțetea, 
Emil Liptac, Bogdan

Mușatescu, Corina Soa
re, Zoe Vintilescu.

I-a urmat un spec
tacol al Teatrului „Lu
cia Sturdza Bulandra" 
cu „Transplantarea ini
mii necunoscute", de 

Al. Mirodan, în regia lui 
Moni Ghelerter, deco
rurile lui Vladimir Po
pov și cpștumele Ga- 
brielei Nazarie. Specta
colul folosește frag
mente din. filme de ani
mație realizate de Sabin 
Bălașa. Ilustrația mu
zicală : lng. Lucian lo- 
nescu. Interpreți : Radu 
Beligan, Marin Moraru, 
Ileana Predescu, Vale
ria Marian și Florian 
Pittiș.

In cursul serii a pu
tut fi urmărit un alt 
spectacol al Teatrului 
Național „I. L. Cara
giale" : „Coana Chiri- 
ța“ de Tudor Mușates
cu (după Vasile Alec- 
sandri) spectacol pe 
care teatrul l-a prezen
tat și în turneul pe care 
l-a întreprins în R.S. 
Cehoslovacă. Regia ■-

cestei ultime premiere 
a Naționalului bucureș- 
tean : Horia Popescu. 
Decoruri : Radu Boru- 
zescu. Costume : Miru- 
na Moruzescu. Aranja
ment muzical : Paul 
Urmuzescu după muzi
ca Iui Al. Flechtenma- 
cher. Distribuția „Coa
nei Chirița" a fost ur
mătoarea : Drags Ol-' 
teanu, AL.GiugarQ, Eu
genia Popovici, ,Coca 
Andronescu, Rodica Po
pescu, Gh. Popovici- 
Poenaru, Victor Moldo
van, Marian Hudac, 
Cosma Brașoveanu, 
Dem. Rădulescu, Ileana 
Stana Ionescu, Silvia 
Popovici, Florin Pier
sic, Valeria Gagealov, 
Alfred Demetriu, Cella 
Dima, C. Bărbulescu, 
N. Gr. Bălănescu, C. 
Rauțki și alții.

Solemnitatea de în
cheiere și de acordare 
a premiilor „Festivalu
lui național de teatru 
1969“ va avea loc în 
cursul serii zilei de 
astăzi.

SEMICENTENARUL
CORULUI DIN JIRLĂU

Au trecut 50 de ani de cînd, 
la inițiativa învățătorului Ște
fan Gh. Udrea, astăzi pensionar, 
a luat naștere în comuna Jirlău, 
din județul Brăila, prima for
mație corală. 50 de ani de acti
vitate neîntreruptă, care au fost 
sărbătoriți ieri în comună cu 
entuziasm de vechii și actualii 
coriști.

La manifestări au participat 
reprezentanți ai organelor jude
țene de partid și de stat, nu
meroși invitați, printre care de-, 
legații unor cămine culturale 
învecinate.

Cu acest prilej, cei mai vechi 
animatori ai formației corale 
din Jirlău au primit ordine 
și medalii „Meritul cultural", 
iar formația sărbătorită a fost 
distinsă cu ordinul „Meritful 
cultural" cl. a IlI-a.

Tot ieri la căminul cultural 
din Jirlău s-a deschis o expo
ziție cu fotografii și documente 
din activitatea corului, o expo
ziție a pictorilor amatori din 
județ și una de artă populară. 
La manifestările artistice și-a 
dat concursul corul „Armonia" 
al municipiului Brăila.

în încheierea sărbătorii cei 
prezenți au adresat o telegra
mă C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care și-au 
exprimat hotărirea de a milita 
neabătut pentru înfăptuirea cu- 
vîntului partidului.

★Festivități similare au avut 
loc ieri și la Moșteni — Tg. Lo- 
grești, județul Gorj, și Măeruș, 
județul Brașov, cu prilejul se
micentenarului corurilor din a- 
ceste comune.

Iași. De al doilea am luat 
cunoștință datorită unei 
vizite Ia redacție.

într-o bună zi, a Intrat In 
biroul nostru o tînără. Fără 
o vorbă, ne-a pus în față 
trei documente. Primul re
prezintă diploma de merit

acoperiri administrative
(Urmare din pag. I)

atît la institutul amintit, cl-t și în ca
drul unor foruri de resort din Minis
terul Industriei Alimentare. Apoi, 
este vorba de lucrări și erori care cu 
greu mai pot fi reparate. Le-am 
arătat, totuși, din considerentul 
ca să fie avute în vedere la execu
ția altor lucrări similare, pentru a pre
veni repetarea greșelilor comise,din 
cauza cărora economia națională a plă
tit scump. Nu ne-am gîndit nici o clipă 
că datoria noastră s-ar fi încheiat o 
dată cu criticarea unuia sau altuia 
din ministere, că aceasta ar însemna 
o detașare a răspunderii noastre pen
tru modul în care asigurăm condu
cerea activității economice pe terito
riul județului și izbutim să înlăturăm 
ceea ce frînează desfășurarea nor
mală a acestei activități. Dimpotrivă, 
după cum a subliniat la plenara C.C. 
al P.C.R. din 10—13 decembrie a. c. 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în anul 
viitor va trebui să crească rolul or
ganelor și organizațiilor de partid în 
conducerea și organizarea vieții eco
nomice, în mobilizarea largă a oame
nilor muncii la îndeplinirea sarcini
lor planului — sporirea competenței 
în exercitarea atribuțiilor, a inițiati
vei, răspunderii și mobilității în ac
țiune constituind o necesitate pri
mordială.

Să revenim, însă, la întrebarea 
pusă, Din cîte sîntem informați — 
probabil și datorită faptului că s-au 
acumulat mai multe deficiențe în ac
tivitatea de proiectare — forurile 
de resort ale Ministerului Industriei 
Alimentare au hotărît schimbarea 
unor cadre din conducerea institutu
lui respectiv, aceasta fiind o măsură 
ale cărei rezultate se vor resimți, de
sigur, în timp — și de care vor be
neficia și întreprinderile noastre ali
mentare. în ce privește, însă, spriji
nul concret, nemijlocit pe care noi îl 
solicitam și care putea fi acordat în 
mod operativ, acesta nu ne satisface 
pe deplin. Mă refer, îndeosebi, la ter
giversarea soluționării mecanizării 
operațiilor’de asamblare a grisinelor ; 
cu toate că utilajele se află în stare 
de funcționare, împachetarea se face, 
în continuare, manual, din lipsa hîr- 
tiei de ambalaj (celofan), a cărei fa

bricație se spune că, în prezent, s-ar 
experimenta la Combinatul de celu
loză și hîrtie din Brăila.

După cum am arătat și în articol, 
secția de lapte praf din cadrul Com
binatului industriei alimentare Timiș 
nu poate funcționa la parametrii pro
iectați din cauza neasigurării, Ia ni
velul necesarului, a aburului tehno
logic. Ca urmare a criticii aduse, In
stitutul de proiectare al industriei ali
mentare a întocmit de urgență docu
mentația tehnică pentru amplificarea 
rețelei termice a fabricii „Fructus", 
care se găsește în apropiere de obiec
tivul amintit. în prezent, proiectul 
s-a predat constructorului, iar mini-, ' 
terul a asigurat fondurile de investi
ții necesare, lucrările de construcții- 
montaj urmînd să înceapă în luna ia
nuarie anul viitor. Remarcăm, în a- 
cest domeniu, o preocupare mai in
sistentă a. ministerului și pentru asi
gurarea materialelor de construcție 
la execuția lucrărilor de amplificare 
a rețelei de aburi la fabrica de lapte 
praf. Putem spune, cu toată certitu
dinea, că sînt create condițiile ca lu
crarea' respectivă să fie executată Ia 
nivel optim.

Important este, așa cum se sublinia 
la plenara C.C. al P.C.R., ca pentru 
realizarea integrală a programului de 
investiții pe 1970 să se acționeze 
energic în vederea eliminării tuturor 
neajunsurilor, a acelora care dăinuia 
de mai multă vreme în modul de pre
gătire și execuție a lucrărilor pe 
șantiere, de dare în exploatare a noi
lor obiective. Trebuie renunțat la 
obiceiul amînării la nesfîrșit a rezol
vării problemelor, la practica minis
terului amintit, a altor ministere titu
lare de investiții în județul nostru, 
de a nu-și asuma răspunderea pentru 
diferite acțiuni ce intră în competen
ța lor, de a se limita la constatări, 
rapoarte, studii și analize fără fina
litate. Pe plan județean, vom com
bate stăruitor asemenea manifestări 
dăunătoare realizării exemplare a 
planului de investiții în anul viitor. 
Este de datoria unor ministere să în
țeleagă că nu de justificări, rapoarte 
și acoperiri administrative avem ne
voie, ci de un sprijin real, compe
tent și plin de răspundere în soluțio
narea problemelor.

efectuare a stagiului Po
liclinica C.F.R. Iași. Data 
de prezentare la post : 
1 august 1969. Și, în sfîr- 
șit, al treilea docu
ment : o simplă și laconică 
adresă, datată 1 noiembrie 
1969, prin care Mocanu

De asemenea, trebuie 
bine înțeles faptul că legea, 
ocrotind drepturile firești 
ale cetățenilor, nu are o 
pulpană atît de largă încît 
să acopere capriciile și ha- 
tîrurile celor care iscodesc 
tot felul de pretexte pentru

care atestă faptul că 
Georgeta-Cornelia Mocanu 
a terminat Facultatea de 
chimie a Universității Ie
șene, în 1969, cu media 10 
(precizăm că a fost printre 
primii pe țară în cadrul 
promoției de chimiști a a- 
cestui an). Al doilea înfăți
șează dispoziția de reparti
zare a comisiei, centrale de 
pe lîngă Ministerul Invăță- 
mîntului, care stabilește 
absolventei drept loc de

Georgeta-Cornelia este în
științată, pur și simplu, că... 
i se desface contractul de 
muncă.

