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Ponderea sectorului agricol In eco- 
, nomia județului Botoșani este ilus

trată de faptul că în privința supra
feței deținute de cooperativele agri
cole de producție se situează pe lo
cul al șaptelea între celelalte județe 
ale țării i majoritatea organizațiilor 
de bază și peste jumătate din numă
rul membrilor de partid din județ 
muncesc în unitățile agricole. Toate 
acestea relevă însemnătatea contri
buției pe care județul Botoșani este 

. cherpat să o aducă la realizarea sar
cinilor stabilite de plenara C.C. al 

’ P.C.R: din deeerhbrîe 1969 pentru 
asigurarea unui progres rapid al 
agriculturii, concretizat prin crește
rea încă în anul 1970 a producției 
agricole globale cu peste 16 la sută.

) Realizarea acestor sarcini, de însem
nătate majoră pentru dezvoltarea de 
ansamblu a economiei naționale și 
ridicarea nivelului de trai al po
porului, impune, ca o premisă hotă- 
rîtoare, O largă concentrare a forțe-

Gheorghe GHINEA
£ prim-secretar

a! Comitetului județean Botoșani 
al P.C.R.

lor pentru înfăptuirea sistematică a 
cuprinzătorului program de măsuri 
stabilit de către Comitetul Executiv 
al C.C. al P.C.R., privind îmbunătă
țirea. multilaterală ș.activității coope
rativelor agricole,'precum 'și’a hotă* 
rîrii plenarei Consiliului U.N C.A P. 
cu privire Ia perfecționarea organi
zării, normării și retribuirii muncii.

Este cunoscut că. în ultimii 
am, factorii naturali nefavora
bili și-au pus amprenta asupra re
zultatelor globale din agricultura ju
dețului nostru. Așa cum a subli
niat de repetate ori tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, agricultura

bule practicată în condițiile oferite 
de natură, nu trebuie așteptat nu
mai-ti mp favorabil. De altfel, propria 
noastră experiență confirmă că prin
cipalele .greutăți n-au fost provocate 
de natură. Dacă mă pot exprima ast
fel. aș afirma că cele mai mari 
neajunsuri le-au pricinuit slaba 
organizare a muncii, lipsa unei inter
venții ferme și eficiente a organiza
țiilor de partid și a organelor agri
cole

Revelatoare este In. această pri
vință experiența cooperativelor agri
cole de ’ producție J- —1
Concești și . Roma,
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Judokanii juniori in sala Floreasca, 
luptînd pentru titlul de campioni 

Foto : M. Andreescu

© CAMPIONATELE M0N 
DiÂLE DE HOCHEI PE 
GHEAȚĂ (pregătiri la 
București și Galați 
pentru meciurile gru
pelor B și C) 
SCRSMĂ Ionel Drîm- 
bâ a câștigat „Tro
feul Martini" 
Turneul în Polonia 
al handbaiiștilor 
noștri
BOB Șl FOTBAL (co
respondențe specia
le din Brazilia, Elve
ția și italia) , 
Alte știri din țara și 
de peste hotare în 
pagina a Hl-a

Ordinatoare electronice

Tot mai multe dome
nii de activitate solici
tă introducerea unor a- 
parate și agregate din 
cele mai perfecționa' e 
pentru executarea unor 
lucrări complexe de 
mare precizie și efi
cacitate economică In 
acest scop, specialiștii 
Institutului de cerce
tări în construcții și 
economia construcțiilor 
(ÎNCERCI. in -colabo
rare cu cei de la 
Centrul de calcul pen
tru proiectare și con

strucții al Ministeru
lui Construcțiilor In
dustriale, și-au propus • 
să realizeze în acest 
an un ansamblu de 
proceduri și programe 
necesare introducerii 
ordinatoarelor elec
tronice în calculul 
construcțiilor.

In cadrul sistemului 
de programe pus la 
punct in domeniul cal
culului dinamic, liniar 
și neliniar al structu
rilor se evidențiază ca 
elemente importante

procedurile : 
rezolvarea 
lor algebrice 
lori proprii ; 
integrarea i 
sau sistemelor de 
cuații diferențiale, 
niare și 
ajutorul 
te face 
portării 
și a unor agregate la 
vibrații, precum și la 
vibrațiile da,te de e- 
fectul proceselor teh
nologice sau la acțiu
nea seismică.

pentru 
probleme- 

de va- 
; pentru 
ecuațiilor

neliniare 
cărora se poa- 
analiza com- 
construcțiilor

Astăzl, cînd ducem bătălia 
pentru frumoasa maturizare a 
conștiinței socialiste, sub ochii 
noștri uneori prea distrați, prea 
indiferenți, samsarlicul — aceas
tă drojdie a vechilor relații so
ciale — își mai face loc cu coa
tele, pus pe căpătuială. Nici nu 
știi de unde-șt scoate capul. Mai 
deunăzi l-am văzut imnunin- 
du-se chiar în fata birouri
lor l.T.B. ta care cetățenii își 
tocmesc camioane-taxi pentru 
treburile gospodărești. Deci, vid 
excelent pentru samsari I Aveam 
trebuință să-mi transport niște 
mobilă și mergeam, ca omul, că
tre biroul respectiv, cind doi 
indivizi spilcuiți. cu părul nă
clăit de briantină, m-au întim- 
pinat surizători :

— Vreți un camion și oameni 7 
Poftiți cu noi.

Tonul era firesc, samsarii se 
dădeau drept salariați ai I.T.B.- 
ului. Dar viermele îndoielii, care 
uneori ne roade tocmai la tim
pul necesar. m-a făcut să încerc 
și înăuntru. înăuntru mi s-a 
spus că prețul camionului-taxi 
este de numai 3.5 lei per kilo
metru și 20 lei per ora de stațio
nare și că oamenii, puși la dis
poziție de cooperativa „Presta
rea", sînt plătiți cu 75 lei pentru 
opt ore muncă. Deci loial, avan
tajos. omenește.

Dar samsarii ? Cit pretind 
samsarii. ? Am pățit-o eu însumi 
(prin intermediul soției mele) : 
600 lei pentru căratul unui pian 
și-al unui bufet, din camion pî
nă... în curte. Pentru că samsa
rul își ia partea leului, iar par
tea leului e ciolan nu glumă.

Amuzată, tovarășa dispeceră 
de la birourile l.T.B.-ului mi-a 
istorisit cum un provincial naiv 
dăduse crezare samsarilor care 
stau ea solii la poartă. Aceștia 
l-au purtat prin Obor, prin cîr- 
ciumi, în căutarea oamenilor ne
cesari transportului. timp de 
două ore. Unii erau beți, alții nu 
conveneau la preț, pînă cind 
provincialul nostru, indignat, s-a 
dus la biroul l.T.B. cerînd soco
teală :

— Oamenii dumneavoastră 
sînt întru totul neserioși. M-au 
purtat două ore prin piață, prin 
spelunci.

— Pardon, aceștia nu sînt oa
menii noștri, sint samsari.

Bine, bine — zic eu, dacă 
samsarii nu sint oamenii I.T.B.- 
ului, atunci ai cui sint ? Sau, mai 
răspicat spus, ai cui ar trebui să 
fie ? Cine se ocupă de soarta 
lor 7 Că in holul hotelurilor, a- 
tuncl cind nu mai sînt camere 
libere sosește samsarul, iar o- 
mul dobori! de somn plătește. 
Că prin fața cinematografelor 
sosește samsarul care are tot
deauna un bilet în plus. Că, de 
la țară, ți-aduce samsarul ustu
roi și tot ce nu se găsește pe 
piață. El face rost de orice. Vrei 
butelie de aragaz, vin extra (din 
marmeladă...), stofă sau costume 
sosite la „pachet", bilet de tren 
in ajun de sărbători, orice.

Face rost.
Căci samsarii au o rețea inge

nios stabilită. Ei au un soi de 
filiale, afacerea este arborescen
tă, de pe seama el trăiesc para
zitat alți „fără ocupație". Sam
sarul. profită totdeauna de nea
junsurile noastre organizatorice, 
de găurile din cașcavalul nos
tru. El apare acolo unde unele 
servicii către populație scirțîie. 
Stîrpirea acestui parazit social 
este intrucitva corelată cu înlă
turarea neajunsurilor noastre. 
Dar oricum, indiferent de unele 
defecțiuni, samsarii nu trebuie 
lăsați să prospere. Este de dato
ria organelor publice să-i depis
teze pe acești profesioniști 
ai bacșișului și al traficului de 
influență, vlnzălori de te-mirî- 
ce. samsarii pomădați, cu pălărie 
de lorzi, care sfidează munca 
cinstită, opinia publică, legile 
statului

Dar, cum spuneam, și noi ce
tățenii — prin naivitatea sau ne
păsarea de care dăm uneori do
vadă — încurajăm pe acești tă
ietori de frunză la dini, care de 
dimineață pînă seara visează 
cîștiguri gratuite. Dacă vrem să 
scăpăm de prezența celor care 
ne otrăvesc inima și ne ușurea
ză punga, trebuie să le tăiem, 
„craca" afacerilor și să-i luăm 
frumușel de guler, iar nu să ne 
lăsăm ademeniți de ei sau să 
ridicăm din umeri : „asta nu 
mă privește...".

Cum să nu ne privească 7 1

E FAPTobținut, an de an.
Pînă cu cîțiva ani
CA P Concești se obțineau produc
ții mici, iar veniturile ■ cooperatori
lor erau, firește, pe măsura produc
țiilor realizate iată însă că de acum 
doi ani, cooperativa s-a situat cu 
autoritate în fruntea unităților din 
județ, pă«trîndu-și și acum acest 
loc. Condițiile naturale nu s-au îm
bunătățit. ci dimpotrivă i cu toate 

■acestea producțiile obținute la Con
cești le depășesc pe ale vecinilot de 
la Vatra Hudești. sau Teioasa,. cu 
500—1 200 kg la hectar la griu și 
porumb șl cu I 000 Utri lapte pe vacă 
furajată Care este „secretul" aces
tor rezultate ? Oamenii din condu
cerea cooperativelor sînt aceiași, s-a- 
schimbat însă opțica lor despre me
nirea cooperativei agricole în viața 
economică a satului i au înțeles că 
un nivel înalt de bunăstare al coope
ratorilor nu cade din cer, ci poate fi 
asigurat numai printr-o judicioasă 
organizare a muncii, dezvoltarea 
avutului obștesc, întărirea ordinii și 
disciplinei în muncă Tocmai spre 
înrădăcinarea acestui adevăr în con
știința masei cooperatorilor și-a în-
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Duminică dimineața a plecat 
la Paris delegația Partidului Co
munist Român, condusă de tova
rășul Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., care va participa la 
lucrările celui de-al XIX-lea Con
gres al Partidului Comunist Fran
cez

Din delegație fac parte tovarășii 
Mihail Florescu, membru al C.C. 
al P.C.R., Ștefan Andrei, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., prim- 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

La plecare, delegația a fost sa-

lutată de tovarășii Virgil Trofin, 
membrii al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass și 
Ilie Rădulescu, membri ai C.C., șefi 
de secție la C.C. al P.C.R., de ac
tiviști de partid.

în aceeași zi, delegația a sosit la 
Paris. Pe aeroportul Bourget, ea a 
fost salutată de Andrâ Vieuguet, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.C.F., Jean Tricard, 
membru al C.C., și de alți acti
viști ai P.C.F. Au fost, de aseme
nea, de față Constantin Flitan și 
membri ai ambasadei române. /

(Agerpres)

Duminică a avut loc vernisa
jul expoziției sculptorului Petie 
Jucu din București închinată ce
lor 120 de ani de Io nașterea 
Luceafărului poeziei românești. 
Deschisă în sala „Brâncuși" a 
muzeului județean Gorj, expozi
ția omagială înmănunchează 25 
de lucrări inspirate din creația 
marelui poet. Executate în granit, 
marmură, calcar, lemn, lucrările 
prilejuiesc întîlnirea cu „variante 
sculpturale" ale cunoscutelor 
poezii eminesciene „Împărat și 
proletar", „Luceafărul", „Călin", 
„Epigonii" etc.

părea 
printr-o contabilitate 
surdă, un părinte 
ajunge datornic 
propriii săi copii 
fi așa. n-ar avea 
sens să stăruim .
unui asttel de paradox Din 
păcate însă, asemenea si
tuații ce frizează absurdul 
mai pot fi înțîinite

Au trecut 8 ani de zile 
de cind Gheorghe Ploicică, 
originar din Dărmănești, 
județul Bacău, nu și-a vă
zut măcar o singură dată 
copilul, aflat în satul Că- 
tăuți, județul Vrancea Să 
facem însă abstracție de 
acest „amănunt" care, 
oricum, este subsidiar dis
cuției de față De fapt, de 
mai bine de un an de 
Gheorghe Ploicică este 
tat pentru cu 
ceva plata 
125 lei lunar . 
treținerea fiului său. 
mai de la data introducerii 
acțiunii la tribunal, 
riile tațălui (despre 
în ultimul moment.