Firește, în cadrul acțiunii 
de redistribuire a cadrelor 
potrivit nevoilor reale ale 
societății, nu tuturor sta
giarilor li se pot menține 
locurile pe care au fost ini
țial numiți. Dar există obli
gația ca instituția căreia 
i-au fost repartizați să le 
ofere posibilitatea unui 
transfer corespunzător.

a se eschiva de la exigen
țele acțiunii de redistribui
re a cadrelor, acțiune în 
care se îmbină organic, așa 
cum am mai arătat, intere
sele superioare ale econo
miei și ale vieții sociale cu 
cele ale valorificării poten
țialului creator al fiecărui 
individ.

Lăsînd însă la o parte as
pectul pur legal al proble
mei. ne punem întrebarea: 
oare tovarășii care au luat 
măsura referitoare la Geor- 
geta Mocanu nu s-au gîndit

și la faptul că au de-a face 
cu un element a cărui va
loare este atestată printr-o 
diplomă care, nu întîmplă- 
tor, poartă titulatura „de 
merit" ?

— Ambele cazuri, ca și 
altele asemănătoare, ce ni 
s-au semnalat în cadrul 
serviciului medical C.F.R., 
atît la Iași, cît și la Paș
cani — ne arată tovarășul 
conf dr. Petre Mîlcomete, 
secretar al Comitetului ju
dețean de partid Iași — 
nu au nici o contingență 
cu litera și spiritul indica
țiilor date de partid. 
Răspunderea pentru nere
gulile săvîrșite o poartă, 
fără îndoială, în primul 
rînd, șeful acestui serviciu, 
care a dat dovadă nu nu
mai de o atitudine, să-i 
spunem, „subiectivă", dar 
și de o flagrantă lipsă de 
omenie. Merită să subli
niem și că, în afară de fap
tul că n-a ținut seama de 
propunerile comisiilor lo
cale din Iași și Pașcani, nici 
n-a convocat, cum pre
vedeau instrucțiunile, co
misia la nivelul serviciului 
medical al regionalei 
C.F.R. pentru a adopta 
hotărîrile finale In colectiv. 
A făcut totul de unul sin

gur. Sînt convins că, pe lin
gă repararea nedreptăților 
comise, atît conducerea re
gionalei C.F.R., cît și co
muniștii care lucrează în a- 
cest serviciu medical vor 
ști să-1 tragă la răspundere 
pe doctorul Gheorghe Spe
ranță...

Bizarele amnezii (incom
patibile cu munca de răs
pundere) care îi fac pe 
unii să uite o tră-ătură e- 
sențială a vieții roastre so
ciale — respectul pentru 
omenia legii și legi e ome
niei — se cuvin lecuite prin 
șocuri de conștiință 1

N. R. Sîntem informați 
că, în urma intervenției 
organelor locale de partid 
și de stat, Cornelia Patraș 
și Georgeta-Cornelia Mo
canu și-au găsit plasament 
corespunzător. Aceasta nu 
schimbă însă esența cri
ticii formulate la adresa 
doctorului Gheorghe Spe
ranță, care (inexplicabil 
de ce) conduce mai de
parte acest serviciu me
dical Mai ales că, în ca
drul unităților medicale 
C.F.R. din Pașcani, neregu
lile săvîrșite au rămas pînă 
la ora actuală nesoluțio
nate...
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Un turneu

extrema utilitate

Nicolae NEDEF

Valentin PAUNESCU

10 sportivi

Rugbiștii învingători
la Angouleme

în prelungire,

și la clubul Dinamo

(caiac).

DIN TOATE
Vasile MILITARU

secretar general al Federației române de hochei pe qheafâ

BContinuîndu-și turneul In Ca- 
nada, selecționata de hochei r»f

avea

cum a

pioană națională, 
baîiștii steliști

Convorbire cu antrenorul emerit

ai anului

Cernea prinde rrungeo 
Foto

Reggina — Varese

echipă și cealaltă s-au aflat 
decis de-abia în „repriza a 

de prelungire ! A cîștigat 
46—38).
decurs jocul. Steaua începe

nei asemenea instalații sporti

rul de 9—3 (4—1, 3—2. 
lecționată canadiană, 
disputat la Vancouver.

„Criteriul primei zăpezi

Pregătiri pentru „mondiale"

Atleta Liesel- Westermann 
înotătorul Hans Fassnacht

Tot din Ziirich se anunță că Fe
derația internațională de fotbal 
studiază de pe acum posibilitatea 
efectuării controlului antidoping la 
meciurile viitorului turneu final al 
campionatului mondial de fotbal. 
S-a luat legătura cu comisia medi
cală a Comitetului internațional 
olimpic, avînd în vedere experiența 
acesteia cu prilejul Jocurilor Olim
pice de vară din 1968. Va fi dată 
publicității o listă a produselor con
siderate „dopante".

B| Șase noi recorduri mondiale au 
™ fost stabilite cu prilejul cam
pionatelor unionale de haltere pe 
echipe, desfășurate la Lvov. în ul
tima zi de întreceri, în limitele ca
tegoriei grea, Vladimir Starostenko 
a corectat recordul lumii la stilul 
împins cu performanța de 194 kg 
Vechiul record, deținut de ameri
canul Bednarski, era de 191.500 kg.

Sala Floreasca a găzduit sîmbătă (la volei) și dumi
nică (la baschet) derbiurile de toamnă ale campiona
telor masculine respective, derbiuri in care, ca de 
obicei in ultimii ani, s-au tntrecut echipele cluburilor 
bucureștene Steaua și Dinamo. Cum formațiile amintite 
cuprind pe majoritatea membrilor selecționatelor na
ționale, „accesul" la public al acestor derbiuri a cres
cut simțitor. Firește, specialiștii federali n-au pierdut 
ocazia de a urmări și ei, cu atenția cuvenită, evoluția 
celor care in mod curent îmbracă tricourile naționale.

mația 
scorul 
chipei

g® Echipa de rugbi a Angliei a !n- 
■■ vins cu scorul de 11—8 (3—8), 
selecționata Republicii Sud-Afri- 
cane intr-un meci disputat pe sta
dionul Twickenham, in fața a 55 000 
de spectatori.

Selecționata de rugbi a Romă 
niei și-a încheiat turneul în Franța., 
jucînd ieri La Angouleme cu for- 

locală, pe care a învins-o cu 
de 11—3 (11—0). Punctele e- 
române au fost realizate de

Nlca (două încercări, ,în minutele 19 
și 21) și Irimescu (lovitură de pe
deapsă și o transformare la una din 
încercările lui Nica). Pentru gazde 
a marcat Chauvin (încercare în 
minutul 47).

ghe Vulpe, ambii de la clubul spor
tiv Dinamo-Brașov, iar pe locul III 
s-a clasat Virgil Brenci de la A.S.A. 
Brașov. La fete, pe locul 1 s-a 
clasat Mihaela Sandu. De mențio
nat. că zăpada abundentă căzută în 
ultimele zile a îngreunat mult des
fășurarea cursei.

■ Din cauza timpului nefavorabil 
au fost amînate mai multe me

ciuri ale campionatului englez de 
fotbal. Iată rezultatele partidelor 
disputate : Everton-Derby 1—0; 
Chelsea-Manchester City 3—1 ; 
Newcastle-Ipswich Town 4—0 ; 
Stoke-Crystal Palace 1—0 ; Nottin
gham-Wolverhampton 4—2 ; She- 
field-Arsenal 1—1. în clasament 
conduce Everton cu 39 de puncte 
din 24 de meciuri.

.0 aruncare liberă... și egalitate : 78—78.
In sfîrșit, Steaua cîștiga.

în acest meci, și pentru Steaua (care putea să cîștige 
mai net și fără emoții), și pentru Dinamo (de cîteva ori 
foarte aproape de victorie, mai ales in secunda 45 a ulti
mului minut, cînd Albu a faultat), nervozitatea și-a luat 
„partea leului", in detrimentul evident al calității jo
cului, al satisfacției publicului și a specialiștilor. Faul
turile de joc și intenționate, vociferările, protestele la 
adresa arbitrilor și mai ales acel gest penibil, în fla
grantă contradicție cu normele de conduită morală, al 
lui Diaconescu (gest ce i-a adus, firesc, eliminarea de
finitivă de pe teren după numai 10 minute de joc !) au 
dat acestui derbi o tentă de nesportivitate, îndreptă
țind categorisirea lui ca un „derbi al nervilor scăpați 
din frîu“.

Cit privește arbitrajul, este normal ca și în baschet 
să se știe că în nici un caz jucătorii — în timpul 
partidei — ci observatorii federali și colegiul central de 
arbitri au menirea să se pronunțe, aceștia fiind singu
rii în drept să facă aprecieri obiective și să ia măsurile 
necesare. Ieri, Gh. Chiraleu și C. Negulescu, deși au 
avut o misiune extrem de dificilă, creată mai ales de 
nervozitatea excesivă a jucătorilor, au arbitrat, după 
părerea noastră, destul de energic și corect.

cu un avans de 8 puncte. Dinamo reintră cu un moral 
mai ridicat, deși se afla în dezavantaj. Trioul Albu, 
Dragomirescu, Haneș recuperează handicapul, astfel că 
la nhmai 5 minute de la reluare scorul este egal : 
54—54. Dinamo conduce pentru prima dată în minutul 
35 (70—69). Cu 3 minute înainte de sfîrșit. Steaua este 
iarăși în avantaj (73—72), Minute de mare tensiune 
nervoasă. Dinamoviștii sint din nou la conducere, 
chiar în același minut 37. Dragomirescu urcă scorul 
la 76—73, dar imediat, la o greșeală (discutabilă) a lui 
Săuca, Tarău înscrie ambele aruncări libere 
(76—75 pentru Dinamo). Două aruncări libere reușite de 
Albu și un coș din acțiune al lui Czmor modifică iarăși 
tabela de marcaj. Mai sînt 15 secunde; dinamoviștii 
conduc cu 78—77. Mingea este la Nosievici, care atacă. 
Albu face fault. Nosievici însă nu transformă decit

„Sper să asistăm la un meci dîrz, 
spectaculos, în care rivalitatea 
sportivă și combativitatea să nu 
influențeze negativ latura sporti
vității. Baschetbaliștii celor două 
echipe au datoria să arate frumu
sețea acestui joc sportiv, sub toate 
aspectele" — anticiparea-dorință a 
antrenorului federal Alexandru 

publică prin ziarul de specialitate, 
deloc, concretizarea în derbiul 

desfășurat ieri spre 
amiază în sala Floreasca. Singurul lucru interesant de 
subliniat cu privire la1 acest meci.se referă la evoluția 
scorului, la faptul că, după o fantastică cursă de ur
mărire, timp în care și o • • ■..............
în avantaj, victoria s-a 
treia", în cele 5 minute 
Steaua cu 86—84 (78—78 ;

Foarte pe scurt, .
bine și, grație mai ales lui Nosievici, Dimancea și Ta
rău, conduce permanent în prima repriză, terminînd

con- 
.. care 

acoperirea patinoarului 
„23 August", condiție 
deoarece regulamentul 

hochei precizează că în- 
grupei B se pot desfășu- 
în condițiile existenței u-

formarea grupelor se va putea ține 
seama de poziția geografică a țari
lor participante la turneul final, de 
interese financiare, de criterii spor
tive, respectiv de performanțele e- 
chipelor participante în edițiile an
terioare ale campionatului mondial".

HLa Cortina d’Ampezzo se des
fășoară în prezent lucrări de 

reamenajare la pîrtia unde între 
2 și 10 ianuarie 1970 se vor des
fășura campionatele europene de 
bob. Pîrtia, In lungime de 1 700 m 
și cu 16 viraje, este aceeași pe care 
s-au desfășurat și probele olimpice 
In anul 1956. în afara țărilor euro
pene, la apropiata ediție a campio
natelor vor lua parte ca invitate și 
echipaje din Japonia, Canada și 
S.U.A.

Un purtător de cuvînt al Federa
ției internaționale de fotbal a 
dezmințit știrile parvenite din • 
Mexic, știri potrivit cărora s-ar cu- 
noâște de pe acum capii de serie ai 
celor patru grupe ale compiona- 
tului mondial de fotbal ce va avea’, 
loc între 31 mai și 21 iunie 1970. 
„Este vorba de simple speculații 
gazetărești, a declarat reprezen
tantul F.I.F.A. Nu a avut loc nici 
o înțelegere între federația inter
națională și comitetul de organizare. 
Deocamdată se știe precis numai că 
echipa Mexicului va juca în prima 
grupă, la Ciudad de Mexico, și că 
Anglia va juca în grupa a treia, la 
Guadalajara. Stabilirea capilor de 
serii se va face la 9 ianuarie, la 
Ciudad de Mexico, cu o zi înainte 
de tragerea la sorți. Evident că în

cum se știe, în Canada), n-a fost un 
simplu act de curtoazie a L.I.H.G. 
S-a avut în vedere prezența cu to
tul notabilă a hocheiștilor români 
la edițiile C.M. de la Zagreb (1966) 
și Viena (1967), cînd reprezentativa 
țării noastre s-a clasat, de fiecare 
dată, pe locul al doilea, fiind pe 
punctul de a cîștiga grupa B. în a- 
celași timp, liga internațională era 
informată asupra capacității de or
ganizare a forurilor sportive din 
țara noastră, care au asigurat ca
drul de desfășurare propice unor 
competiții de asemenea dimen
siuni și dificultate cum au fost 
campionatele mondiale de tenis de 
masă și de lupte, „europenele" de 
tir, volei, canotaj academic femi
nin, box etc. Federația noastră de 
specialitate a privit mandatul ce i-a 
fost încredințat drept o mare 
cinste, dar și o sarcină de o deose
bită responsabilitate.

în cadrul măsurilor care au fost 
luate în vederea îndeplinirii la cel 
mai bun nivel a obligațiilor 
tractate poate fi amintită cea 
privește 
artificial 
absolută, 
C.M. de 
trecerile 
ra doar

Și ___ au 
fost declarați cei mai buni sportivi 
ai anului 1969 din R. F. a Germa
niei. Hans Fassnacht, în vîrstă de 
19 ani, este deținătorul recordului 
mondial în proba de 400 m liber 
cu performanța de 4'04". Discobola 
Liesel Westermann deține recordul 
mondial cu 63.96 m.

ve. De fapt patinoarul „23 
transformat într-o B Cunoscutul atlet italian Adolfo

Consol ini, fost campion euio- 
pean de disc, a încetat din viață, 
în vîrstă de 52 de ani, la Milano, 
suferind de insuficiență hepatică. 
De mai multe ori campion al țării 
sale și al Europei. Consolini a de
ținut și recordul mondial cu per
formanța de 56.98 m.

Clasamentul primilor, zece 
sportivi ai anului, alcătuit de 

specialiștii clubului, arată astfel : 
1. — Ilie Năstase (tenis) ; 2. — Si- 
mîon Popescu (lupte) ; 3. — Ileana 
Drîmbă (scrimă) ; 4. — Gheorghe 
Berceanu (lupte) ; 5. — Petre Șan- 
dor (tir) ; 6. — Constantin Ciucă 
(box) ; 7. — Ludovic Sătmăreanu 
(fotbal) ; 8. — Cornel Oțelca (hand
bal) ; 9. — Marian Slavic (natație) ; 
10. — Petre Mihaiuc (gimnastică).

dintre jucători Ia a- 
pârarea porții proprii 
este încă minoră. Dar 
cred că cea mai impor
tantă dintre aceste ob
servații este cea care pri
vește felul în care este 
angajat un meci, faptul 
că atunci cînd adversa
rii nu sînt dintre cei 
„mari", echipa noastră 
tratează cu superficiali
tate jocul. Sub acest un
ghi să ne reamintim me
ciul cu Elveția de la Sl. 
Gallen, cînd de-abia am 
cîștigat cu 14—12, în fața 
aceleiași formații la care 
obținusem 12 goluri di
ferență cu 48 de ore îna
inte. Un asemenea mod 
de a gîndi ne poate adu
ce surprize neplăcute.

De asemenea, trebuie 
să lucrăm pentru crește
rea vitezei de joc, de re
pliere.

Asupra acestor lacune 
si a altora, nediscutate 
acum, ne vom îndrepta 
atenția în perioada care 
ne-a mai rămas pînă la 
26 februarie 1970. Uitînd 
complet, pînă atunci, că 
am învins pe terenul lor 
formațiile R.D. Germa
ne și Cehoslovaciei. în
cheind, aș vrea să vă spun 
că atît antrenorii, cît și 
jucătorii lotului repre
zentativ de handbal 
masculin sînt perfect con- 
știenți de dificultatea 
„mondialelor" de anul 
viitor din Franța. Pre
gătirile pe care le vom 
efectua. în continua-

capul pe perna amăgitoa
re a laudelor. Privind cu 
aceiași ochi și laudele 
primite de la adversari, 
și observațiile critice pe 
care ni le-am notat noi 
înșine, vom ajunge la a- 
devărata stare de lucruri. 
$i poate că în aceasta 
constă utilitatea de ex
tremă importanță a tur
neului pe care l-am efec
tuat în Elveția, R.D. Ger
mană și Cehoslovacia.

— Care este această „a- 
devărată" stare de lu-

Disputat la Praga, meciul ami- 
™ cal de baschet dintre selecționa
tele Cehoslovaciei și Franței a re
venit echipei gazdă cu scorul de 
86—70 (46—27).

cut — și el 
— examenul 
La această 
de finisare 
pretențioase).

Reprezentanții L.I.H.G. (Marjan 
Luxa, secretar general, și Miroslav 
Subrt, vicepreședinte), care ne-au 
vizitat recent țara, au fost satis- 
făcuți de stadiul organizatoric al 
campionatului, ca de altfel și re
prezentanții țărilor participante la 
cele două turnee, reuniți cu cîteva 
zile în urmă la București, pentru a 
stabili programul campionatului 
mondial.

Cum se pregătește echipa noas
tră ? Ea a urmat un program am
plu, care s-a întins pe o perioadă 
de aproape doi ani, începută în 
mai 1968 și avînd drept punct 
terminus participarea la campiona
tul lumii, ediția 1970.

O normă de control 
portantă a constituit-o 
C.M. de la Ljubljana, 
tie 1969, evoluție pe care noi am 
socotit-o nesatisfăcătoare. Iubitorii 
hocheiului n-au uitat, probabil, e- 
moțiile prin care am trecut, pînă 
cînd — cîștigînd „in extremis" 
jocurile cu Italia și Austria — echi-

(fotbal),. Lucescu
Nunweiller Radu

Cornel (handbal),

August1
hală de sport, alegîndu-se, pen
tru aceasta, o ingenioasă soluție 
tehnică, relativ mai puțin costisi
toare. Cînd va fi gata, patinoarul 
va semăna foarte mult cu cel din 
Stockholm (Johanessov) și va avea 
o capacitate de 6 000 de locuri.