Pe timp de iarnâ, ca și vara, în serele I.A.S.-Oradea se produc 
proaspete pentru consumul 'intern și pentru export 

Foto : Agerpres

LA 6000 DE METRI

/

ADINCIME
PLOIEȘTI (corespondentul 

„Scînteiin : De curînd, la uzina 
„1 Mai" <Un Ploiești s-a intro
dus în fabricație o notsS insta
lație de foraj, denumită F-320-2 
DH. Ea aro turla rabatabilă, 
este înzestrată cu trei motoare

de mare forță — care-i 
gură o putere de 1 000-1 250 
De remarcat că noua instalație 
poate fora — în diverse condiții 
de teren ți climă — pînă la 
6 000 metri adîncime.

asi- 
CP.

numai 
ab

ac putea 
față de 
Dacă ar 
nici un 

asupra

totul 
sumei 
pentru

\ . x 
că este salariat al uzinelor' 
Vulcan din București și lo
cuiește în Timișoara, str. 
1 Mai, bloc 4, ap. 2, unde 
este detașat în interes de 
serviciu) față de propriu) 
său copil au ajuns astăzi 
la suma de 2 000 lei. Dacă,, 
ar fi să le -socotim 
de la data cînd. și-a văzut 
ultima oară copilul, aceste 
datorii ar ajunge însă la 
peste 12 000 lei 1

Oprindu-ne asupra aces
tui caz, am redus inten
ționat discuția la un singur 
aspect — datoriile paterne 
exprimate în bani Este e- 
vident însă că. în asemenea 
cazuri, lucrurile nu pot fi 
și nici nu trebuie privite 
numai prin prisma sumelor 
ca atare.
mulate, 
contează 
în raport cu alte consecin
țe, mult mai grave.

Am avut prilejul să con
semnăm numeroase opinii 
exprimate de diverși cetă
țeni, de oameni care se o- 
cupă îndeaproape cu astfel 
de cazuri — judecători sau 
reprezentanți ai unei insti
tuții specializate cum este 
autoritatea tutelară — asu
pra cauzelor acestui feno
men în totală contradicție 

mai elementare

25—30 de lei 
mentară pentru copii, deși 
se știe că aceasta reprezin
tă, în mod fatal, o limi- 
tar,e a obligațiilor paterne 
doar la ceea ce se poate, 
cît de cît, reglementa pe 
calea legii

Deși continuu blamat, fe
nomenul abandonului pa
tern își menține totuși o 
răspîndire care nu poate

ma este cum anume 
descoperim pe cei 
se eschivează de la 
torfile paterne, schimbîn- 
du-și neîncetat domiciliu) 
și locul de muncă Există 
oare o soluție pentru a-i 
Împiedica să se mai „piar
dă" în lume ? Da

Regulamentul de ordine 
interioaiă al fiecărei în
treprinderi instituții

să-i 
ce 

da-

dato- 
care, 

aflăm

0

Pe marginea

a datoriilor acu- 
întrucît acestea 

poate prea .. puțin

norme ale Codului familiei, 
cu principiile etice ale vie
ții noastre sociale. Nimeni 
nu ne-a putut indica mă
car un singur exemplu ' în 
care sustragerea de la ase
menea obligații minime 
față de copii să fie rezul
tatul neputinței de a le a- 
chita .Pe listele proceselor 
ce se judecă la Tribunalul 
municipiului București — 
după cum ne spunea Sil
vestru Vîrtosu, președinte
le secției a V-a de la a- 
ceastă instanță — figurea
ză zeci și zeci de cauze 
al icărdr obiect nu este al
tul decit „ruperea" «

unor sensors

fi trecută cu vederea. (Luna 
aceasta, numai Ia redacția 
noastră au sosit aproape 
50 de scrisori pe această 
temă) Desigur, pentru era
dicarea manifestărilor de a- 
cest tel. profund imorale, 
sînt importante măsurile e- 
ducative. riposta termă și 
promptă a opiniei publice. 
Dar pînă atunci, proble-

cuprinde, printre altele, o 
prevedere conform căreia, 
la angajarea sa, orice per
soană trebuie să aducă de 
la unitatea unde a lucrat 
anterior (sau de la organe
le administrative din loca
litatea de domiciliu) o do
vadă din care să rezulte 
dacă are sau nu debite ce 
grevează asupra sa. Din 
păcate însă, această preve
dere nu se respectă. îndeo
sebi de către întreprinde
rile și șantierele de con
strucții. Uneori, o aseme
nea neglijență, aparent ne
însemnată. se asociază 
chiar cu complicitate direc-

tă, concretizată In ignora
rea sau tergiversarea exe
cutării popririlor pe salariu 
(întreprinderea de mecani
zare a agriculturii din Ră- 
căciuni-Bacău nu stabi
lește la timp popririle legale 
pe salariu) lui Sandu Pana- 
ite i Consiliul popular al co
munei Pietrari-Olt tărăgă
nează tn mod nepermis eli
berarea unei adeverințe din 
care să rezulte ce salariu 
primește medicul veterinar 
Rădulescu Cornel pentru 
a se stabili pensia ali
mentară datorată de el etc. 
Este cazul ca neîndeplini- 
rca unor asemenea obligații 
de serviciu, care ar închide 
multor părinți calea spre 
evaziune, să fie pretutin
deni pedepsită ca atare, 
conducerile instituțiilor ve
ghind cu maximum de res
ponsabilitate la respectarea 
și aplicarea strictă a tuturor 
prevederilor legale exis
tente în acest sens.

. Mai multe scrisori aduc 
In discuție și un alt aspect: 
tn numeroase cazuri acești 
părinți fugari își însușesc 
și alocația acordată de stat 
pentru copii. Nu este 
oare anormal să li se a- 
corde banii respectivi aces
tor părinți — adevărați de
lapidatori — care se auto- 
absoivă apoi de orice dato
rii paterne ? Ar trebui deci 
ca organele competente- să 
studieze posibilitatea ca, 
printr-o reglementare lega
tă corespunzătoare, prin 
acte normative clare, a- 
.locația de stat pentru copii 
să fie acordată acelui pă
rinte csț,re se ocupă efectiv 
de întreținerea lor, mai cu 
seatnă atunci cînd acest 
părinte este si el salariat. 

Asemenea măsuri, ală
turi, eventual, de altele, 
ar putea constitui un baraj 
eficient împotriva fenome
nului imoral al aban
donului patern

D- TIRCOB

A muri pentru Gibraltar înseamnă 
a muri pentru Spania I". Fraza, cu 
rezonanțe de poem eroic, a fost pro
nunțată de generalul Manuel Cha
morro, comandantul trupelor blin
date spaniole concentrate acum 
cîtva timp la granița cu mult dispu
tata Stîncâ. Ea urmărea să influen
țeze desfășurarea conflictului în jurul 
Gibraltarului, care dăinuie de mai 
bine de două secole și jumătate.

După cum se știe, la cererea Spa
niei, discutarea conflictului dintre 
Madrid și Londra cu privire la su
veranitatea asupra Gibraltarului a 
fost înscrisă pe agenda cîtorva se
siuni ale Adunării Generale a O.N.U. 
și s-a soldat cu rezoluția din decem
brie 1968 care cerea Marii Britanii 
să se retragă din Gibraltar pînă la 
30 noiembrie 1969. dat fiind că „orice 
situație colonială care distruge în 
parte sau complet unitatea națio
nală și Integritatea teritorială a 
unei țări este incompatibilă cu princi
piile Cartei Națiunilor Unite".

Marea Brilanie nu a dat curs aces
tei rezoluții, invoeînd. pe de o parte, 
caracterul el neobligatoriu, și, pe de 
altă parte, rezultatul plebiscitului or
ganizat în rîndul populației Gibral
tarului, net în favoarea Angliei. De
clarații oficiale, de o parte și de alta, 
susținute de demonstrații de forță 
militară atît din partea Madridului 
cît și a Londrei la începutul lui 
decembrie, păreau să răstoarne Ipo
teza unei concilieri diplomatice și 
pronosticau o agravare a conflic
tului Tot atît de evident era însă și 
faptul că nici una din părți nu se 
gîndea la ostilități armate, așa îneît 
nu era vorba de „a muri" 6au nu 
pentru Gibraltar.

In ciuda onor recente fricțiuni, le
gate de intenția Marii Britanii de a 
organiza manevre militare în apro
pierea Gibraltarului, a intervenit o 
calmare a spiritelor. Observatorii po
litici apreciază că există indicii pen
tru începerea de sondaje în vederea . 
unor noi negocieri între cele două 
capitale. Interesul atît de mare ma
nifestat de cei doi adversari rezidă 
In importanța strategică a Stîncii. 
Așa se și explică soluția de com
promis propusă de Spania i închirie
rea bâzei militare din Gibraltar 
Marii Britanii, aceasta presupunînd 
recunoașterea suveranității 'Madridu
lui asupra Stîncii

Evenimentele lasă însă să se între
vadă că la o eventuală viitoare 
„masă a tratativelor" nu se vor mai 
afla doar două părți, ci și o a treia 
— S U A încă din noiembrie. Statele

Dan MUNTEANU

(Continuare în pag. a IV-a)
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Expoziția Viorel Mărginean
O evidentă forță de comunicare 

cu profunde rezonanțe asociative,’ 
un lirism reținut, auster, ca de so
net, reunesc sub semnul lor lucră
rile expoziției personale a pictoru
lui Viore) Mărginean, recent des
chisă în sala Dalles

Meditația și creația nu sînt pen
tru pictor decît fețele contempora
ne ale aceluiași proces. Emoti
vitatea supravegheată de exigen
țele rațiunii, surdina continuă pe 
care Viorel Mărginean încearcă să 
o pună sensibilității lui accentuea
ză asupra poeziei pe care o degajă 
aceste lucrări și' care se datorează 
în egală măsură culorii și subiec
tului, faptului că pictorul rămîne 
martorul unui joc pe cît de cere
bral pe atît de sensibil. Se dezvă
luie treptat, de-a lungul simezelor 
expoziției; dorința de a surprinde 
și fixa esența realității, sublinierea 
semnificațiilor acestei realități 
Percepția fizică a naturii înconju
rătoare atinge o acuitate de necre- 

■ zut, o concretețe a detaliului ma
terial ce mărturisește implicit o vi
vacitate senzorială remarcabilă. 
Toate elementele universului său se 
organizează în cadrul ordinii 
lor normale, în interiorul unei 
armonii.severe, fie că e vorba de o 
perspectivă îndepărtată, bruegelia- 
nă „în zbor de (pașăre", de o des-, 
chîdere largă a cîmpiei. de văi, 
drumuri, de imaginea arhitecturii 
generale, permanente a pămîntului, 
fie de surprinderea contrastului o- 
ferit de ariditatea, netezimea, no
blețea sobră , și gravă a peisajului 
montan. Este un spațiu omogen, 
delimitat în planuri cuprinzătoare, 
cu limite precis conturate, în care 
masele mari par să absoarbă amă
nuntele.'Totul e un vast ritm, ver
tical sau ondulatoriu, care antre
nează integrator elementele spec
tacolului în care esențial pare a fi 
efortul de pătrundere spre miezul 
peisajului, spre acea spiritualitate 
specific românească care apropie 
arta lui Viorel Mărginean de aceea

matură, împlinită, a lui Dumitru 
'Ghiață

Nu este vorba numai de un spa
țiu material, i are să includă ideea 
de distanță, de' vid sau măsură. A 
treia dimensiune, profunzimea me
trică, deși existentă, face Ioc unei 
dimensiuni metaforice Vocabularul 
pitoresc și variat, de coloratură ță
rănească, al peisajului montan sau 
campestru,, aroma tare, de pămînt 
umed și de plante amare, pe care o 
degajă,multe din peisajele realizate 
în ulei, a căror replică în creion, 
cărbune, pastel sau tempera o re
găsim în prima sală a expoziției, 
conferă acestor lucrări o aură de 
legendă. Legenda se amestecă par
că. terestru, cu existența cotidiană

Actul creației pare a fi pentru 
Viorel Mărginean un act de cre
dință — al aspirației către substan
ța lucrurilor. Lucrările sale devin 
veritabile aventuri ale cunoașterii, 
ale descoperirii adevărului ascuns 
sub coaja aspectelor celor mai o- 
bișnuite ale lucrurilor, căi spre do- 
bîndirea unei expresivități care să 
nu-și semene decît sieși, comuni
care irepetabilă a unei deveniri 
fără finalitate știută dinainte. O fe
reastră cu mușcate, ulcelele cu tu- 
fănele și busuioc, florile și luna, 
cîrciumăresele sînt doar cîteva ele
mente prin intermediul cărora Vio
rel Mărginean restabilește dialogul 
cu lucrurile, scăpînd de mecanica 
obișnuinței

Modul de a reda aceste lucruri, 
singurul real, i se impune de la sine, 
a.jungînd parcă la privitor încărcat 
de substanță, inseparabil de ceea 
ce se află înăuntrul lui. Simplita
tea formei este ecoul plastic al unui 
mod de a simți propriu artistului 
care-și gîndește opera îndelung, in
tens, pînă Ia esențializarea expre
siei, dar este și o simplitate inten
ționată pentru a mijloci privitoru
lui contactul cel mai direct cu, e- 
sența emoțională a creației Teh
nica folosită provenind din această 
viziune a lumii este expresia ei 
directă

Continuînd seria im
portantelor manifestări 
consacrate în această 
stagiune bicentenarului 
nașterii lui Beethoven, 
Sala' Mică a Palatului 
a găzduit zilele trecute 
unul din concertele de 
mare prestigiu ale aces
tei sărbători internațio
nale a muzicii. Putem 
aprecia pe drept cUvînt 
că recentul recital al 
tenorului german Peter 
Schreier — prim solist 
a! Operei de Stat din 
Dresda — reprezintă în 
contextul vieții. noastre 
muzicale un veritabil e- 
veniment. dat fiind 
contactul direct, nemij
locit, oferit publicului 
nostru, cu marea tradi
ție a liedului german 
cu unul din reprezen
tanții ce! mai străluciți 
ai acesteia ; căci 
Fritz Wunderlich, 
ton Dermota și ..... .
Haefl.iger, mari muzi
cieni tenori, exponenți

după
An- 

Ernst

ui iiS>

VINOVĂȚII AO GĂSIT SOLUȚIA Sosirea

economice
de peste hotare

Schreier (R. D. G.)
ai școlii de cînt germa
ne, arta lui Peter Sch- • 
reier ilustrează astăzi o 
epocă de aur a culturii 
muzicale europene, și 
anujne. nașterea, și. de
venirea genurilor vocal- 
instrumentale-ale Baro
cului — oratoriu) și 
cantata, a operei națio
nale germane și- în spe
cia] a miniaturii vocale, 
a liedului romantic a1 
secolului trecut , în 
plus, programul a avut 
meritul de a ne fi pre
zentat în mare parte 
lieduri puțin cunoscute 
aparținînd lui Beetho
ven. lucrări ce. apeiînd 
la sugestia poetică a 
versurilor lui Goethe, 
prefigurează în impor
tantă măsură universul 
romantic al genului, 
conturat atît de expre
siv numai cu cîteva de- 
:enii mai tîrziu în crea
ția lui Schubert. Schu
mann sau Brahms : și 
tocmai în această pers

pectivă șe poate aprecie 
că interpretarea ciclului 
de lieduri „Către iubita 
de departe" — unul din
tre primele în seria ma
rilor cicluri romantice 
ce aveau să urmeze — 
a constituit o realizare 
magistrală prin puterea 
gîndirii într-adevăr cre
atoare a interpretului, 
prin tonul ca d, apro
piat. al rostirii poe
tice.