Concursul de schi, „Criteriul 
primei zăpezi", disputat ieri în 
masivul Bucegi, a constituit o pri
mă verificare a schiorilor alpini in 
pragul noului sezon competițional. 
La startul probei de slalom special 
au fost prezenți 59 de schiori, fețe 
și băieți. La seniori, locul I a reve
nit lui Dan Cristea, locul II, Gheor-

re, se vor desfășura 
sub semnul înțelegerii lu
cide a ceea ce am reali
zat bun pînă acum și a 
lacunelor care au ieșit la 
iveală, chiar atunci cînd 
am obținut victoria.

Fruntașii clubului dinamovist 
pe anul 1969 sînt (în ordine alfa
betică) : Alexe Ion (box), Caraiosi- 
foglu Leonida (atletism), Covaliov 
Serghei (canoe), Cuțov Calistrat
(box), Dinu Cornel (fotbal), Dumi- 
trache Florea 
Mircea (fotbal), 
(fotbal), Penu 
Vernescu Aurel

Trebuie să spunem că, deși avan
sate, lucrările nu s-au putut înca
dra total în termenele pe care și 
le-au propus constructorii. Conform 
graficului inițial, la 20 decembrie 
hala trebuia să fie acoperită. Ne 
exprimăm speranța că, stimulați 
de gîndul marii întreceri, construc
torii vor reuși să recupereze rămî- 
nerea în urmă și totul va fi gata la 
timp.

Pentru turneul grupei „C" s-a 
construit, la Galați, un patinoar ar
tificial nou (descoperit), care a tre

cu oarecare întîrziere 
probelor tehnologice, 
oră au loc lucrările 
(foarte migăloase și

Bari — Cagliari 
Bologna — Torino 
Juventus — Lazio 
Lanerossi — Brescia 
Milan — Fiorentina 
Napoli — Inter 
Roma — Palermo 
Verona — Sampdoria 
Cesena — Catania 
Como — Reggiana 
Livorno — Mantova 
Modena — Pisa

— Spuneți-ne ceva des
pre observațiile critice.

— Sînt destule și a- 
cestea. Primim încă prea 
multe goluri de pe semi
cerc, ceea ce înseamnă 
cel puțin existența unor 
„spărturi" în sistemul de
fensiv. Contribuția unora

Popescu, făcută 
nu și-a găsit 
de baschet Dinamo—Steaua,

faptul că echipa poate da 
un randament corespun
zător, indiferent de difi
cultățile pe care le are 
de depășit — oboseală 
din cauza condițiilor de 
deplasare, accidentări, ca
zuri de îmbolnăvire, ad
versari bine cotați și pu
ternici (echipele R. D 
Germane și Cehoslova
ciei). Un lucru foarte im
portant s-a petrecut în 
sfera... ambiției, a orgo
liului, a calității morale 
a echipei, dacă vreți. Sus
țin aceasta, gîndindu-mă 
și la „Tournoi de Fran
ce". Pur .și simplu a re
înviat un anume spirit de 
luptă, dorința de a în
vinge, indiferent cît costă, 
ce efort se cere. Am se
sizat acest aspect, îndeo
sebi în cel de-ăl doilea 
meci de la Ostrava, unde

Partida de volei Steaua—Dinamo 
a dat un cîștigător în bună parte 
anticipat: echipa Steaua. Antre
nată de Tănase Tănase, sti
mulată pare-se de insuccesul 
neașteptat din meciul cu Ra
pid, 
să se 
fel în
Ceea

foarte lm- 
evoluția la 
din mar-

Alegerea Ro
mâniei ca gaz
dă a grupelor 
secundare (B și 
C) ale campio
natului mondial 
(întrecerile gru
pei A se vor 
desfășura, după

gazdele au imprimat jo
cului un ritm extraordi
nar, vrînd cu orice preț 
să cîștige. Jucătorii noștri, 
deși se aflau la capătul 
puterilor, au luptat ex
traordinar. Puținătatea 
mijloacelor fizice s-a sim
țit îndeosebi în apărare, 
unde s-au comis mai mul
te erori ca de obicei.

De asemenea, putem 
considera ca un bun ciș- 
tigat comportarea mai 
aproape de ceea ce aș
teptăm de la ei a jucăto
rilor Guneș și Chicidt. A- 
cest lucru contează, de
oarece duce lâ echilibra-

pregătirile au continuat în Polonia, 
la Katowice și Ianov, de asemenea 
pe terenuri acoperite.

Au urmat prima manșă din cam
pionatul național (la Poiana Bra
șov), apoi un turneu în Danemarca 
și Norvegia (5 jocuri — 4 victorii), 
întîlnirile cu Iugoslavia la Poiana 
(2 victorii), participarea la „Cupa 
Dunării" (Budapesta) .— trofeu pe 
care l-am cîștigat, însă total ne
concludent — și două meciuri cu 
R. D. Germană, la Poiana Brașov, 
zilele acestea. în sfîrșit, la 27 și 
28 decembrie vom avea întîlniri la 
Cracovia și Katowice, cu echipa 
Poloniei.

Ce s-ar putea spune acum, la în
cheierea unei etape importante de 
pregătire ? Pozitiv ni se pare fap
tul că echipa patinează mai repede 
și mai bine. A cîștigat în omogeni
tate, este mult mai incisivă în 
atac, la acțiunile ofensive partici- 
pînd cu regularitate și fundașii. 
Jucătorii folosesc cu mai multă în
drăzneală jocul cu corpul. Porta
rul Dumitraș manifestă o formă 
foarte bună, ca și vechiul fundaș 
Varga, împreună cu cele două linii 
de atac (G. Szabo-Biro-I. Szabo și 
Pană-Florescu-Bașa).

Apărarea echipei este însă pene- 
trabilă. înaintașii se repliază încet 
și nu vin prompt în ajutorul fun
dașilor, la fazele de contraatac ale 
adversarilor. în meciul de la Buda
pesta, cu Ungaria (o echipă destul 
de modestă), atacanții adverși au 
fost în cîteva rînduri singuri cu 
portarul și numai inspirația și re
flexele excepționale ale lui Dumi
traș au salvat goluri gata făcute.

Desigur, în timpul care a mai ră
mas pînă la C.M. trebuie să acțio
năm pentru eliminarea deficiențe
lor semnalate. Cu atît mai mult, cu 
cît toate meciurile din grupă se a- 
nunță foarte dificile. Aceasta cere 
o mobilizare totală a jucătorilor 
din Iot, atît în timpul pregătirilor 
cît și pe parcursul competiției, 
pentru a face față în mod onora
bil întrecerii.

cruri 1
— Mai întli. am fost 

bucuroși să constatăm

rea jocului echipei, care 
pînă acum, în atac, s-a 
sprijinit aproape exclu
siv pe eforturile lui 
Gruia.

Un lucru pozitiv este — 
în altă ordine , de idei — 
faptul că echipa a cîști
gat în maturitate și își 
impune linia de joc, in
diferent de adversar. Am 
jucat cum am vrut noi, 
nu cum au încercat ad
versarii. Aceasta se adau
gă la condiția tehnico- 
tactică a echipei, mărin- 
du-i randamentul.

Steaua a vrut și a reușit 
reabiliteze și să reintre ast- 
lupta pentru titlul de cam- 
ce a surprins la volei- 

__  ___ T._ .. __  tocmai faptul că, indi
ferent de vîrstă sau de stagiul în echipă, au înțe- 
le1'. să lupte cu o mare voință, cu un elan extraordi- 
- în momentele dificile (e drept, nu prea multe la
.umăr) din cele 4' seturi cît a durat întrecerea. în 

fapt, tocmai omogenitatea a fost atuul acestei echipe, 
din rîndul căreia se cuvin menționați Stamate, Cris
tiani, Porojnicu șl tînărul Duduciuc.

Steaua a cîștigat setul 1 destul de ușor (o arată și 
scorul : 15—9), dar tot atît de clar... a pierdut setul 
al d‘oilea (8—15). în continuare, steliștii joacă din ce 
în ce mai serios și, după ce își adjudecă setul al treilea 
(15—9), se detașează impresionant în setul al patrulea 
(15—6), obținînd astfel victoria în acest meci de mare 
miză.

Putea Dinamo să cîștige derbiul cu Steaua ? Desi
gur, echipa antrenată de G. Eremia — cu jucători de 
mare experiență (Tirlici, Smerecinschl, Stoian, Cor- 
beanu, Schreiber) — avea destule șanse în acest meci. 
Una este însă să al șanse, și alta să poți să le fruc
tifici !'Dinamoviștii au părut exagerat de emoționați 
față de importanța jocului. în mare parte, sîntem în
clinați să acordăm acestei stări de emotivitate in
tensă slaba comportare, dacă nu șl pierderea derbiu
lui. într-un singur set (cel pe care l-a cîștigat), Di
namo a dat dovada posibilităților cunoscute ale celor 
mai vechi dintre jucători. în rest, reușita unor ac
țiuni (atacuri la fileu, blocajul sau salvarea unor mingi 
în linia a doua) a fost cu totul întîmplătoare, sufi
cientă doar pentru a face un punct-.două și nicide
cum pentru a cîștiga eventual meciul. Din cîte se co
menta după meci în tabăra dinamovistă, vina înfrin- 
gerii s-ar datora jucătorilor mai tineri și deci lip
siți de experiență. .Oros, Dumănoi, Vraniță, Marian, e 
adevărat, n-au strălucit,. însă șansele dinamoviștilor 
nu erau în -nici. un.-caz -legate de. forma-.acestora,. ci 
de cea a titularilor; or, ca să spunem lucrurilor . pe 
nume, tocmai acestora nu le-a mers în nici un .fel

pa noastră (altădată pretendentă la 
un loc fruntaș) abia a reușit să 
evite retrogradarea.

Evident, din acest eșec s-au tras 
învățămintele de rigoare. Federa
ția nu avea, în mod obiectiv, posi
bilități să înlocuiască sau să re
manieze substanțial lotul reprezen
tativ (pentru că practic nu existau 
alți jucători apți de a face obiec
tul selecției). De aceea s-a socotit 
că singura soluție lucidă este aceea 
de a îmbunătăți pregătirea celui 
existent, aducîndu-1 la un poten
țial superior fizic, tehnic și tactic. 
In linii mari, deci, s-a păstrat 
garnitura de la ediția trecută a 
C.M., căreia însă i s-a asigurat un 
program mai judicios de pregă
tire fizică generală, pe uscat, și 
aceea specifică — pe gheață.

Corpul de tehnicieni însărcinat 
cu îndeplinirea acestui program 
s-a izbit însă de o serie de difi
cultăți. Spre deosebire de . 1968, 
anul acesta patinoarul „23 August" 
n-a putut fi deloc utilizat din mo
tivele cunoscute; patinoarul de la 
Poiana Brașov a intrat destul de 
tîrziu în funcțiune, fără 
cele mai elementare instalații auxi
liare (vestiare, cabine, dușuri) ; 
cel de la Galați se afla si el în 
construcție, iar cel de la Floreasca 
era suprasolicitat de patinatorii ar
tistici și cu ore rezervate pentru 
public...

în aceste condiții, o bună bucată 
de vreme, pregătirea corespunză
toare propriu-zisă, pe gheață, a tre
buit să fie făcută peste hotare. în 
perioada 2—20 august, lotul a făcut 
un turneu în R.F. a Germaniei, 
Franța, Elveția, Italia, susținînd 11 
meciuri. Bilanțul. 5 victorii, 6 în- 
frîngeri. între 2 și 9 septembrie

Pini a ajunge dv. la 
București, ne-am „întîl- 
nit" cu declarația antre
norului cehoslovac Kd- 
nig, făcută joi seara pre
sei : „După părerea mea, 
spunea el, românii sînt 
primii favoriți ai campio
natului mondial. Ei sînt, 
în ansamblu, o echipă 
mare, iar Gruia este fără 
îndoială cel mai mare 
handbalist al tuturor 
timpurilor". Am reprodus 
in întregime această de
clarație pentru că dorim 
să începem convorbirea 
noastră de aici. Ce pă
rere aveți despre ceea ce 
afirmă Kdnig, avînd în 
vedere și turneul pe care 
l-ați încheiat acum ?

— Cred că, însușindu- 
ne fără rezerve declara
ția lui Konig, pierdem 
sigur orice șansă de a 
recîștiga titlul de cam
pioni mondiali, de care 
ne-am despărțit ediția 
trecută în Suedia. -Si
gur, ne-au flatat apre
cierile elogioase ale tu
turor tehnicienilor, zia
riștilor de specialita
te, care au văzut evoluînd 
echipa noastră în acest 
turneu (la Berna, St. Gal
len, Berlin sau Ostrava), 
dar... atît. Eu, asemenea 
celorlalți antrenori care 
ne ocupăm de pregătirea 
echipei naționale pentru 
„mondialele" din Franța, 
sînt de părere că toate 
aceste laude, binemeritate 
de altfel de jucătorii că
rora le-au fost adresate, 
rămîn valabile doar pen
tru turneul de care vor
bim. Spun asta pentru că 
„dosarul turneului" mai 
cuprinde și alte „piese", 
care au darul să echili
breze situația și să ne o- 
blige să nu ne culcăm cu

cinema
® Bătălia pentru Roma 1 PATRIA
— 13; 16,30; 20.
© Valea păpușilor : FESTIVAL — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,45; 21,15, ME
LODIA — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, MODERN — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21.
© Prieteni fără grai (spectacol de 
gală) : REPUBLICA — 20,30.
© Băieți în haine de piele z RE
PUBLICA — 9; 11,15; 13,45; 16,15, 
VICTORIA — 8,45; 11; 13,30; 16; 
18,30; 20,45.
© Winnetou în Valea morțil : LU
CEAFĂRUL — 9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21, BUCUREȘTI — 8,30; 10,30; 
12,30; 14,30; 17; 19; 21, FAVORIT — 
10; 13; 15,30; 18; 20,30, FLAMURA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
FEROVIAR — 9; 11; 13,30; 16; 18,15;
20.30.

• Liniște șl strigăt: CAPITOL —
11.30.
© într-o seară, un tren... : CAPI
TOL — 9,15; 14; 16,15; 18,45; 21.
© Femeia îndărătnică : CENTRAL
— 9,15; 12; 15; 18; 20,45, FLOREAS
CA — 9,30; 12; 15; 18; 20,30, GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
© Tinerețe fără bătrînețe : LUMI
NA — 9,15—15,45 în continuare ; 
18,15; 20,30.

o Program pentru copil : DOINA
— 9—16 în continuare.
q Baladă pentru Măriuca : DOINA
— 18,15; 20,30.
a 101 dalmațieni : TIMPURI NOI
— 9—21 în continuare.
© Războiul domnițelor : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30. AURORA — 9; 11,15; 13,30;
16; 18,15; 20,30.
o Blow-up : GRIVIȚA — 8; 12;
15; 18; 20,45.

• Lupii albi : ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE — 15,15; 17,45; 20.
• Căldura : BUZEȘTI — 15,30; 18;
20.30.

• Păpușa : DACIA — 8,15—20 în 
continuare.

q Noile aventuri ale răzbunători
lor : BUCEGI — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, PACEA — 15,45; 18; 
20,30.

O Frații Karamazov : UNIREA — 
15; 19,30.

© Beru șl comisarul San Anto
nio : LIRA — 15,30; 18; 20,30, COS
MOS — 15,30; 18; 20,15.
© Corabia nebunilor : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 19.

o Morțil rămîn tineri : COTRO- 
CENI — 15,30; 18; 20,30.

© In împărăția leului de argint : 
VOLGA — 9—15,45 în continuare ; 
18,15; 20,30, ARTA — 9,15—15,45 în 
continuare ; 18,15; 20,30.
© Stelele din Eger : CRÎNGAȘI — 
15,30; 19.

© Să trăim pînă luni : VIITORUL
— 15,30: 18; 20,30.
© My fair lady : GLORIA — 2; 
12,30; 16,15; 19,45.

• Vă place Brahms ? MIORIȚA
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, TO
MIS — 9—15,45 în continuare ; 
18,15; 20,30.
© Sezon mort : MOȘILOR — 
15,30; 19.

q Virldiana : POPULAR — 15,30: 
18; 20,30.
• Cînd se aud clopotele : MUN
CA — 16; 18; 20.

© La nord prin nord-vest : FLA
CĂRA — 15.30; 19.
© Contesa Cosei : RAHOVA — 
15,30; 19.

© Mina cu briliante : PROGRE
SUL — 15,30; 18: 20.30.

© Baltagul ; FERENTARI — 15,30; 
13; 20,15.

• Război șl pace (seriile I ?1 n) : 
VITAN — 15; 19,30.

teatre
© Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (sala Studio) : Părinții teri
bili — 19,30.
© Teatrul ,,Lucia Sturdza Bulan- 
dra4’ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Sfîntul Mitică Blajinu — 
20; (sala din str. Alex. Sahia) : 
Transplantarea inimii necunoscute 
— 20.
© Teatrul ,,C. I. Nottara“ (sala 
Studio) : Dialog despre dragoste 
— 20.
© Teatrul Mic ; Cinci schițe ; Cîn- 
tareața cheală — 10,30; Prețul 
— 20.
$ Teatrul „Ion Creangă" : Nota 
zero la purtare — 10; Mușcheta
rii... Măgăriei Sale — 16.

t V

18,00 Deschiderea emisiunii. Con
sultații tehnice. 18,15 Confruntări 
— emisiune pentru tineret. 18,50 
Un interpret îndrăgit al cîntecu- 
iui bănățean — Achlm Nica. 19,00 
Telejurnalul de seară. 19,20 Inter
mezzo coregrafic. 19,30 Actualități 
literare „Almanah literar 1970". 
19,40 Aripi pentru oameni — re
portaj despre viața șl activitatea 
aviatorilor de la AVIASAN. 20,00 
Reflector. 20,10 Anunțuri — Publi
citate. 20,15 Intre metronom și 
cronometru — emisiune concurs. 
Temele : „Pictura flamandă" și 
„Monumente și locuri istorice din 
România'. 21,15 Roman foile
ton „Bilclul deșertăciunilor" (e- 
pisodul III). 22,00 Agenda poli
tică. 22,10 Telejurnalul de noapte. 
22,30 Scena — emisiune de actua
litate și critică teatrală. 23,00 în
chiderea emisiunii.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 23, 