Alăturînd calităților 
dovedite cu acest prilej 
și apariția sa ulterioară ; 
pe scena Operei Ro- . 
mâne în rolu'l Ottavio 
din ..Don Giovanni" de- 
Mozart, putem aprecia 
în Peter Schreier un 
actor înzestrat cu un 
prețios simț al scenei; 
muzician complex Eără 
a fi puternică, vocea sa 
rămîne continuu pene
trantă. egal susținută 
in toate registrele.

Dumitru AVAKIAN

VIAȚA MUZICALĂ 
LA SATU-MARE

Marina P3FUTU

ViOREL MĂRGINEAN

EXPO ZIȚII

IARNA LA CcNADE" - ulei pe pinzo

De curlnd, Filarmonica de stat din 
Satu-Mare a prezentat publicului lo
cal două reușite manifestări artisti
ce, răspunzînd preferințelor meloma
nilor deopotrivă pentru muzica sim
fonică. cit și pentru cea de cameră.

Reintilmrea cu ținărul dirijor Oc- 
tav Calleya, al cărui debut, în anii 
anteriori, la pupitrul orchestrei a- 
trăgea atenția asupra unui șef de or
chestră în plină desfășurare a cali
tăților sale Interpretative, a produs 
și de data aceasta o vie impresie și 
reale satisfacții artistice. Uvertura 
„Prometeu" de Beethoven, dar în 
special Simfonia a IV-a de Brahms 
ne-au dat in mod convingător mă
sura unui talent real, in vădită ma
turizare. Siguranța, gestica expresi-

Un nou club
al tineretului

Ioana Celibidache delicat picturale, ani- 
o secretă fermentație

Sala Ateneului Român destinată 
expozițiilor de artă reunește în aces
te zile cîteva lucrări de pictură re
marcabile prin prețioase calități cro
matice. Este vorba de primul contact 
cu publicul românesc pe care-1 rea
lizează ciclul, celor 14 tablouri sem
nate simplu — Ioana. Sugerînd- sem
nificații comunicabile, consonanțe 
sau disonanțe sonore, aceste lucrări 
— adevărate orchestrări muzicale ale 
imaginii, materializează parcă, așa 
cum s-a subliniat de. multe- ori, pe 
alt plan înrudirea cu arta celebrului 
dirijor Sergiu Celibidache, soțul ar
tistei. Vibrația obținută prin alătu
rarea minuțioasă, a culorii. fără a 
conferi c.onsistență solidă materialu
lui pictural, uneori de o deosebită 
strălucire, se realizează în limitele 
unui perfect echilibru compozițional. 
„Muzica apelor", „Ecoul nopților", 
„Zorile", „Ritm" sînt doar cîteva 
titluri de lucrări, adevărate meta-

fore poetic și
mate parcă de _______ , .
a formei strînsâ și în același timp 
gata să izbucnească în tonuri solare, 
vibrante.

M. p.
Săptămină aceasta sînt anunțate 

amatorilor de artă următoarele ver
nisaje
• 1 februarie : La Ateneul tine

relului (Aleea Alexandru) - Expozi
ția de pictură PETRI DIONIS

• In sala galeriilor de artă din Bd 
Magheru nr 20, expozițiile de pictură 
COCA METIANV și NUNI DONA, 
iar în sala galeriilor de artă din Ca
lea Victoriei nr. 132 expoziția de ju
cării EDITH BERCOVIC1

— 7 februarie în sala galeriilor de 
artă din str Mihai Vodă nr. 2, ex
pozițiile de pictură ȘERBAN EPURE 
și DIET SEILER

— 8 februarie în sala galeriilor de 
artă din Bd Bălcescu nr. 20, expozi
ția de pictură GHEORGHE VÎNA- 
TORU.

La Odorheiul Secuiesc, din iniția 
tiva1 Comitetului municipal U.Ț.C. 
s-a deschis un club a) tineretului 
Intr-un cadru propice muncii edu
cative. se desfășoară aici activitatea 
cercurilor de știință, tehnică, artă și 
sport Se dezbat, de asemenea, pro
bleme ale actualității politice in
terne și internaționale La .Lexico
nul politic", de pildă, lectori bine 
pregătiți din localitate, din turieț

■i centre universitare relevă a» 
■te ale politicii interne și externe 
partidului și statului nostru unele 
enimente, internaționale mai im

portante. aspecte din viața .unor per
sonalități politice etc La cercul de 
s ort. pe lingă posibilitățile inten- 
s:ficării mișcării sportive din muni
cipiu. se poartă discuții și pe mar
ginea succeselor sportului de per
formanță din țara noastră, ca și a- 
supra rezultatelor obținute pe plan 
mondial La cercul de artă s-au pro
gramat întîlniri cu artiști plastici, 
compozitori etc.

Anton Csiszcir. directorul clubului 
ne-a vorbit de intenția ca periodic 
să fie. invitate personalități de seamă 
ale vieții cultural-ștîințifice din țara 
noastră, iirmind să vorbească tine
rilor despre munca lor. despre 
ceea ce a reprezentat și reprezintă 
în viața lor profesiunea aleasă ele

Acestea sînt 
manifestările ce 
nic pe „ordinea

■ vă dar sobră, stăpînirea cu autori
tate a aparatului orchestral, lucidi
tate in construirea mărețului edifi
ciu sonor brahmsian, iată atributele 
acestui muzician. în tălmăcirea „A- 
notimpurilor" Iui .Vivaldi orchestra 
s-a dovedit un partener egal acor
dat la aceeași intensitate și căldură 
emoțională cu cea a excelentului vio
lonist, care este Ștefan Ruha. Pe a- 
cest interpret de mare sensibilitate 
l-am urmărit in seara următoare în- 
tr-un recital cu cvartete de Beetho
ven. de această dată ca prim vio-

• lonist al cvartetului Filarmonicii 
Cluj.

Dispunînd de o bună tehnică 
ansamblu — t ' ’ '
omogenitatea sonoră, la 'acuratețea a- 
tît de mult apreciată, printre altele, 
și la concursul internațional de la 
Liege, unde a obținut anul .trecut 
titlul de laureată — formația ne-a 
redat universul sonor al muzicii cvar
tetelor op 18, nr, 2, 3 și 4 și op. 74. 
Perfect integrat stilului, cvartetul 
clujean ne-a transmis cu dăruire sen
surile muzicii beethoveniene, subli-; 
niind dinamica ideilor muzicale în 
cadrul părților în formă de sonată, 
lirismul de o nobilă inspirație , al', 

■■.«etcviimilnriilente„lun6 , 5rJ;>i:.t >
Cele două, manifestări — momente.

de adevărată elevație artistică pen
tru publicul sătmărean — deschid se
ria unor concerte care se arată. încă 
de pe acum, deosebit de bogate in 
roade artistice

Silvian GEORGESCU

de 
ne referim desigur la z-M-, rx »• A \ /r,',1 i
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Prem teatrale
1“ O TEATRUL DE STAT DIN BA

CĂU anunță pentru jbi. 5 februarie, 
premiera comediei „Moartea ultimu
lui golan” de Virgil Stoenescu. Re
gia : I. G. Rusu. Scenografia : Ștefan 
Georgescu. în distribuție : Doru A- 
tanasiu, Anton Filip și alții

Comedia „Alarmă în cetatoa lui 
Trim al Ill-lea" de Viorol Burlacii, 
este titlul noii premiere a secției .ro
mâne a Teatrului de Nord din Satu 
Mare, premieră ce va avea loc la în
ceputul acestei luni. Spectacolul este 
interpretat de un grup de 20 de elevi, 
fruntași la învățătură, ai Liceului 
nr. 3 din localitate.. Alături de aceș
tia dețin roluri și patru actori : Al 
Mitea, (care semnează și regia), Da
mian Oancea, Dumitru Anghelv Ma- 
rilena Vasile. Scenografia este reali
zată de Vasile Gyulai. 
dintre teatru și școală 
pe plan... muzical : 
spectacol — compuse 
compozitorul Passy Mentzel — 
interpretate de orchestra de 
„Poteci" (condusă de profesoara Mar
ta Cordea) a aceluiași liceu. Cu a- 
cest spectacol, teatrul sătmărean in
tenționează să debuteze, în primă
vară, pe scena Festivalului național 
al teatrelor pentru copii și tineret.

• Intre 2 șl 7 februarie. în cadrul 
ciclului „Teatru) seria!" se Va difuza 
„Anul 1918“ după romanul „Calvarul" 
de Alexei Tolstoi. în distribuție : 
Clody Berthola, Fory Etterle. Septi- 
miu Sever. Rodica Suciu, Ștefan Ciu- 
botărașu, Mihai Heroveanu, Vasile 
Gheorghiu și alții Regia artistică . 
Paul Stratilat.

• Miercuri 4 februarie. în ciclu) 
„Seară de comedie". Teatrul radio
fonic va transmite „Mult zgomot 
pentru nimic" de William Shakes
peare (regia artistică : Mihai Zirra), 
iar vineri 6 februarie „Filomena Mar- 
turano" de Eduardo de Filippo (re
gia artistică • N Al Toscanii

Colaborarea 
se extinde și 
melodiile din 
de actorul și 

sînt 
elevi

Teatrul radiofonic
• Astăzi, la ora 20,45, veți putea 

Urmări în premieră „Ciclopul" de 
Euripide. In distribuție : George Cal- 
boreanu, Ion Marinescu, Mihai Hero- 
veanu, Gheorghe Dinică. Regia ar
tistică l Cristian Munteanu.

Duminică după-amiază a sosit în 
Capitală o delegație economică din 
Republica Venezuela, condusă de 
Manuel Duplat, guvernatorul terito
riului federal Delta Amacuro, care, 
la invitația Ministerului Comerțului 
Exterior, face o vizită în țara noas
tră. Cu acest prilej se vor discuta 
probleme privind dezvoltarea schim
burilor comerciale dintre România și 
Venezuela.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
printre cei 
Hernandes 
nezuelei la 
basadei.

9
2 iunie 19G9 Intr-un proces-verbal 

de constatare a accidentelor în mun
că, semnat și de directorul uzinei 
„Laromet" din București, se con
semna că turnătorul Ștefan Stoica a 
fost accidentat în timpul lucrului din 

.cauză că s-au introdus în cuptor ma
teriale uniede. în- finalul constatării 
se menționa în mod expres necesi
tatea interzicerii cu de.săvirșire a a- 
cestei practici care pune în pericol 
viața oamenilor din atelier.

16 iunie 1969. Un alt proces-verbal. 
Muncitorul Gheorghe Leancă, din a- 
celași atelier, este accidentat din e- 
xact aceeași cauză. Comisia de con
statare a accidentului cere din nou 
conducerii uzinei luarea măsurilor 
tehnice și organizatorice corespunză-' 
toare pentru prevenirea unor astfel 
de situații.

9 decembrie 1969. Muncitorul Ion 
Stănciueu. din aceeași secție, 
cidentat. Cauza ? Folosirea 
toare a materialelor umede.

Am prezentat, mai sus, 
doar cîteva secvențe dintr-un șir în
treg de sesizări făcute de ing. Mihai 
Iliescu, șeful biroului protecția mun
cii din uzină. împreună cu alți sa- 
lariați din comisiile constituite pen
tru cercetarea accidentelor respecti
ve. De prisos să mai spunem că a- 
ceste semnale, prin însăși gravita
tea faptelor, trebuiau să pună in sta
re de alarmă conducerea uzineit pen
tru a lua măsuri eficiente, în con
secință. însăși repetarea accidentelor 
arată. însă, că nu s-au luat nici un 
fel de măsuri. Urmarea : în anul 
1969 s-au înregistrat 24 accidente de 
muncă (o cifră mult mai mare de
cît cea din 1968), dintre care unele 
foarte grave. Numărul zilelor de con
cediu medical acordat din cauza ac
cidentelor se>ridieă la peste 820 La 
aceasta mai trebuie adăugat'și fap
tul că 6 cazuri de accidente de 
muncă — unele datînd chiar de 6 
luni de zile — sint nerezolvate, do
sarele lor așteptind rezoluția comi- 

■ siei de cercetare.
Deși protecția muncii este o parte 

integrantă a procesului de pro
ducție. comitetul de direcție al 
uzinei nesocotește acest lucru, nu se 

■preocupă ca măsurile stabilite pen
tru prevenirea accidentelor și întă
rirea disciplinei pe linia respectării 
normelor de protecție a muncii să fie 
duse pînă la capăt. Iată un exem
plu. Uzina are in dotare 22 de in
stalații de ridicat, a căror exploa
tare corectă este de neconceput fără 
respectarea strictă a unor reguli sta
bilite u dată cu autorizarea funcționă
rii lor Dar cum este posibil oare 
să se respecte aceste reguli, din mo- 
ment ce unele din instalațiile men
ționate funcționează fără limitatori 
de sarcină, iar pentru altele nici nu 
există documentația necesară ?

Instructajele, nu.^e..fac la timp și. 
ini nio'd, qQtespu.nsiățp'ț/' specificului. 
fitjcatjjȘ.lțțț- dp.'ftiufiȚă' i. salariatului 
se 'vîră șuti ochi''fișa."el o semnează’ '' 
și cu'asta conducerea secției și a uzi
nei sînt acoperite.

Ce trebuia să facă conducerea u- 
zinei în această situație ? Un sin
gur lucru : să intervină cu prompti
tudine. să la măsuri pentru înlătu-

este ac- ' 
la cup-

succint,

rarea lipsurilor, a cauzelor care le-au 
generat.

Ce s-a întîmplat însă, în realita
te ? La 19 decembrie 1969 a fost con
vocată o ședință în care sâ se ana
lizeze modul cum s-a desfășurat ac
tivitatea de protecție a muncii în u- 
zină Dar in loc ca discuțiile să fie 
orientate spre găsirea unor soluții 
concrete pentru înlăturarea neajunsu
rilor și întronarea spiritului de dis
ciplină și respect față de normele de 
protecție a muncii, ele au luat o tur
nură exact contrară acestui scop : a 
fost pus în discuție ing. M. Iliescu. 
Și, făta o analiză temeinică, toti 
cei criticați și sancționați anterior 
pentru abateri de la regulile de pro
tecție a muncii în urma sesizărilor 
făcute de ing. Iliescu au fost de 
acord cu schimbarea lui din funcția 
de responsabil cu protecția muncii 
S-a emis apoi o decizie, prin care a- 
cesta „este mutat incepind cu data 
de 1 ianuarie 1970 în cadrul servi
ciului tehnologic", fără a se men
ționa în t.erqeiul căror articole din 
lege. Și cu asta, cazul s-a încheiat. 
Cit de obiectivă și temeinică este 
concluzia la care a ajuns ședința „ad- 
hoc", un prim răspuns ni-l oferă ing 
Andrei Suveică din cadrul Inspecto
ratului pentru protecția muncii al 
municipiului București r „Ing. Iliescu 
este bine pregătit și corespunde din 
punct de vedere profesional. în tot 
ceea ce a întreprins a fost bine in
tenționat. El a căutat să insufle oa
menilor spiritul Je răspundere și dis
ciplină în respectarea normelor de 
protecție a muncii. Faptul că n-a reu
șit se datorește conducerii uzinei, care 
nu l-a sprijinit suficient în activi
tatea sa". Asemenea păreri despre el 
ne-au spus și alți ingineri, maiștri 
și muncitori din uzină . O apre
ciere în acest sens o găsim consem
nată și în procesul verbal din 10 
noiembrie 1969, de către tovarășul 
Florea Cristuțu, responsabil cu pro
tecția muncii în cadrul centralei in
dustriale de care aparține uzina ■ 
„S-au făcut verificări de fond (de 
către ing. Iliescu — n. n.) dar con
ducerea uzinei n-a adoptat nici o 
măsură în uzină se manifestă tole
ranță față de ^baterile de la nor
mele de protecție a muncii".

Am vrut să aflăm și părerea con
ducerii uzinei Tovarășul director. Ion 
Perianu, ne-a declarat pe tonul cel 
mai firesc că întreaga situație ivită 
nu este altceva decît „un frecuș în
tre băieți". Rămîi de-a dreptul ui
mit. Acert „frecuș" s-â soldat cu o 
sancțiune de pe urma căreia se poa
te trage concluzia că cei ce-șl pun 
cu adevărat la inimă îndreptarea lu
crurilor si-i critică pe cei ce săvîr- 
șesc abateri pot suferi consecințe. A- 
semenea fapte, după cum s-a văzut, 
au urmări nu numai asupra celui îm
potriva căruia s-au luat măsuri ne
drepte',, c( șUașUpra activității de pro

's tecți’e .a mițncp.' permițind perpetuarea 
deficierițeior serilnalate.' Or, toate a-' 
cestea prejudiciază grav interesele u- 
zinei și, firește, asemenea 
pot fi tolerate.

practici nu

prezenți , erau Valentin 
Acosta, ambasadorul 
București, membri ai

Ve- 
am-

★
după-amiază a' sosit tn

din 
cea 

mixte

Duminică după-amiază a' sosit 
Capitală o delegație ministerială 
Tunisia pentru a participa la 
de-a treia sesiune a Comisiei 
ministeriale româno-tunisiene de co
operare economică. Delegația, con
dusă de Brahim Hayder, ambasado
rul Tunisiei la Belgrad, a fost salutată 
la sosire, pe aeroportul Băneasa, de 
reprezentanți ai ministerelor afaceri
lor externe, minelor și comerțului 
exterior.

★
In cursul aceleiași după-amieze a 

sosit în Capitală o delegație a Pie
ței comune din America Centrală, 
condusă de Carlos Cordero, ambasa
dorul pentru Europa al acestei or
ganizații. La invitația Ministerului 
Comerțului Exterior și Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Mașini, 
delegația face o vizită în țara noas
tră în vederea unor tratative comer
ciale.

(Agerpres)

comerțului interior s
Ministrul comerțului interior, Nico

lae Bozdog,- care, la invitația minis
trului comerțului interior al R. P. 
Ungare, Istvan Szurdi, a făcut o vi
zită în această țară, s-a înapoiat du
minică dimineața în Capitală. Cu 
prilejul vizitei au fost semnate pro
tocoalele privind schimburile direc
te de mărfuri și de colaborare teh- 
nico-științifică dintre cele două mi
nistere pe anul 1970.

(Agerpres)

UNC
(Urmare din pag. I)

etc
cîteva dir 
figura zii 
a clubului

L. DEAKI

18,00 Pinten Viteazul
18.20 Confruntări — Liceenii. Fe

tele și băieții
18,50 Muzică corală în primă au

diție. Interpretează corul sin
dicatelor din municipiul 
București

19,00 Telejurnalul de seară
19.20 Actualitatea în economie
19.30 ”--------*. Muzică populară românească 

eu Ar.a Dănilă și Traian Lăs- 
cuț-Fâgărășanu

i Reflector
Anunțuri și publicitate
Roman foileton. „Mîndrle și 
prejudecată" (I) — producție 
a studiourilor britanice 
Intre metronom șl cronome
tru — emisiune concurs. Te
me Nicolae Bălcescu; Char- 

/tie Chaplin, Concurenți: Au
rel Dlmitriu și Victor Oprea. 
Prezintă Ion Mustață 
Agenda politică
Canțonete interpretate de te
norul Stefan Pîrjol-Săvulescu 
Telejurnalul de noapte 
Scena — emisiune de actuali
tate și critică teatrală 

23,00 închiderea emisiunii

19.40
19,50
19,55

20,50

22.05
22.15

22,25
22,35

Teatrul National din Craiova. Scena din.cea de-a cincea premieră a actua
lei stagiuni : „Henric ai IV-lea" de Luigi Pirandello

FOto : M. Andrecscu

dreptat eforturile organizația 
partid a cooperativei, care r 
ajutată de comitetul comunal 
partid, să-și exercite rolul de factor 
activ, dinamizator in viața cooperati
vei. La temelia acestor rezultate a 
stat în același timp, înțelegerea de 
către masa cooperatorilor a faptu 
lui â fondul de acumulare reprezin
tă principala, cale de dezvoltare 
bazei tehnico materiale și a proprie
tății obștești i'otnîai de aceea. ,pe 
linia prevederilor hotărîrii plenarei 
Consiliului U NC.A P.. îndrumăm 
adunările generale ale cooperatori
lor să aloce sume sporite la fondul 
de acumulare și să ceară, totodată, 
consiliilor de conducere să folosească 
cu precădere fondurile de investiții 
pentru realizarea de obiective direct 
productive și eficiente

Concluzii similare privind însem
nătatea decisivă a promovării spiri
tului gospodăresc, a unei raționale 
organizări a mjncii se desprind din 
faptul cțl, desfășurîndu-și activitatea 
în condiții pedo-climatice similare, 
cooperative vecine obțin rezultate cu 
totul diferite. La cultura griului, de 
pildâ. C.A.P din Ripiceni a 
în medie 2 540 kg la ha, iar 
vecină din Bold doar 1 600 kg ț 
porumb, diferența la hectar 
900 kg

Această comparație concludentă 
învederează categoric că sporirea 
considerabilă a producției pe ansam
blul agriculturii județului este 
deplin posibilă, indiferent de condi
țiile naturale Dar pentru aceasta, 
trebuie să ajutăm efectiv organiza
țiile de partid, conducerile unități
lor cooperatiste să treacă de la de
clarații și profesiuni de credință pri
vind întărirea 'economico-organizato- 
rică a cooperativelor agricole la mă
suri practice, a căror aplicare să fie 
urmărită cu consecvență în a- 
ceaștă ordine de idei. potrivit 
prevederilor hotărîrii plenarei Con
siliului U N C.A.P., am cerut uniunii 
județene a cooperativelor agricole 
de producție să organizeze o acțiune 
largă dg întrajutorare și asociere 
între cooperativele slab dezvoltate și 
cele cu rezultate economice 

în lumina indicațiilor 
C.C. al P.C.R., ' -
zațiile de partid 
ga dezbatere în cooperative a mă
surilor preconizate pentru mai bund 
folosire a fondului funciar și a bazei 
tehnico-materiale. respectarea rigu
roasă a cerințelor științei și practi
cii agricole înaintate. în același 
timp, organele de partid și agricoli- 
județene îndrumă consiliile de, con
ducere ale cooperativelor agricole de 
producție să folosească apropiatele 
adunări generale ale cooperatorilor 
pentru a discuta pe larg ce trebuie 
făcut efectiv spre a aplica prevede
rile hotărîrii adoptate de plenara 
Consiliului U.N.C.A.P cu .privire la 
perfecționarea organizării, normă
rii și retribuirii muncii, precum ■ și 
unele măsuri de îmbunătățire a acti
vității economice în cooperativele a- 
gricole. Nu uităm însă că, după faza 
discuțiilor, factorul decisiv îl consti
tuie munca perseverentă pentru apli-

u

realizat 
unitatea 

la 
este d<

pe

bune. 
plenarei 

ajutăm organi- 
să asigure lar-

Gheorglie PÎRVAN

A
carea măsurilor stabilite Practica ul
timilor ani a dovedit mai mult declt 
era necesar că, prin ele însele, dez
baterile și prelucrările nu pot îm
bunătăți stările de lucruri ; este ne
voie de organizarea efectivă 
trolul exigent al înfăptuirii 
riloi adoptate

Sîntem departe de a Ignora 
le neajunsurilor existente în 
vește nivelul de chimizare și 
canizare a agriculturii, calitatea ne
corespunzătoare a unor utilaje a- 
grieple, dar aceasta nu poate justi
fica cîtuși de puțin faptul că nu 
ne-am îngrijit cum se cuvine de 
utilizarea rațională a mașinilor agri
cole și îngrășămintelor chimice, de 
fructificarea mai intensă, pe măsura 
posibilităților, a investițiilor făcute 
in agricultură în județul nostru, 
avem irigate aproape 10 000 ha 
dar această suprafață nu este u- 
tilizată cum se cuvine i în multe 
cazuri, sistemele de irigat s-au de 
teriorat De asemenea, deși în ulti
mii trei ani structura efectivului de 
bovtne s-a modificat net în favoarea 
animalelor productive (de la 25 700 
vaci și juninci în 1967, la aproape 
34 000 în prezent), producțiile au 
crescut în mică măsură, iar în legu
mi,cultură se obțin încă rezultate 
nesatisfăcătoare. lată de ce vom 
pregăti. în spiritul indicațiilor condu
cerii de partid și aJ prevederilor ple
narei U.N.C.A.P., o analiză cuprin
zătoare a modului cum sînt folosite 
fondurile și mijloacele cu care a 
fost dotată agricultura județului, pu- 
nînd accentul pe eficiența economică 
a investițiilor în agricultură.

Persistența unor deficiențe tn a- 
gricultura județului nostru se dato-’ 
rește și unor tendințe de formalism 
și birocratism care și-au pus pecetea 
pe activitatea organelor agricole 
locale, ceea ce a determinat înlocui
rea directorului direcției agricole și 
a președintelui U.J.C.A.P. Comitetul 
județean de partid a îmbunătățit 
drumarea organelor agricole, 
colective conduse de membri ai 
mitetului județean de partid au 
treprins analize privind stările

și con- 
hotărî-

efecte- 
ce pri- 

me-

în- 
iar 
co- 
în- 
de 

lucruri din diferite unități agricole, 
stabilind măsuri concrete pentru îm
bunătățirea activității și ajutînd e- 
fectiv la aplicarea acestora Aceste 
măsuri au contribuit Ia mai buna 
pregătire a producției anului 1970 
Astfel, griul — care ocupă 67 700 
hectare — a fost semănat în condi
ții mai bune, iar în cursul ieYnii și 
la desprimăvărare vor fi efectuate 
lucrări de fertilizare, întrucît în pe
rioada însămînțării nu am avut can
tități suficiente de îngrășăminte Au 
fost executate arături adînci de 
toamnă pentru porumb (85 000 hec
tare) și plante tehnice (peste 60 000 
hectare.