24 și 25 decembrie a. c. In țară : 
Vreme friguroasă, mai ales în Mol
dova și Transilvania. Cerul va fi va
riabil, cu înseninări persistente noap
tea. Vîntul va sufla în general slab. 
Temperaturile minime vor fi cuprin
se între minus 15 și minus 5 grade, 
iar maximele vor oscila între minus 8 
și plus 2 grade, local mai ridicate în 
Banat și Oltenia. în București : Vre
me friguroasă, mai ales la începutul 
intervalului. rCerul va fi variabil, cu 
înseninări mai persistente noaptea. 
Vîntul va sufla în general slab. Tem
peratura se menține coborîtă în pri
ma parte, apoi va crește ușor.

meci.se


Deschiderea
Conferinței-> 

arabe 
la nivel înalt

CORESPONDENȚA 
DIN RABAT 

DE LA C. BENGA

Duminică, după o aminare de 
24 de ore, a început la Rabat 
cea de-a 5-a conferință arabă la 
nivel înalt. Ședința inaugurală a 
conferinței a fost deschisă de 
președintele Consiliului Co
mandamentului Revoluției Su
daneze, generalul Gaafar El- 
Numeiry, care a făcut o trecere 
în revistă a principalelor eve
nimente din zona Orientului A- 
propiat, de. Ia data ultimei con
ferințe arabe la nivel înalt. La 
ședința inaugurală au luat cu- 
vîntul, de asemenea, suveranul 
țării gazdă, regele Hassan, al 
II-lea al Marocului, și Abdel- 
Khalek Hassouna, secretarul ge
neral al Ligii Arabe. Tot în ca
drul ședinței inaugurale, ge
neralul Gaafar El-Numeiry a 
cedat funcția de președinte 
al conferinței regelui Hassan 
al II-lea al Marocului, ceea 
ce a însemnat, după păre
rea observatorilor politici de 
aici, soluționarea disputei proce
durale care a determinat ami- 
narea cu o zi a deschiderii con
ferinței. Prima ședință a reu
niunii, care a urmat ciupă festi
vitatea de deschidere, a durat 
numai cîteva minute, ea fiind 
apoi reluată în cursul serii.

Rezultat al unei intense 
activități diplomatice, a nu
meroase contacte intre țările 
participante, conferința din ca
pitala Marocului reunește în 
jurul aceleiași mese pe repre
zentanții tuturor celor 14 țări 
ale Ligii Arabe. Alături de 11 
șefi de state, sînt prezenți re
prezentantul personal al preșe
dintelui Tunisiei, delegațiile Si
riei și Irakului, conduse de 
membri ai guvernelor respecti
ve, precum și președintele Or
ganizației pentru Eliberarea Pa
lestinei.

Lucrările conferinței s« vor 
desfășura în secret. Cu excepția 
ședinței de deschidere șl a ce
lei de închidere, toate celelalte 
ședințe și contacte bilaterale 
între șefii de state vor avea loc 
la sediul palatului . regal. Pe 
parcursul a cîtorva zile, con
ferința va dezbate un cerc 
larg de probleme ’cale’ preocupă 
lumea arabă la doi ani de la 
războiul din Iunie 1967. Ziarul 
egiptean „Akhbar el Yount" 
scria zilele trecute că o- 
biectivul principal al con
ferinței II constituie defini
rea unei poziții comune pe mar
ginea evenimentelor care au 
survenit în regiunea Orientului 
Apropiat după ultima conferin
ță arabă la nivel Înalt de la 
Khartum. El amintește în aceas
tă privință' hotărîrile Consiliu
lui Apărării al Ligii Arabe în
trunit la începutul lunii noiem
brie a.c., care, după cum se știe, 
trecînd în revistă criza arabo- 
israeliană, a ajuns la concluzia 
că este necesară o dezbatere a 
diverselor ei aspecte de către 
toate statele membre și a luat 
inițiativa convocării unei con
ferințe arabe la nivel înalt.

După cum s-‘a anunțat aici, în 
zilele următoare, lucrările con
ferinței se vor desfășura pe co
misii, șefii de state arabe avînd 
astfel posibilitatea de a proceda 
la consultări bilaterale și multi
laterale. O nouă ședință plenară 
cu participarea acestora este 
prevăzută pentru ultima zi a 
reuniunii

(Urmare din pag. I)

cipanțf ca un fenomen pozitiv, ce 
se cere cultivat și amplificat. Unii 
participant! au. relevat că abordarea 
acestei probleme în cadrul proiec
tatei conferințe europene — așa cum 
au propus țările socialiste — și rea
lizarea unor înțelegeri de principiu 
ar avea o mare însemnătate pentru 
îmbunătățirea climatului politic euro
pean.

Rapoartele, declarațiile și inter
vențiile reprezentanților diferitelor 
țâri au vădit dorința unanimă 
a participanților de a găsi căile con
crete pentru dezvoltarea cooperării 
economice și industriale. în acest 
cadru au fost supuse unei analize 
amănunțite — atît de specialiștii din 
Vest, cît și de cei din Est — în pri
mul rînd, dificultățile ce mai per- 

'Sist.ă în calea dezvoltării cooperării, 
în vederea eliminării lor.

Din partea delegației de specia
liști români, semnatarul acestor rîn- 
duri a făcut o expunere privind ex
periența României în domeniul coo
perării economice și industriale cu 
celelalte țări europene. Expunerea 
a scos în evidență preocuparea țării 
noastre pentru dezvoltarea cooperă
rii cu țările socialiste și cu toate 
celelalte țări, principiile care o 
călăuzesc în această activitate și a 
făcut o seamă; de propuneri concrete 
menite să contribuie Ia dezvoltarea 
cooperării economice și la înlătura
rea unora dintre greutățile existente.

în expunerile lor. o serie de spe
cialiști din țările socialiste au fă
cut referiri la discriminările prac
ticate de către unele țări occi
dentale față de cele socialiste, con
tingentele insuficiente acordate de 
diverse state din. Vest pentru impor
turile din țările socialiste, greutăți 
de ordin administrativ și juridic pe 
care le întîmpină țările socialiste în 
relațiile lor cu unele țări occiden
tale, insuficiența formelor de credit și 
a termenelor creditelor acordate de 
firmele vest-europene. faptul că pro.

VIETNAMUL DE SUD

Miting consacrat 
împlinirii a nouă ani 
de la crearea F. N. E.

SAIGON 21 (Agerpres). — Cu pri
lejul împlinirii a nouă ani de la 
crearea Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud, în 
zona eliberată de forțele patriotice 
a avut loc un mare miting, la care 
a participat președintele Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu, Huynh 
Tan Phat — anunță postul de radio 
Eliberarea.

într-o declarație făcută cu aceas
tă ocazie, Huynh Tan Phat a evi
dențiat succesele obținute de Gu
vernul Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de sud și 
consolidarea continuă a organelor 
puterii revoluționare populare. El 
a subliniat, totodată, că guvernul pe 
care îl prezidează este gata să cola
boreze cu toate curentele politice 
care se pronunță pentru indepen
dența, pacea și neutralitatea Viet
namului de sud, în scopul creării 
unui guvern de coaliție provizoriu,

In ultimele 48 de

tice in timpul

In ultimele 48 de ore, în Delta Mejkongului au avut loc ciocniri violente intre forțele patriotice din Viet
namul de sud și ttiipele Americano-saigoneze. Noi lupte între detașamentele patrioților și unitățile militare 
inamice au fost semnalate, de asemenea, în apropierea orașului Giao Duc, la 94 kilometri vest de Saigon, pre
cum și la 123 kilometri nord de capitala sud-vietnameză. In fotografie o unitate de artilerie a forțelor patrio- 

unei acțiuni de luptă, în zona platourilor înalte

atena Tentativă 
de piraterie aeriană

ATENA 21 (Agerpres). — Dumi
nică, o nouă tentativă de piraterie 
aeriană a eșuat la Atena, prin ares
tarea a trei cetățeni arabi, în mo
mentul în care aceștia erau pe 
punctul de a se îmbarca pe un a- 
vion al companiei aeriene ameri
cane T.W.A. Avionul, care venea 
de la Tel Aviv, urma să decoleze 
cu destinația New York, avînd 35 
de pasageri la bord. Perchezițio- 
nînd bagajele celor trei arabi, po
liția a descoperit o importantă 
cantitate de substanțe explozive, 
mai multe grenade de mînă și 
arme de foc.

ducția realizată prin cooperare este 
supusă în țările occidentale regimu
lui comercial obișnuit și deci con- 
tingentată și ea, probleme ale balan
țelor comerciale și de plăți ele

în cuvîntul lor, specialiști si re
prezentanți ai firmelor din țările 
vest-europene au pretins că dezvol
tarea cooperării economice Est-Vest 
ar depinde de complementaritatea 
economiilor țărilor respective. Unii 
au susținut , că o parte din țările so
cialiste nu acoperă cu mărfuri nici 

Sprijin dezvoltării cooperării 
economice intereuropene

contingentele de import oferite de 
țările occidentale, că uneori țările 
estice nu știu să-și plaseze pe pie
țele occidentale produsele proprii de 
bună calitate

în cadrul dezbaterilor, la care de
legația noastră a participat activ, a 
reieșit că cooperarea economică Est- 
Vest nu se poate baza pe o comple
mentaritate care să însemne schim
buri de materii prime agricole și mi
nerale contra unor produse cu înalt 
grad de prelucrare și că dezvoltarea 
multilaterală, diversificarea și ridi
carea calității producției fiecăruia 
dintre parteneri constituie căile ca
pabile să împingă cooperarea pe 
un drum ascendent și fructuos

Este de remarcat că în cursul dis
cuțiilor numeroși reprezentanți occi- 

organizării de alegeri generale li
bere și democratice, în încheierea 
declarației sale, Huynh Tan Phat 
și-a exprimat convingerea în vic
toria finală a cauzei poporului viet
namez.