Realitățile din județul Botoșani 
confirmă că o condiție fundamentală 
pentru modernizarea agriculturii 
constă în orientarea unităților spre 
anumite direcții de producție, spre 
o mai accentuată specializare a pro
ducției agricole. Considerăm că a- 
ceastă cerință se pune cu atît mai 
imperios în domeniul zootehniei, 
în vara anului 1969, pornind de la 
experiența fermelor de stat |i orien-
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• Ctnd se arată cucuveaua: PA
TRIA — 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15. 
A Reconstituirea: LUCEAFĂRUL
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45. 
o Stăpîn pe situație: BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 
21, FAVORIT — 10; 13; 15,30; 18; 
20,30.
e Simpaticul domn R: VICTORIA
— 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30;. 20,45, 

I REPUBLICA — 10; 12,30; 15.
o Prea mic pentru un război atît 
dc mare (spectacol de gală); RE
PUBLICA — 20,30.
a Brigitte: CENTRAL — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
O Via Mala: FESTIVAL — 8,45; 
11; 13,15; 16; 18,30; 21, FEROVIAR
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, EX
CELSIOR - 9,45; 12,15; 14,45; 17,15; 
20, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45.
O Călugărița: CAPITOL — 8,45; 
11; 13,30; 16; 18,30; 20,45, FLAMU
RA — 9,30; 12,45; 16; 19,30.
S gLupli albi: LUMINA — 9,15— 
15,4» în continuare; 18,15; 20,45.
• Program pentru copii: DOINA
— 9; 10.
o Taina leului: DOINA — 11,30; 
13,45; 16; 18,30; 20,45, FLOREASCA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30. 
O Nu sînt demn dc tine: CINE
MATECA (sala Union) — 10; 12; 
14.
(j Tarzan, omul maimuță: TIM-. 
PURI NOI — 9—15 în continuare. O Acasă la Nicolae Popa; Rîpa 
Roșie; Impresii de călătorie; Raze 
cosmice; Pictorul Ion Țuculescu: 
TIMPURI NOI — 17—21 tn conti
nuare.
O Beru șl comisarul San Antonio: 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE 
_  15 15’ 17 45* 20.
oWtnne’tou’ în Valea morțlî: BU- 
ZEȘTI - 15,30, RAHOVA — 15,30; 
18: 20,15.
e Băieții 
ZEȘTI — 
O Bătălia
— 9—19 tn
— 15,30; 19, MOȘILOR — 15,30;’19. 
o Păcatul dragostei: BUCEGI — 
9,30; 12; 15,30; 18; 20,30, GLORIA
— 9. 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, ARTA — 9—15,45 în conti
nuare; 18,15; 20,30.
O Blow-up: COTROCENI — 15,30; 
18; 20,30.
o Valea păpușilor: VOLGA — 10— 
15 îp continuare; 17,45; 20,15.
e Profesioniștii: MIORIȚA — 10; 
12,30; 15; 17,30; 20.
O o șansă dlntr-o mie: GRIVIȚA
— 10; 12; 16; 18,15; 20,30.
o Corabia nebunilor: VITAN — 
15,30; 19.
« Urmărirea: MODERN — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21, TOMIS — 
9,30; 12; 14,30; 17; 19,30.

condncerl)
a-

îndicațiile 
cîteva cooperative 

gricole — Miorcani, Vlăsiriești, Dră- 
gușeni, Sîrbi și altele - am orga 
nizat munca în zootehnie în cadrul 
unor ferme avînd un plan propriu 
de producție și financiar, care fac 
însă parte integrantă din planul 
cooperativei agricole Șeful de fermă 
care participă activ în procesul de 
producție, conduce nemijlocit în
treaga activitate economică F^rimele 
rezultate relevă superioritatea aces
tei forme de organizare, astfel îneît 
pe baza prevederilor hotărîrii ple
narei Consiliului UTJ C.A P, ne în
grijim ca asemenea metode verifi
cate de practică să fie aplicate peste 
tot unde există condiții prielnice. In 
același timp, vom acorda în conti
nuare atenția cuvenită extinderii 
colaborării intercooperatiste în or-

• ganizarea de îngrășălorii de animale, 
cultivarea legumelor în sere și so
larii. producerea de furaje combi
nate. îmbunătățiri funciare, prelucra
rea și valorificarea producției agri
cole etc.

în lumina indicației date de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, 
îndatorirea comitetelor 
de partid de a se ocupa 
blcmele economice in mod concret, 
analizind situația in fiecare unitate 
și stabilind măsuri pentru rezolvarea 
problemelor, controlăm cum se apli
că măsurile stabilite pentru realiza
rea sarcinilor reieșite din lucrările 
plenarei din decembrie 1969 a C.C. 
al P.C.R. îndrumăm organiza
țiile de partid, consiliile de con
ducere să acționeze cu mai mul
tă stăruință pentru a întări 
dinea și disciplina în toate 
rativele agricole în unele 
cum sînt cele din Unțeni. 
Coșula etc., aportul unor cadre teh
nice este încă insuficient Mai ales 
iarna, o parte a acestora, navetiști, 
ajung la cooperativele agricole nu
mai pe timp favorabil , alte cadre 
de conducere, ocupîndu-se exclusiv 
de treburile curente, pierd din cîm- 
pul vizual sarcinile de perspectivă, 
notărîtosre pentru întărirea econo- 
mică-organizatorică a cooperati
velor agricole.

Biroul- comitetului județean de 
partid va continua acțiunile inițiate 
anul trecut la C.A.P Păltiniș, Orof- 
tiana, Copălău, Pomîrla. Păun, pri
vind întărirea rolului conducător al 
organizațiilor de partid în viața coo
perativelor, creșterea . răspunderii 
fiecărui comunist pentru sarcinile 
încredințate, ceea ce a avut efecte 
pozitive asupra participării la lu
cru a cooperatorilor, la executarea 
în timpul optim a lucrărilor.

Călăuziridu-ne de indicațiile ple
narei C C al P.C.R din 10—13 de
cembrie 1969, vom pune în centru) 
preocupărilor noastre privind ridi
carea agriculturii cooperatiste apli
carea exemplară a măsurilor inițiate 
de partid privind îmbunătățirea pla
nificării producției și organizării 
muncii în C.A.P. Sîntem încredințați 
că aceasta reprezintă chezășia crește
rii aportului agriculturii la 
greșul general ai 
nale. la ridicarea 
al populației.

tîndu-ne după 
partidului, în

privind 
județene 
de pro-

or- 
coope- 

umtăți. 
Leorda.

pro- 
economiei națio- 
nivelului de trai

20,15.
din strada Păi: BU- 
20,30.
pentru Roma: DACIA 
continuare, GIULEȘTI ------------ n _ 15 Q 19
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5 peratura se menține coborîtă.
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vremea
Timpuj probabil pentru zilele 

de 3, 4 și 5 februarie. In țară : 
vreme friguroasă, mai ales 
noaptea. Cerul va fi variabil, 
mai mult noros la începutul in
tervalului în sudul și estul țării, 
unde vor cădea ninsori locale. 
Vîntul va sufla potrivit, prezen- 
tînd, la începutul intervalului 
în estul țării, intensificări. Tem
peraturile minime vor fi cuprin
se între minus 15 și minus 5 
grade, local mai coborîte în nor
dul țării și depresiunile din estul 
Transilvaniei, la începutul in
tervalului, iar maximele între 
minus 8 și plus 2 grade. Ceață 
locală. In București : vreme fri
guroasă, cu cerul mai mult no
ros, favorabil ninsorii slabe. 
Vîntu] va sufla potrivit, cu unele 
intensificări la începutul inter
valului din sectorul estic. Tem- I
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Valeriu MIRONESCU
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subscria 
genera)

con- 
sală, Pronosport 

Concursul 
din 1 februarie

Marile speranțe pe care, 
firește, și le-a pus Italia-

făcut < 
program 
intensă, 

februarie 
se vor antre

Scrisoare singuratică

ELVEȚIA

(24 februarie,

ÎN CÎTEVA
RÎNDURI

SPO
STRĂLUCIT SUCCES

AL SCRIMEI ROMANEȘTI

Ionel Drîmbă

Trofeul Martini
„Trofeul Martini' 
un veritabil mara
ton al floretei, ca
te a reunit 412 con- 
curenți în sala 
Pierre de Couber
tin din Paris, a 
luat sfîrșit aseară 
cu un succes stră
lucit al 
rului Ionel 
bă. într-o 
electrizantă, Ionel 
Drîmbă l-a învins 
cu 10—8 pe fran

cezul Jean Claude Magnan, după ce eliminase 
succesiv cîteva „florete" de talie internațională, 
ca Franke (Polonia) 10—4, C. Noel (Franța) 
10—4, Daniel Revenu (Franța) 10—2. Campionul 
nostru olimpic și-a reconfirmat valoarea de 
prim floretist al lumii.

Comentînd unul din asalturile semifinalelor, 
corespondentul agenției France Presse scria : 
„în ceea ce îl privește pe românul Ionel Drîm
bă, el nici nu a trebuit să-și forțeze prea mult 
talentul în fața Iui Daniel Revenu (adversarul 
său din finala de la Mexico) pe care l-a în
trecut fără drept de apel, cu 10—2".

Alți doi 
juns pînă 
eliminați :

■ secundul

scrime- 
Drim- 
finaiâ

scrimeri români, Țiu și Falb, au a- 
în optimile de finală, unde au fost 
primul de către francezul Berolatti, 
de către Revenu.

HANDBALIȘTII
SUB UN

DUȘ RECE
® fiseură, Nervegic—-România

(!) *

Vestea infringerii echipei noastre de handbal în 
primul mfeci al turneului internațional de la Mie- 
lec (19—16 în fața, formației Poloniei, în rîndul că
reia au figurat 
prins, desigur, 
să-i preocupe, 
și anterioarele 
ultima vreme a 
se nete in favoarea unei victorii a tricolorilor. în 
relatarea făcută ziarului de specialitate, antreno
rul Trofin sublinia că echipa a fost incapabilă să 
facă față unor eforturi deosebite, angajamentului 
total ce l-a presupus acest meci în care formația 
poloneză a jucat hotărit, rapid, cu contraatacuri 
numeroase. Apărarea noastră, neașteptat de slabă, 
cu serioase carențe de așezare (în absența lui 
Penu, poarta a fost apărată cu puțin succes de 
„rezerve"), a permis ca multe goluri să fie înscrise 
extrem de ușor. Nici atacul nu a putut echilibra 
situația ; la stereotipul acțiunilor ofensive s-a a- 
dăugat și forma slabă a principalului șuter (Gruia).

Rămas la București, pentru a se ocupa de. 
membrii lotului național ce n-au putut face de
plasarea în Polonia, antrenorul emerit Oprea Vla- 
se, care face parte din „triumviratul tehnic" al lo
tului, alături de Nicoiap Nedef și Eugen Trofin, 
își exprima părerea că echipa n-ar trece totuși 
printr-o eclipsă de formă, ci mai degrabă „plă
tește" tribut exageratei încrederi în forțele pro
prii manifestate dc unii jucători, faptului că. știin- 
du-se de mult timp neînvinși în partidele inter
naționale, iau jocurile in. glumă, considerîndu-se 
Învingători dinainte

Cit privește succesul din ziua a doua a tur
neului (26—15 cu selecționata olimpică a Ceho
slovaciei), nimic nu surprinde : .o anume mobili
zare a forțelor tuturor după „dușul rece" din ajun 
a existat intr-adevăr, dar dominarea netă a parti
dei de către handbaliștii noștri trebuie pusă și pe 
seama formației adverse, care nu este una și 
aceeași, cu reprezentativa Cehoslovaciei, deținătoa
rea titlului mondial, fn al doilea meci a! zilei, 
Polonia - Norvegia 12 10 (5—1).

Aseară, din Mielec, ni s-a transmis că handba
liștii noștri au suferit un nou eșec, cedînd cu 
14—17 (10—12) în fața echipei Norvegiei. Din echi
pa română, ceva mai bine au jucat doar Gruia și 
Guneș. Popescu și Moldovan au ratat cîte două 
lovituri de la 7 m. în ultimul meci al turneului, 
selecționata de tineret a Cehoslovaciei a învins 
surprinzător, cu 18—13, reprezentativa Poloniei.

numeroși jucători tineri) i-a sur
pe iubitorii sportului și continuă 
Aceasta cu atit mai mult cu cit 
meciuri bilaterale, și evoluția din 
handbaliștilor români indicau șan-

UDO

în sala Floreasca, după 
pasionante întreceri, au 
fost cunoscuți noii cam
pioni ai judokanilor ju
niori. Iată numele aces
tora : juniori I cat. 63 kg 
— L. Moldovan (Mediaș); 
70 kg — T. Pop (Mediaș) ; 
80 kg — I. Lazăr (Arad) ; 
93 kg — I. Buzic (Mediaș) 
peste 93 kg — L. Molnar 
(Mediaș). Juniori II, categ. 
58 kg — FI. Cireș (Bucu
rești) ; 65 kg — D. Hîrșan 
(Arad); 75 kg — C. An- 
dronic (București); 85 kg — 
I. Codrea (Mediaș) ; peste 
85 kg — Al. Dumitru 
(București).

BACAU 
dentul 
Faptul 
cău va 
turile 
„Cupei 
gurilor' 
formație

Corespondențe speciale

Un sseuplu
DumStrache - Neagu ?
Miercuri, la Porto Alegre, fotbal iști i noștri vor întîlni pe Gremio

La ora cind citiți aceste 
rînduri, lotul reprezentativ 
de fotbal al României iși 
face bagajele pentru a ple
ca la Porto Alegre unde, 
miercuri, va întilni for
mația Gremio din locali
tate. Meciul de la Porto 
Alegre are și o insemnă- 
tate particulară, deoarece 
cu acest prilej antreno
rul Angelo Niculescu se 
va fixa asupra „unspreze- 
celui" ce va intilni, la 
Lima, reprezentativa Pe
rului și ea calificată pen
tru turneul final al cam
pionatului mondial. Pînă 
acum, antrenorul Angelo 
Niculescu n-a arătat 
preferință pentru o 
mulă anume, rulind 
treg lotul si făcind ade
sea redistribuiri de roluri 
in echipă (Radu Nunweil- 
ler a jucat aripă dreaptă, 
Domide aripă stingă etc.). 
Ceea ce este important (si 
îmbucurător in același

timp) este faptul că ju
cătorii dau un randament 
mulțumitor perioadei in 
care ne aflăm. Tot atit de 
important este și faptul că 
rapidiștii Neagu și Dumi
tru s-au integrat in viața 
echipei, debutind mai mult 
decit bine Neagu in spe-

BRAZILIA

vreo 
for- 
in-

cial anunțindu-se ca un 
serios candidat la unul 
dintre posturile de vîrf de 
atac. Dintre „vechii" ti
tulari Sătmăreanu. Rădu- 
canu. Lucescu si Dinu' au 
avut, pînă acum, cea mai 
bună comportare.

Aici există impresia (da
tă poate și de desele schim
bări in formație) că echi
pa României nu arată tot 

/

ceea ce știe, păstrindu-se 
pentru intîlnirile de la 
Guadalajara, din turneul 
final al C.M. La fiecare 
dintre partidele jucate de 
către fotbaliștii români a 
fost prezent si un membru 
al conducerii tehnice a 
naționalei Braziliei.

Pregătind meciul de la 
Porto Alegre. Angelo Ni-, 
culescu ne-a anunțat in
tenția de a trimite pe te
ren un ..cuplu" Dumitra- 
che—Neagu, ca si men
ținerea pe linia fundași
lor a lui Dinu, ca ele
ment de mare siguranță. 
De altfel. Cornel Dinu, cu 
vivacitatea-i recunoscu
tă este intr-un fel si me
canismul viu care reglea
ză si întreține buna dis
poziție a intregului lot. O 
hună dispoziție ■ necesară 
și favorabilă desfășurării 
procesului de pregătire. 
In general, băieții se simt 
cu toții bine.

Astăzi, juniorii noștri
au revanșa cu Internazionaie

turneului in- 
de fotbal de

începutul 
ternațional 
la Viareggio (Italia), tur
neu de tradiție pentru e- 
chipele de juniori, anunță 
o pasionantă dispută 
pentru cucerirea -trofeu
lui competiției, 
inaugural (Dukla Praga- 
Atalanta Bergamo) s-a 
încheiat cu un scor ..alb" 
(0 -0) A doua zi, la Lucea. 
Steaua București (nume 
de conveniență sub care 
participă lotul național 
de juniori) a înregistrat 
același rezultat cu junio
rii clubului Internazio- 
nale Milano. Tinerii

dispută

Meciul

fotbaliști, 
ofensivei

rezistînd 
impuse de

tri 
bine 
milanezi în prima parte 
a jocului, au fost supe
riori adversarilor în . re

ITALIA

priza secundă In final ei 
au avut o foarte bună o- 
cazie de ■ a înscrie, însă 
Helve!. căruia, la un mo
ment dat nu-i mai rămă
sese în fată decît porta-

rul de la Inter, a șutai 
direct... în brațele aces
tuia Cele două echipe 
vor susține revanșa astăzi 
după amiază

Iată alte rezultate înre
gistrate în ziua a doua a 
turneului grupa A (din 
care face parte și echipa 
bucureșteană) Partizan 
Belgrad — Lanerossi Vi- 
c'enza 1-0. Fiorentina - 
Bayern Monaco 2—0: 
gruj)a .B : Boca Juniors
- A.S Roma 4—1. Juven
tus, Torino — Rijeka I—0. 
A..C;,kljlan - Benfic.a, 
sâbonă' 2—0. F C. Torinb
- C.S.K.A.. Sofia 3—1.

Boberii au încheiat

• TITLUL MONDIAL LA
• BOBERII NOȘTRI -

Cele două zile finale ale 
campionatelor mondiale 
disputate la St Moritz 
(Elveția) au prilejuit con- 
curenților satisfacția ge
nerală de a avea condiții 
naturale excelente. Ză
pada abia fulguind, tem
peratura de minus 2—4 
grade au făcut ca . pîrtia 
să se mențină în stare op
timă și recordurile pîrtiei 
să fie duhorite.

Rezultatele din primele 
două manșe sint cunos
cute: echipajul R.F.G. 1 
(pilotat de Zimmerer). cu 
avantajul acumulat în 
prima coborîre. efectuată 
într-o manieră extraordi
nară. s-a instalat pe lo
cul I al clasamentului 
devansînd insă cu numai 
17 sutimi de secundă echi
pajul (taliei, pilotat de 
De Zordo Foarte aproa-

. se 
echipaj al 
de sutimi

afla și primul 
Elveției (la 41 
de De Zordo)

Inexplicabilă 
pentru specialiștii noștri 
aflați la fața locului (la 
această apreciere 
însuși secretarul

în vederea
cu Arsenal

(coresjxm- 
„Seînteii"). — 
că Dinamo Ba- 
întilni in sfer- 
de finală ale 
europene a tîr- 

puternic'a 
londoneză 

.Arsenal" ca și decla
rația antrenorului a- 
cesteia. Bertie Mee. 
sint comentate cu mult 
interes.

Cei doi antrenori, V. 
Neagu și C. Rădules- 

echi- 
i de

De 
bă-

cu, au 
pei un 
muncă 
la 5 
căoanii 
na zilnic pe terenul 
de zgură din cadrul 
Complexului sportiv 
„23 August" din locali
tate. Se speră că avînd 
sprijinul federației de 
specialitate echipa va

putea întreprinde un 
turneu în Italia. Iugo
slavia sau Grecia — 
pentru cîteva jocuri 
amicale După 25 fe
bruarie se contează și 
pe aportul celor doi 
internaționali - Ghiță 
și Dembrovschi - ac
tualmente aflați cu lo
tul național în Ame
rica de Sud

La telegrama din 
Londra, prin care for
mația engleză propune 
ca întîlniriie Dinamo 
— Arsenal să aibă loc 
la 11 și 18 martie, con
ducerea clubului băcă- 
oan a propus un 
gur amendament 
ciul de la Londra 
aibă loc 
devreme, 
în loc de 
așteaptă

cu o zi 
adică pe 17. 
18 martie Se 
confirmarea

puiinoarul „23 August" din Capitala — gara acoperit, grajie etorluriior muncitorilor și specialiștilor de la 
întreprinderea 2 construcfii-montaj — se lucrează la finisările interioarelor

Foto i M. Cioc

»ZJ

o Componenta grupelor B și C © Primii oaspeți — hocheiștii francezi © Capa
citatea paiînoarelor: la București — 7 000 de locuri; Ia Galați — 3 000 
o Echipa României, din nou peste hotare

O vizită făcută sîmbătă la comi
sia de organizare a campionatelor 
mondiale de hochei pe gheață — 
grupele B și C - (al cărei sediu 
este în București, str Vasile Conta 
16) ne-a prilejuit cîteva noutăți în 
legătură cu programul definitiv al 
meciurilor După cum s-a mai a- 
nunțat. turneul grupei B are loc 
pe patinoarul ,2.3 August" din Ca
pitală, iar cel al grupei C - la Ga
lați Conform aprobării Ligii inter
naționale d» hochei, locul echipei 
Poloniei („promovată" fortuit în 
grupa A. in Suedia) l-a luat for
mația Bulgariei inițial progra
mată a juca la Galați) în acest 
fel, componența grupelor ale că
ror meciuri vo, avea 'oc în țara 
noastră este următoarea ■ grupa B 
- Bl’l GĂRI \ E1VEȚ1A. IUGO
SLAVIA JAPONIA NORVEGIA, 
RFG., S.UA, ROMANIA: gru
pa C - AUSTRIA. BELGIA, 
DANEMARCA, FRANȚA, ITALIA, 
OLANDA. UNGARIA.
i.-..în grupa --Bn-meciurile -sînt pro
gramate între 24—28 februarie. 
1—2 martie și 4—5 martie Echipa 
noastră va susține meciurile.- ast
fel : cu Norvegia 
ora 19.30) cu Iugoslavia (26 februa-^ . 
rie, ora 19.30). cu Japonia (27 fe
bruarie, ora 19.30). cu Elveția (1 mar-

tie, ora 19,30). cu S.U.A. (2 martie, 
ora 19.30). cu R F.G. (4 martie, ora 
11,30) și, în fine, cu Bulgaria (5 
martie, ora 11.30)

o Turneul grupei C. de la Galați, 
se dispută între 13 și 22 februarie ; 
în zilele de 17 și 20 tebruarie, e- 
chipele au liber în prima zi, vor 
avea loc următoarele meciuri : Da
nemarca—Italia (ora 12), Austria— 
Franța (ora 18) și Ungaria—Olanda 
<ora 21)

o în legătură cu capacitatea tri
bunelor celor două patinoare, prin 
amenajările Speciale ce vor fi fă
cute, numărul spectatorilor ar pu
tea ajunge la 3 000 - la Galați și 
7 000 la București.
• Primii oaspeți, conform tele

gramelor primite de organizatori, 
vor fi hnrhoistii francezi
• Pe șantierul de la patinoarul „23 

August mirările continuă intr-un 
ritm intens După încheierea lu
crărilor de acoperire propriu-zisă. 

' o mare ‘atenție solicită amenajările 
■ interioare, montarea-' aparatelor de
telex și de telefonie, înnoirea man
tinelelor etc. Cb ocazia ședinței de 
lucru dintre constructor și bene
ficiar. sîmbătă dimineața s-au sta
bilit ordinea de urgență a fiecărei 
lucrări încă neterminate, astfel ca 
probele gheței și apoi accesul pen-

tru primele antrenamente să poată 
fi făcute nu mai tîrziu de 15 fe
bruarie.

în legătură cu instalația frigori
fică a patinoarelor (la Galați, unde 
pista a necesitat peste 23 km de 
țeavă, ea a fost executată în între
gime de I. S. Frigotehnica, iar la 
București, aceeași întreprindere face 
lucrările de revizuire și îmbunătă
țire), beneficiarii țin să aprecieze e- 
forturile specialiștilor respectivi și 
calitatea lucrărilor efectuate pînă 
acum.
• Datorită întîrzierii lucrărilor 

patinoarului bucureștean, echipa 
noastră reprezentativă — după ce 
a luat parte săptămîna trecută la 
turneul internațional de la Galați 
— își va continua pregătirile pe 
un patinoar acoperit în Cehoslo
vacia (4—17 februarie, la Kladno). 
Lotul nostru reprezentativ, condus, 
de antrenorii V. Novacek și I. Ti- » 
ron, cuprinde la această oră 23 de 
jucători. Iată numele acestora ! 
Dumitra?, Stoidulescu, Crișan, Du- 
mitru (portari), Varga, Ioniță, Fă
găraș, frații P. și FI. Sgîncă, 
Scheau, Tureanu (fundași), frații I. 
și Gh. Szabo, Biro, Florescu, Pană, 
Bașa, Hutanu, Calamar, L. Iordan 
Gheorghiu, Ștefanov, Fodorea 
(înaintași).

BOB H A REVENIT ECHIPAJULUI ITALIA 1 
DOAR LOCUL 7
al federației. Petre Focșe- 
neanu) a fost plasarea pe 
locul 7 a echipajului ro
mânesc (Panțuru, Focșe- 
neanu. Pascu, Zangor). 
ale cărui coborîri din 
ziua întîi s-au încheiat 
cu timpi necompetitivi în 
lupta pentru medalii.

Nici manșa a treia n-a 
încheiat duelul pentru lo
cul I dintre Zimmerer și

De Zordo, cu toate că 
vest-germanul și-a mărit 
avansul... cu 4 sutimi de 
secundă Boberii noștri 
au făcut o coborîre mai 
bună decît în manșele 
iprecedente. Totuși, dis
tanța pierdută inițial nu 
a putut fi de loc recu
perată. astfel că înaintea 
ultimei manșe, ce a avut 
loc ieri către amiază, e- 
chipajul lui Panțuru avea 
aceeași poziție în clasa
ment...

nul De Zordo 
echipierii săi - Zando- 
nella. Armânii, de Paoiis) 
in ultima manșă, 
împlinit ; boberii 
lieni, demni urmași 
celebrului Eugenio Monti, 
au „spulberat" mini
mul handicap ce-i des
părțea de echipajul lui 
Zimmerer și, cu 26 de su
timi de secundă avans, 
(4’ 55’ 44/100) față de
4'55” 70/100) a ocupat
primul loc în clasament 
cucerind, titlul mondial 
Zimmerer și echipierii 
lui - locul ' doi Un 
schimb de locuri s-a pro
dus și intre echipajele 
Elveției : Stadler (con
ducător al formației se
cunde) a trecut înaintea 
lui Wicki (pilotul primei 
echipe elvețiene) italia 
II și R.F.G. II. pe locurile 
5 și respectiv 6 Boberii 
noștri au încheiat campi
onatul mondial pe același 
loc 7 (I). ce și-1 ..asigura
seră' încă din prima zi. 
Din 24 de echipaje pre
zente la startul de slmbă- 
tă au terminat cursa 21.