*
WASHINGTON 21 (Agerpres). — 

Președintele Nixon a conferit cu 
generalul Creighton Abrams, co
mandantul trupelor americane din 
Vietnamul de sud, întors la Wa
shington pentru cîteva zile. Secre
tarul de presă al Casei Albe, Ro
nald Ziegler, a declarat că Abrams 
a discutat cu președintele Nixon si
tuația militară din Vietnam în 
lumina noii hotărîri a Administra
ției de retragere, pînă la 15 aprilie 
anul viitor, a încă 50 000 de mili
tari. La întrevedere a participat și 
principalul consilier al președinte
lui pentru problemele securității 
naționale, Henry Kissinger.

Noi incidente la granița, 
dintre Honduras și Salvador

TEGUCIGALPA 21 (Agerpres). 
— La granița dintre Honduras 
și Sălavador s-au produs noi inci
dente, se anunță într-un comuni
cat al Ministerului de Externe al 
Hondurasului. Un grup de salvado- 
rieni înarmați a pătruns în locali
tatea de graniță Aramecina, dar a 
fost obligat să se retragă. După 
acest incident a urmat un schimb 
de focuri în mai multe puncte de 
frontieră.

Din. San Salvador s-a confirmat 
de către ministrul apărării, gene
ralul Fidel Torres, producerea a-

dentăli și-au exprimat acordul cu 
propunerea ca plata instalațiilor fur
nizate de ei să fie făcută în produse 
create cu ajutorul respectivei insta
lații. ori parțial în produs° și par
tial în devjize obținute prin desface
rea de mărfuri pe terțe piețe, ca și 
prin formarea de cadre pentru terțe 
țări etc S-a recunoscut, totodată că 
este necesar ca ponderea parteneru- 
lui-țară socialistă în produsul fi
nit obținut prin cooperare cu firme
le vest-europene să fie mai mare de- 

cît pînă în prezent și că este necesară 
o atragere mai însemnată a partene
rilor din țări socialiste la însăși ac
tivitatea de proiectare.

în ce privește problema contingen
telor unii reprezentanți belgieni și 
francezi s-au pronunțat pentru re
nunțarea la asemenea practici si la 
liberalizarea deplină a schimburilor 
cu țările socialiste Merită, totodată, 
subliniat faptul că cei mat mulți re
prezentanți occidentali la masa ro
tundă s-ae pronunțat pentru lichida
rea dificultăților de ordin tehnieo- 
adminisțrativ care mai există în re
lațiile economice reciproce

Interesante au fost și dezbaterile 
cu privire la problemele financiare 
Mulți reprezentanți occidentali s-au 
exprimat pentru lărgirea tipului de

0 declarație

a președintelui

Boliviei
LA PAZ 21 (Agerpres). — Pre

ședintele Boliviei, generalul Alfredo 
Ovando Candia, a declarat, într-o 
cuvîntare ținută la Cochabamba, 
că împotriva guvernului său se ur
zește un complot din partea ele
mentelor legate de anumite cercuri 
din străinătate. El a vorbit cu a- 
cest prilej despre „o agresiune im
perialistă pe plan economic", pro
movată de unele companii străine, 
îndeosebi nord-americane, care 
își văd limitate posibilitățile de 
exploatare a resurselor naturale 
ale Boliviei. După cum s-a mai 
anunțat, guvernul bolivian a proce
dat, după preluarea puterii la 26 
septembrie anul acesta, la elabora
rea unui proiect de reforme privind 
folosirea în interesul propriu a 
bogățiilor țării, între care se află 
și exproprierea instalațiilor socie
tății nord-americane „Gulf Oil“.

cestor incidente. Nu s-au semna
lat victime.

După cum transmit agențiile 
de presă,. între Salvador și 
Honduras există „o stare de 
război nedeclarată". în ciuda 
încercărilor de mediere din par
tea unei comisii speciale a 
O.S.A. (Organizația Statelor A- 
mericane) privind reglementa
rea conflictului dintre aceste 
două țări mici din America 
Centrală! care a culminat, după 
cum se știe, cu așa-numitul 
„război al fotbalului", din luna 
iulie.

< credite acordate In vederea cooperă
rii industriale, iar unii au sugerat 
ideea folosirii Băncii internaționale 
de investiții în vedirea obținerii unei 
prelungiri a termenelor pentru cre
ditele di- investiții acordate țărilor 
socialiste

Un loc important în dezbateri l-a 
ocupat problem;. informării econo
mice internaționale în domeniul coo
perării în specia) a celei industriale 
Cîțiva dintre participant! au propus 
formarea unui centru informațional 

internațional privind cooperarea care 
să centralizeze să selecteze, să pre
lucreze și să realizeze informarea 
privind oferta și cererea în domeniul 
cooperării Au mai fost prezentate 
și alte variante- în acest domeniu 
Ținîndu-se seama de marea varieta
te a părerilor, s-a ajuns la sugestia 
ca Liga Europeană pentru Coope
rare Economică să ia inițiativa de a 
constitui, urgent, un grup de studii 
Est-Vest cu sarcina de a organiza un 
sistem de informare eficient pe plan 
european în domeniul cooperării In 
legătură cu aceasta urmează să se 
tină seama și de preocupările Co
misiei Economice ONU pentru E-
uropa

Schimbul de vederi efectuat cu 
prilejul celei de a (Il-a mese rotun
de Est-Vest privind cooperarea eco-

ȘEDINȚA COMITETULUI MINIȘTRILOR
APĂRĂRII DIN ȚĂRILE PARTICIPANTE

LA TRATATUL DE LA VARȘOVIA
Astăzi, la Moscova, se deschide 

ședința Comitetului miniștrilor a- 
părării din țările participante la 
Tratatul de la Varșovia.

După cum s-a mai anunțat, In 
cadrul ședinței vor fi analizate

agențiile de presă transmit.*
Guvernul peruvian a a- 

nunțat naționalizarea co
merțului exterior al tuturor 
minereurilor, inc!usiv cuPru1’ 
una din principalele bogății ale țării. 
Hotărîrea luată prevede, printre altele, 
crearea unei întreprinderi de stat pen
tru producția minieră.

Sîmbătă a fost efectuată 
o remaniere a Consiliului 
Federal (guvernul) elvețian, 
în fruntea Departamentului Politic 
(Ministerul de Externe) a fost numii 
Pierre Graber, fostul primar al orașu
lui Lausanne. El îl va succeda pe Willy 
Spiihler, care — după cum se știe — 
se retrage din activitatea politică din 
motive de sănătate. Conducerea Mi
nisterului Economiei a fost încredințată 
lui Ernest Brugger. Cele două numiri 
au deocamdată un caracter provizoriu, 
urmînd a fi definitivate în luna februa
rie 1970, după preluarea efectivă a 
funcțiilor de către noii consilieri fede
rali.

10 000 de metallurgist! 
din localitatea spaniolă Gui- 
puzeoa au intrat în grevă 
în semn de solidaritate cu cei 
3 000 de muncitori ai întreprinderii 
„Esteban Orbegozo", care se află în 
grevă de peste o lună. Acțiuni similare 
au fost înregistrate zilele acestea în 

multe uzine din Țara Bâ’sc'ilon 
unde au fost organizate și colecte_ 
pentru ajutorarea familiilor greviștilor 
de la „Esteban Orbegozo".

Președintele Turciei, Cev- 
det Sunay, și-a încheiat vi
zita oficială în Etiopia, unde 
a avut convorbiri cu împăratul Haile 
Selassie. Cele două țări, se arată în 
comunicatul comun dat publicității, 
și-au reafirmat atașamentul față de 
cauza păcii generale și principiile 
Cartei O.N.U. și hotărîrea de a depune 
eforturi pentru consolidarea înțelegerii 
internaționale pe baza respectării in
dependenței și integrității teritoriale, 
a egalității în drepturi și neamestecu
lui în treburile interne.

La Sofia a sosit o delega
ție economică guvernamen
tală iraniană Pentru 3 duce tra- 
tative referitoare la dezvoltarea schim
burilor de mărfuri între cele două țări, 
anunță B.T.A. Relațiile economice din
tre Bulgaria și Iran s-au dezvoltat mai 
ales după încheierea, în urmă cu doi 

nomică s-a caracterizat pnntr-o a- 
bordare pozitivă și realistă a pro
blemelor Au fost puse în relief nu
meroasele avantaje ale cooperării, ca 
și faptul câ aceasta trebuie să aibă 
drept îonsecință promovarea celor 
mai avansate tehnici și tehnologii, 
dezvoltarea resurselor care există în 
fiecare țară din Europa și favoriza
rea, prin însuși acest lucru, a evo
luției economice a fiecărei țâri și a 
continentului nostru Acordurile de 
cooperare influențează nu numai pro
cesul de producție, dar stabilesc și 
raporturi durabile între țările parte
nere. implică din ce în ce mai mult 
o îmbinare a cooperării în produc
ție cu cooperarea comercială și coo
perarea pe tărîmul cercetării știin
țifice.