. Ultimul echipaj clasat — 
Japonia cu timpul de 
5’10” 67/100.

în cadrul articolului „Penalti în 
careul producătorilor de materia) 
sportiv", apărut în ziarul nostru la 12 
ianuarie 1970. pe lîngă problemele 
de ordin general ale fabricării arti
colelor de sport, se puneau în discu. 
ție și cîteva cazuri concrete, îndea
juns de semnificative pentru insufici
ența cantitativă a unor produse Așa, 
de pildă, era vorba despre insuficien- 

mingilor de sport - arti-
di/itre cele mai solicitate

punîndu-se Ministerului In
dustriei Ușoare întrebarea dacă in
tr-adevăr nu-i stă în putință să asi
gure în viitorii ani o cantitate spori
tă ae mingi pentru activitatea spor
tivă de masă, prin utilizarea materi
alelor plastice

‘Sîntem astăzi în măsură să infor
măm pe cititorii ziarului că Centrala 
industrială de prelucrarea cauciucu
lui și a maselor plastice are în ve
dere să asigure pentru anul 1972 in
trarea în funcțiune a unei instalații 
de fabricare a mingilor din p.v.c. 
plastisol, cu o capacitate de 250 000 
mingi anual (La întreprinderea Der- 
matina - Timișoara, unitatea „Ară- 
deanca"-Arad investițiile incepînd din 
acest an) în scrisoarea trimisă zia

•0

rului „Scînteia", directorul tehnic al 
producției de mase plastice din cen
trala industrială menționată, ing, 
Ionescu M. Muscel, apreciază că o a- 
semenea producție va fi avantajoasă 
calitativ și cantitativ, aducînd în ace
lași timp o însemnată economie de

Dupâ articolul 
„PENALTI" 
ÎN CAREUL 

PRODUCĂTORILOR 
DE MATERIAL SPORTIV

piele ca și o eliminare a importului 
de camere pentru mingi.

Desigur, răspunsul la o întrebare 
precisă pusă de ziarul nostru vine la 
timp și dovedește preocuparea res
pectivei centrale industriale de a in
forma opinia publică asupra inten
țiilor sale însă., cu o singură fina-

re nu se face primăvară. Articolul 
„Penalti în careul producătorilor de 
material sportiv". în fond, adresa 
un șir întreg de întrebări tuturor ce
lor responsabili de fabricarea și des
facerea articolelor de sport Nu nu
mai unei anume centrale din M.I.U., 
ci acestui minister ca atare, de pil
dă. în privința oroduselor textile, de 
pielărie etc., avînd destinație spor
tivă. Nu numai M I U„ ci și altor de
partamente, inclusiv Ministerului 
Comerțului Interior. ■ în articol se 

. sublinia, in mod deosebit, necesitatea 
ca unitățile industriei locale și ale 
cooperației meșteșugărești să încea
pă să contribuie masiv la acoperirea 
cerințelor pe planul fiecărui iud,eț. 
Or. noi așteptăm ca UCECOM și 
Direcția industriei locale din 
C.S E A.L. să întreprindă acțiuni e- 
fective în această direcție, informînd 
despre ele redacția ziarului „Scîn
teia" Cu n de altfel, așteptăm să ne 
informeze toate organismele centrale 
sau județene, interesate și răspunză
toare de substanțiala înviorare a pro
ducției de materiale și echipament 
sportiv.

O ARSENAL LON
DRA (viitorul adver
sar al echipei Dinamo 
Bacău în „Cupa euro-, 
peană a tîrgurilor"), a 
pierdut (în deplasare, 
eu 0—2) la Coventry.

• în cla’sament conduce 
Leeds cu 46 puncte. 
Arsenal ocupă locul 14 
cu 28 puncte.

• NINA STATKE- 
VICI (U.R.S.S.) a cu
cerit titlul de campioa
nă europeană absolută 
la patinaj viteză, cu 
194,475 puncte. Pe lo
curile următoare s-au 
clasat olandezele Stien 
Kaiser și Ans Schut.

« MECIUL AMICAL 
DE FOTBAL dintre 
reprezentativa Uru- 
guayului și o selecțio
nată cehoslovacă, des
fășurat la Montevideo, 
s-a terminat la egali
tate : 2—2 (1—1).

• CU PRILEJUL U- 
NUI CONCURS AT
LETIC DE SALA des
fășurat la Mainz, vest- 
germanul Gunther Ni
ckel a realizat în pro
ba de 60 m garduri 
timpul de 7"5/10 — 
cea mai 'bună perfor
mantă mondială.

S P R I N T E - 
L EARL HAR- 

a egalat cea 
bună performan- 

mondială la 60 
yarzi plat (5” 9/10), 
cu prilejul unui 
curs atletic de 
desfășurat la Okla
homa City.

O C A M PION A- 
T U L MONDIAL DE 
SĂNIUȚE (probe indi
viduale)) s-a încheiat 
pe pîrtiile de la Ko
nigsee (R.F.G.). La 
feminin, pe primul loc 
s-a clasat poloneza 
Barbara Piecha iar la 
masculin, vest-germa- 
nul Josef Fendt.

• PE PIRTIA DE 
SCHI DE LA GAR- 
MISCH PARȚENKIR- 
CHEN, austriacul Karl 
Schranz a cîștigat pro
ba de coborîre a celui 
de-al 35-lea premiu 
Kandahar. El a reali
zat timpul de 1’58” 
60/100, fiind urmat la 
30/100 de conaționalul 
său Karl Cordin și de 
Franz Vogler (R.F.G.) 
— l’59”19/100.

• ȘAHISTUL SUE
DEZ ANDERSSON a 
cîștigat. turneu! maeș
trilor de la Wijk-Aan- 
Zee (Olanda), totali- 
zînd 10,5 puncte din 15 
posibile. Maestrul ro
mân Dolfi Drimer s-a 
clasat pe locurile 8—10, 
la egalitate cu cana
dianul Day și cu iugo
slavul Smederevac, 
fiecare avînd 7 puncte.

Bari — Brescia 
Fior. — Laner. 
Inter. — Roma 
Juv. — Samp. 
Lazio — Cagliari 
Napoli — Torino 
Palermo — Bologna 
Verona — Milan 
Atalanta — Foggia 
Catania — Arezzo 
Como — Mantova 
Livorno — Varese 
Rcggiana

1
1
1
1
2
1
1
X
X
1
X
X

— Perugia 2

PATINAJ ARTISTIC
PE „MICUL ECRAN"

• Transmisii TV de la campionatele 
europene (Leningrad)

între 5 și 10 februarie, ta Leningrad sînt 
programate campionatele europene de pati
naj artistic Dat fiind interesul publicului 
nostru pentru acest sport, televiziunea va 
transmite zilnic aspecte din timpul diferi
telor probe. Am fost anunțați că primele 
transmisii vor avea loc astfel joi, de la ora 
21 (proba di- pt-rechi), vineri, ora 22 (proba 
individuală feminină) sînibătă, ora 22,30 
(proba de dans)

S.UA


r

Salvador și Honduras

ROMA. — Manifestație a muncitorilor din transporturi în sprijinul revendicârilor lor economice

19G9, peste 3 000 de cetățeni hon- 
durieni s-au refugiat pe teritoriu] 
Guatemalei.

viața internațional
VIETNAMUL DE SUD

T

ALE FORȚELOR PATRIOTIC
SAIGON 1 (Agerpres). — Forțele 

patriotice sud-vietnameze au de
clanșat numeroase atacuri de arti
lerie împotriva pozițiilor americane 
și saigoneze în noaptea de sîmbătă 
spre duminică, s-a anunțat la Sai
gon. Au fost atacate 16 baze, lupte 
semnalîndu-se, de asemenea, in 
provinciile Quang Tri și Quang 
Nam. Obuze de mortiere au căzut 
asupra cartierului general al grupu-

lui 5 al forțelor speciale americane 
din Nha Trang, iar în zona Saigo- 
nului a fost bombardată o poziție 
americană situată la 30 de km 
nord de capitala sud-vietnameză. 
In regiunea Da Nang, trupele a- 
mericane- au înregistrat doi morți 
și 11 răniți în cursul unei opera
țiuni declanșate împotriva forțelor 
patriotice.

LUPTE PUTERNICE PENTRU OCUPAREA COLINEI LA TABLA
TEGUCIGALPA 1 (Agerpres). — Intre trupele Salvadorului și 

durasului au avut loc sîmbătă lupte, pentru ocuparea colinei La 
din nord-vestul Hondurasului, s-a a nunțat la Tegucigalpa.

Comunicatul militar precizează 
că un batalion Salvadorian a des
chis focul împotriva trupelor hon
duriene, situate pe pozițiile co
linei amintite, aflată în imediata 
apropiere a graniței dintre cele 
două țări. Unitatea salvadoriană a 
fost sprijinită de artilerie și avia
ție, adaugă comunicatul, care a- 
rată că numeroși soldați salvado- 
rieni au fost răniți, în timp ce în 
această luptă au fost răniți și 10 
militari hondurieni. în cursul a- 
cestei lupte, care a început sîm
bătă la ora 9 GMT și continua încă 
la ora 17 GMT a aceleiași zile, 
colina respectivă a fost ocupată de 
trei ori alternativ de cele două 
armate, anunță comunicatul citat.

Observatori ai Organizației Sta
telor Americane (OSA), aflați Ia 
Tegucigalpa, au declarat cores
pondentului agenției' UPI că ora
șul de frontieră Ocotepeque, apar- 
ținînd Hondurasului, a trebuit să 
fie evacuat în momentul în care 
artileria Salvadorului a deschis un 
puternic foc de mortiere asupra sa.

Hon- 
Tabla

Importante întăriri au fost 
mise de guvernul Hondurasului la 
granița cu Salvadorul.

secretar general al Consiliului 
Mondial al Păcii

O. N. U

Rămășițele a douâ avioane „Starfighter*, care s-au în

QUEBEC. — în localitatea 
Saint-Jerome (provincia Quebec) 
s-au deschis lucrările unei con
ferințe internaționale, la care 
participă 50 de personalități 
ale mișcării pacifiste, pentru a 
proceda la un Schimb de pă
reri privind mijloacele de luptă 
împotriva războiului din Viet
nam. Printre cei prezenți se 
află Tran Cong Tuong, repre
zentant al R.D. Vietnam la con
ferința de la Paris, fostul mi
nistru indian al apărării, Khris- 
na Menon, pastorul Martin 
Niemoler, Romesh Chandra,

Ziarul „New 
News" publică 
corespondentului 
gon. in care se 
cotenentul James 
Forțele Armate ale 
împușcat in mod bestial la 
3 septembrie 1969 un locuitor 
sud-vietnamez.

In legătură cu aceasta, ' co
mandamentul militar al Forțe
lor Armate ale S.U.A. a fost ne
voit să deschidă o rachetă.

York Daily 
un articol al 

său la Sai- 
arată că lo- 
Daffy din 
j S.U.A a 

bestial

Numeroase familii din Honduras 
s-au refugiat sîmbătă în departa
mentul Chiquimula din Guatemala, 
ca urmare â intensificării ciocnirilor 
armate dintre trupele honduriene și 
salvadoriene. Ministrul adjunct de 
interne al Guatemalei, Augusto Ca
staneda Morgan, a ordonat autorită
ților departamentale să acorde 
tor material refugiaților.

De la izbucnirea conflictului 
tre Salvador și Honduras, în 
19G9, peste 3 000 de cetățeni

im

agențiile de presă transmit DE FAPT

NOUL SUBCOMITET 
PENTRU NAMIBIA 
NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). 

*— Președintele Consiliului de Secu
ritate pe luna ianuarie, Terence Nsan- 
ze (Burundi), a anunțat că noul sub
comitet pentru Namibia (Africa de 
Sud-Vest), creat în baza rezoluției a- 
doptate vineri de Consiliul de Secu
ritate, va fi alcătuit din reprezentanții 
tuturor celor 15 țări membre ale aces
tui organism. Subcomitetul are sarcina 
de a examina „căile și mijloacele prin

I
I
I . . .. . , ...... .

care vor putea fi aplicate în mod efec
tiv rezoluțiile adoptate de O.N.U. prin 
care este anulat mandatul deținut de 
Republica Sud-Africană asupra Africii 
de Sud-Vest (Namibia)".

, ___ ___ ciocnit ...
aer în timpul unu'i zbor de antrenament. Pînă în prezent s-au prăbușit 

, 115 avioane de acest tip din dotarea Bundeswehr-ului

ORIENTUL APROPIAT Alegeri prezidențiale

Incidente armate

Guvernul chilian a instituit sîmbătă starea de urgență 
în provincia Nuble, ^‘n sut^ul țării, ca urmare a grevei declarate de 
fermierii arendași și muncitorii agricoli. Știrile parvenite din provincia Nuble 
arată că fermierii s-au baricadat în perimetrul a nouă ranch-uri și aproximativ 
4 000 de muncitori agricoli de la numeroase ferme din aceeași regiune au încetat 
lucrul în semn de protest față de condițiile „deosebit de grele de muncă".

Proiectul de lege privind 
ratificarea Tratatului de 
neproliferare a armelor nu
cleare 8 f°st adoptat în unanimi
tate de Adunarea Națională tunisiană. 
Tunisia a semnat acest tratat în luna 
iulie 1968.