Dezbaterile propriu-zise. ca și con
tactele pe care delegația română 
le-a avut cu participants la această 
întilnire. ne-au oferit,.o dată mai mult, 
posibilitatea de a constata prestigiu 
de care se bucură România socialistă, 
politica ei pe plan internațional, ca 
și interesul pe care țara noastră, dez
voltarea ei multilaterală îl prezintă 
pentru intensificarea cooperării e- 
conomice între statele Europei

în lumina experienței oferite și de 
această reuniune apare întru totul în
temeiată preocupai ea permanentă a 
partidului și statului nostru pentru 
intensificarea și creșterea eficienței 
relațiilor economice internaționale 
ale României, pe baza principiilor in
dependenței și suveranității, egalită 
til în drepturi neamestecului în tre
burile interne și avantajului re
ciproc Tn acest context sporirea ce
rințelor față de organele noastre de 
stat care se preocupă de probleme
le cooperării pe plan extern și. în 
general, de comerțul exterior pentru 
creșterea sa calitativă, se înscrie în 
efortul general de a înainta pe calea 
făuririi unei economii socialiste mul
tilateral dezvoltate si toiodată. de a 
contribui la progresul general la dez- 
vnl’area "cooperării fructuoase între 
porioar.elr- europene, la întărirea păcii 
și securității în Europa și în lume. 
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probleme privind situația armate
lor statelor participante la Trata
tul de la Varșovia și măsurile re
feritoare la întărirea apărării aces
tor state.

(Agerpres)

ani, a unui acord privind schimburile 
de mărfuri și plățile între cele două 
țări. De la 5,8 milioane dolari, în anul 
1968, volumul schimbului de mărfuri 
va ajunge la sfîrșitul anului 1969 la 
15 milioane dolari.

Parlamentul Ugandei a 
fost convocat luni în sesi
une extraordinarăcu sc°puI de 
a examina situația care s-a creat în 
țară după tentativa de asasinare a 
președintelui Milton Obote.

Referindu-se la situația din Uganda, 
agențiile de presă informează că in
terdicțiile de circulație impuse de au
torități rănim în vigoare, forțe ale po
liției și armatei patrulează pe stră
zile capitalei, iar aeroportul Entebbe 
continuă să fie închis.

Poliția italiană a arestat 
doi tineri din Torino, în lo- 
cuința cărora au fost găsite aproxima
tiv 15 kg de dinamită, 104 detona
toare și 138 fitile de aprindere. Nu 
s-a precizat dacă cele două persoane 
au vreo legătură cu atentatele de la 
Milano și Roma.

12 noi sateliți artificiali 
ai Pămîntului vor fi lansați 
în 1970 de către Administrația na
țională pentru problemele aeronau
ticii și cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.). O parte dintre aceștia ur
mează să. fie folosiți pentru extinderea 
Comunicațiilor și pentru continuarea 
cercetărilor meteorologice. în 1969 
N.A.S.A. a lansat 18 sateliți.

f/W O m „DRUG-PARTY"
Drogurile, teribil 

flagel al societății ca
pitaliste, fac mereu 
noi victime, lată un 
fapt divers, dar plin 
de semnificație : cinci 
tineri din orașul fran- 
ceț La Ciotat au orga
nizat o petrecere cu 
„surprize", un „Drug- 
party", jocul cu dro
gul. Un joc periculos, 
transformat intr-o a- 
devărată dramă. Au 
dorit să afle „gustul"

heroinei. Dar pudra 
albă nu iartă. Unul 
dintre ei nu a mai 
ieșit din comă, su- 
combind in citeva ore 
datorită unui edem 
pulmonar. Ceilalți au 
fost cuprinși de du
reri de cap, de vomă... 
Drama a impresionat 
profund populația din 
regiune unde o tină- 
ră coafeză decedase cu 
citeva săptămâni in 
urmă din cauza unei

Epidemia de gripă, care 
bînîuie aproape în întrea
ga Europă, a fost semnalată 
și în Grecia. Agenția Reuter arată 
că numai în orașele Atena și Pireu au 
fost înregistrate aproximativ 200 000 
cazuri de gripă.

Tribunalul securității de 
stat ds la fimman 3 p,onuntat 
sentința în procesul persoaneloi impli
cate în complotul împotriva actua
lului regim din Iordania, dejucat de 
autorități în cursul lunii mai a.c. Pe
deapsa cu condamnarea la moarte a 
fost pronunțată împotriva a 14 per
soane, între care se află și Takie- 
dinne Nabhane, liderul Partidului eli
berării islamice, judecat și condamnat 
în contumacie.

Posibilitățile intensificării 
colaborării dintre Congo 
(K), Burundi și Ruanda3U fost 
examinate în cadrul unei conferințe 
la nivel înalt care a avut loc la 
Gisenyi, localitate din Ruanda. Un 
comunicat dat publicității la încheie
rea conferinței, la care au participat 
șefii celor trei state, subliniază hotă
rîrea participanților de a găsi moda
lități de colaborare economică care 
să permită celor trei țări să utilizeze 
mai rațional vastele lor resurse umane 
și materiale.

,Centrul de cercetări al atmos
ferei" din New York a dat pu
blicității un studiu în care ara
tă că, dacă nu se vor lua mă
suri eficiente de depoluare a ae
rului, viitoarele generații vor fi 
sortite să poarte măști de gaze. 
Datorită infectării aerului din 
cauza industriei și a creșterii 
considerabile a numărului de au
tomobile, apreciază oamenii de 
știință in următorii 10—15 ani 
in New York vor fi necesare 
măști pentru a putea respira in 
..aer liber”

R. P. UNGARĂ 
Aniversarea nașterii 

lui N. Băkescu
BUDAPESTA 21 (Agerpres). — 

Cu prilejul aniversării a 150 de 
ani de la nașterea lui Nicolae Băl- 
cescu în orașul Gyula din R. P. Un
gară a avut Ioc o adunare festivă. 
Peter Szilagy, secretar general al 
Uniunii democrate a românilor din 
Ungaria, a vorbit despre viața și 
activitatea lui Bălcescu. în aceeași 
zi, la Liceul „Nicolae Bălcescu" cu 
limba de predare română din loca
litate a avut loc o festivitate consa
crată împlinirii a 20 de ani de la 
înființarea acestui liceu.
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Prima conferință arabă a 
cooperativelor agricole s•» 
încheiat sîmbătă la Damasc, după pa
tru zile de dezbateri. La lucrări au 
luat parte delegații din 21 de țări.

Tiri Nose/c, secretar general 
adjunct al O.N.U., a anunțat că. 
in cursul acestui an, în cadrul 
Națiunilor Unite au avut loc 
2 649 ședințe, cu 69 mai 'multe 
decît in 1968. Ele includ 5S4 șe
dințe ale Adunării Gene'-Ne și 
comitetelor permanente ci
nul trecut) și 64 ședi y . ale 
Consiliului de SecuritcK&& .) ci
nul trecut) Nosek a menționat, 
totodată că pînă la 19 decem
brie au fost publicate, kub for
mă de documente oficiile ale 
O.N.U., 28 034 pagini, față de 
28 110 în 1968. Personalul O.N.U. 
a tradus in limbile franceză, 
rusă, spaniolă, chineză, engleză 
și arabă 172 000 pagini de docu
mente

Senatul american a res
pins, cu 39 voturi contra, față de 29 
pentru, proiectul de lege prevăzînd alo
carea unei sume de 1,8 miliarde do
lari destinate „ajutorului pentru străi
nătate". Senatorii care s-au opus a- 
doptării acestui proiect de lege sînt 
nemulțumiți de faptul că el includea 
două clauze prin care se autoriza suma 
de 54,5 milioane dolari pentru livrarea 
de avioane militare Taivanului și un 
„ajutor" militar suplimentar de 50 mi
lioane dolari către Coreea de sud.

injecții cu o substanță 
stupefiantă. ,

Experiența tragică a 
tinerilor francezi s-a 
încheiat la tribunal. 
Supraviețuitorii au 
fost încredințați, pe 
timp de trei ani, su
pravegherii poliției.

Tinerii clienți ai 
drogului nu sini numai 
victima propriei lor 
inconștiente, dar și a 
lipsei de orientare, de 
idealuri majore a so
cietății in care trăiesc

Detașamente ale Frontu
lui de eliberare din Mozam- 
bic au doborît un avion portughez, 
care arunca bombe cu napalm asupra 
unor localități din Mozambic, s-a a- 
nunțat într-un comunicat al reprezen
tanței FRELIMO din Dar Es Salaam. 
Comunicatul denunță sprijinul pe care 
unele țări occidentale îl acordă autori
tăților portugheze în desfășurarea ope
rațiunilor militare împotriva forțelor 
care luptă pentru eliberarea de sub 
dominația colonială a Mozambicului.

Exporturile Columbiei au 
crescut în anul 1S69 cu 
aproximativ 7 la sută față de anul 
trecut. Potrivit aprecierii cercurilor e- 
conomice din Bogota, acest ritm are 
toate șansele să se mențină și în cursul 
anului 1970.

Populația Suediei totali
za la începutul lunii decem
brie a.c. 8 000 000 locuitori, 
față de 7 930 000 la sfîrșitul anului 
1968. Creșterea populației țării s-a da
torat în special afluxului de imigranți, 
al căror număr a atins în 1969 66 000 
persoane, față de 50 000 în anul pre
cedent.

La Siracuza au fost des
coperite rămășițele unui 
nou templu grecesc, c3,e se 
presupune că ar fi fost folosit de către 
tiranul acestei cetăți, Dionysios, drept 
închisoare pentru adversarii politici. 
Descoperirea a fost făcută cu ocazia 
unor săpături pentru lărgirea unui 
drum de acces către carierele de pia
tră din zona suburbană a Siracuzei 
numită Latomia. Legenda spune că 
peștera săpată în această carieră de 
piatră era numită „Urechea lui 
Dionysios", întrucît sunetul fiind pu
ternic. amplificat, tiranul putea asculta 
orice conversație a prizonierilor săi.

48 de gravuri ale lui 
Pablo Picasso 3,1 fosl fnr3te din- 
tr-o colecție particulară. Valoarea aces
tora este apreciată la 208 000 dolari.
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