Uniunea Tineretului Co
munist din Ecuador 8 hotări> 
să convoace între 5 și 8 februarie 
primul congres național. Secretarul 
general al Uniunii Tineretului Comu
nist din Ecuador, Solon Guerrero, a 
declarat presei că principalul scop al 
congresului este ridicarea nivelului 
ideologic al tineretului ecuadorian și 
pregătirea acestuia pentru lupta împo
triva dominației monopolurilor străine 
și a reacțiunii interne.

oficiale din Caraci. In capitala Pakis
tanului, precizează agenția citată, se 
apreciază că Nur Khan ar putea să 
ocupe noi funcții oficiale cu ocazia 
împărțirii Pakistanului de Vest în 
patru provincii.

NU ERA VORBA

Mareșalul de dviație Nur 
Khan, guvernatorul Pakis
tanului de Vest, a demisio- 
JÎJjț din funcțiile sale, fiind înlocuit 
de generalul Atiqur Rahman, anunță 
agenția France Presse, citînd surse

„Nigeria va reprima fără 
milă orice tentativă de re
luare a unui război de gue
rilă de către populația fostei pro
vincii secesioniste", a declarat șeful 
guvernului federal, generalul Yakubu 
Gowon.

pentru
GIBRALTAR"

(Urmare din pag. I)

Reacții împotriva sistemului „fl.B.M.". «otărirea anunțată
de președintele Nixon în cursul conferinței sale de presă radiotelevizată de vineri 
tn legătură cu extinderea sistemului de rachete antirachetă „A.B.M." a de- 
tei minat, potrivit agenției Associated Press, reizbucnirea controversei dintre 
congresmeni în această problemă. Președintele Comisiei senatoriale pentru pro
blemele externe, William Fulbright, a declarat: „Consider aceasta ca o gre
șeală". Un alt congresman, Robert Leggett, membru al Camerei Reprezentan
ților, a declarat la rindul său : „Am fost uimit că președintele s-a pronunțat 
atît de hotărit pentru noi cheltuieli de multe miliarde de dolari legate de con
struirea sistemului „A.B.M." după veto-ul pe care l-a opus la proiectul privind 
finanțarea cheltuielilor pentru educație, asigurări sociale și bunăstare".

cairo Deputății români primiți

CAIRO. — Aviația egipteană a e- 
fectuat duminică dimineața un raid 
pe malul estic al Canalului de Suez, 
a anunțat un purtător de cuvînt mi- 

I litar egiptean.* Avioanele egiptene au 
1 bombardat poziții fortificate și uni- 
1 tăți de artilerie israeliene de la sud 

de lacul Amar. Toate avioanele s-au 
Înapoiat la bazele lor.

Totodată, a arătat purtătorul de cu
vînt, un avion israelian a fost dobo- 
rît în cursul după-amiezii.

DAMASC. — Aviația israeliană a 
violat duminică dimineața spațiul 
aerian al Siriei în sectorul nordic al 
frontului, a anunțat postul de radio 

I Damasc. Ciocnirile au fost reluata 
' în cursul zilei între forțele siriene 
' și israeliene de-a lungul întregului 

front sudic, fiind angajate artileria 
grea și tancurile. Un purtător de cu
vînt militar sirian a apreciat că aces- 

' te incidente marchează cea mai mare 
creștere a tensiunii pe linia de lnce- 

1 tare a focului siriano-israeliană de 
îa - războiul din 1967.

El a anunțat, totodată, că, în cursul 
cloOnirilor, 15 soldați israelieni

fost uciși sau răniți, un avion atins, 
două tancuri și trei posturi de obser
vație distruse.

Pe partea siriană, trei soldați au 
fost uciși, alți cîțiva răniți.

TEL AVIV. — Un purtător de 
cuvînt israelian a confirmat că avioa
ne egiptene au efectuat duminică di
mineața un raid in regiunea Cana
lului de Suez, fără a provoca însă 
pagube sau victime. Ca urmare u 
acestor raiduri — a adăugat el — 
avioanele israeliene au atacat obiec
tive militare egiptene din zona Ca
nalului de Suez. Toate avioanele is
raeliene s-au înapoiat la . bază.

Concomitent, un intens duel de 
artilerie s-a produs duminică pe înăl
țimile Golan, a declarat purtătorul de 
cuvînt de la Tel Aviv. Partea siria
nă a deschis focul, iar bateriile isra
eliene au ripostat, distrugînd z trei 
tancuri inamice și atingînd două ba
terii de artilerie. De partea israeliană 
nu s-au înregistrat victime sau 
pagube. (Agerprea)

SAN JOSE I (Agerpres). — Cetă
țenii costaricani s-au prezentat ieri 
la urne pentru a desemna pe viito
rul președinte ce va conduce țara 
în următorii patru ani. Pe în
treg teritoriul țării au fost deschise 
3 632 birouri de votare ce se află sub 
controlul Tritunalului Suprem, însăr
cinat cu supravegherea alegerilor, 
avînd la dispoziția sa garda civilă, 
singura forță de ordine din această 
țară latino-americană.

In cursa prezidențială s-au angajat 
candidații a cinci partide politice. 
Principalii pretendenți la 
de președinte sînt Jose 
candidatul Partidului de 
națională, și Mario Echandi (Parti
dul unității naționale), ambii foști 
președinți ai țării. Pentru prima dată 
din 1918, la - aceste alegeri participă 
ți Partidul Comunist din Costa Rica.

Potrivit constituției costaricane, 
pentru a obține victoria este necesar 
ca un candidat să întrunească cel 
puțin 40 la sută din totalul voturi-

mandatul 
Figueres, 
eliberare

Guvemele canadian șt norve- 
■ 'gtan au căzut de acord să ex

tindă .interdicția vînării puilor de 
focă în toată zona Atlanticului 
de nord. Această hotărîre a fost 
anunțată in cadrul unei confe
rințe de presă de către minis
trul canadian pentru problemele 
pescuitului. Jack Davis. El a a- 
rătat că începerea sezonului de 
vînăloare a focilor in Golful 
Saint Laurent și in largul coas
telor estice ale peninsulei La
brador va fi întîrziată cu zece 
zile și se va desfășura între 22 
martie și 29 aprilie. Această mă
sură va permite ca un mare nu
măr de pui de focă să poată scă
pa vînătorilor, favorizind în a- 
cest mod conservarea acestor a- 
nimale decimate in cursul ulti
milor ani.

Un acord comercial între 
Republica Populară Chine
ză și Finlanda 8 fost semn8t 18 
Pekin — anunță agenția China Nouă. 
Acordul va reglementa relațiile eco
nomice și comerciale dintre cele două 
țări semnatare pe anul 1970.

de președintele Adunării 
a R.A.U.Naționale

CAIRO 1 — Corespondentul A- 
gerpres C. Oprică transmite : De
putății români care se află'la Cairo, 
pentru a participa la Conferința 
internațională a parlamentarilor 
referitoare la situația din Orien
tul Apropiat, au fost primiți de 
Mohamed Labib Shukeir, preșe
dintele Adunării Naționale a 
R.A.U., membru al Comitetului E-

xecutiv Suprem al Uniunii Socia
liste Arabe. A fost de față Titus 
Sinu, ambasadorul României la 
Cairo. Intîlnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă 
nească.

Parlamentarii 
apoi o vizită la 
cetări științifice

cordială, priete-

români au făcut 
Institutul de cer- 
din Cairo.

s.u.a. Conflictul de muncă
din rețeaua căilor ferate

0 dramă

Adevărul
/

fi măsluit

întîlnitâ în orașele Republicii Sud-Atri-

copiilor italieni 
certificate, fără 
le fi frecventat 
fi însușit cunoș-

O scend des î . .
cane : un nou grup de luptători contra apartheid-ulu' 

ia drumul temnițelor

WASHINGTON 1 (Agerpres). - In 
urma unei intervenții de ultimă oră 
a unui tribunal federal, a putut fi 
îndepărtată amenințarea suspendă
rii circulației pe întreaga rețea de

Printre sutele de mii de 
locuitori ai Italiei care 
și-au părăsit patria in 
căutarea unei posibilități 
de ciștig în afara granițe
lor țării lor, 260 000 lu
crează in R. F. a Germa
niei Recent, asociația 
„Missione Cattolica Ita
liana". cu sediul la Offen
bach, — o organizație ca
re te ocupă cu cerceta
rea situației muncitorilor 
italieni ce lucrează in 
Germania occidentală — a 
dat publicității un ra
port din care reies unele 
aspecte mat puțin cunos
cute ale vieții acestor e- 
migranți. Unele privesc 
soarta celor aproximativ 
50 000 de copii italieni de 
vîrstă școlară ; un mare 
număr din ei nu frecven
tează școala. După cum 
scrie „Frankfurter Rund- 
schau", motivele sînt mul
tiple Multi, mai ales cei 
mai mari, rămîn acasă 
pentru a se îngriji de cei 
mai mici; iar unii dintre 
ei mai cîștigă un ban su
praveghind șl copii străini 
Alții rămîn acasă pentru 
că. Io școala germană, ne- 
cunoscînd limba, „se simt 
izolați șt neînțeleșî". „în 
sufletele lor — menționea
ză ziarul — se petrece de
seori o adevărată dramă".

Nu sînt nici rare căzu- , 
rfîe — continuă ziarul — 
cînd diferite firme anaa-

jează copii de 13—14 ani, 
fără să ceară un certificat 
de absolvire a unei școli, 
așa cum prevăd normele 
în vigoare. Se mai intim- 
plă și ca unele școli să 
elibereze 
asemenea 
ca et să 
sau să-și 
țintele. Este de ia sine în
țeles că neavind nici o 
calificare, acești copii sînt 
puși si execute muncile

S-a anunțat că deținu
tul politic James Lenkoe 
a fost găsit in celulă spin- 
zurat cu cureaua sa de la' 
pantalon. După autopsia, 
întreprinsă la cererea Di
recției închisorii, s-a co
municat : moarte prin 
ștrangulare. Dar se știa 
că, in ajun, el fusese in
terogat de poliția politică 
Văduva lui Lenkoe, chi
nuită de bănuieli, a ob
ținut. pe cale judiciară, e- 
fectuarea unei a doua au-

cele mal brute care, 
rareori, depășesc 
lor fizice. Mulți 
cești copii trăiesc 
de părinții lor. Ei 
contact cu elemente aso
ciate și nimeresc, în cele 
din urmă, in instituții de 
reeducare. Unul din moti
vele care explică de ce 
pînă acum nu s-au luat 
măsuri hotărîte pentru în
dreptarea situației este — 
potrivit organizației „Mis
sione Cattolica Italiana" — 
faptul că acești copii for
mează „o sursă suplimen
tară de forță de muncă 
ieftină".

forțele 
din a- 

izolați 
intră in

n-a puM

topsit. Experțil au consta
tat de astă dată că victi
ma fusese torturată cu 
șocuri electrice și că a 
sucombat co urmare a e- 
lectrocutării. Un ordin se
cret a dispus însă sista
rea anchetei. Tribunalul a 
interzis avocatului recla
mantei să-și completeze 
dosarul cu noi piese, să 
citeze martori. Deși ade
vărul ieșise la suprafață, 
s-a căutat să se mușama
lizare totul.

Lenkoe a murit acum 
cîteva luni într-o închi
soare din Republica Sud- 
Afrlcană. Militant împo
triva politicii de apart
heid el fusese arestat în

baza legii privind „măsu
rile în vederea prevenirii 
terorismului" și deținut 
fără judecată.

Odiosul asasinat comis 
de. autoritățile sud-africa-

? ....

ne a fost analizat șî dez
bătut recent la Geneva, în 
cadrul sesiunii Comisiei 
internaționale a juriștilor. 
A reieșit că nu este sin
gurul caz. La sesiune s-au 
citat și altele. Există do
vezi că >n închisorile din 
R.S.A. au mai decedat, în 
condiții mai mult sau mai 
puțin misterioase. alți 
cinci deținuți politici, tn 
faimosul lagăr de con
centrare din Robben-ls- 
land ar fi murit patru de
ținuți.. pentru că nu li s-a 
acordat la timp asistență 
medicală, iar alți trei s-ar 
fi sufocat în timpul trans
portului intr-o autodubă a 
poliției, peste măsură de 
încărcată. Cu toții au fost 
arestațt in baza aceleiași 
legi de......prevenire a ac
țiunilor teroriste". De 
fapt, din cauza activității 
lor îndreptate împotriva 
politicii de apartheid.

în baza acestor fapte, 
precum și a altora simila
re petrecute în Africa de 
sud-vest și Rhodesia, par
ticipanta la sesiune . au 
constatat că in aceste țări 
a început o perioadă de 
răfuială și mai cruntă 
împotriva adversarilor ra
sismului. Ei au adoptat un 
apel adresat tuturor ju
riștilor din lume, chemîn- 
du-i să-și ridice glasul de 
protest împotriva încălcă
rii celor mai elementare 
drepturi ale omului.

căi ferate din •S.U.A., ce urma să in
tre în vigoare la miezul nopții de 
sîmbătă spre duminică. Tribunalul a 
ordonat companiilor feroviare și 
sindicatului feroviarilor din cadrul 
AFL-CIO să se abțină de la orice 
acțiune, timp de 10 zile, pentru a se 
permite Congresului să examineze 
măsurile pe care le ccnsideră nece
sare în scopul reglementării diferen
dului dintre sindicatul feroviarilor și 
patronat.

Criza a Izbucnit la miezul nopții 
de vineri spre sîmbătă, cînd munci
torii de la serviciile de întreținere 
ale companiei „Union Pacific" au în
cetat lucrul, în urma unui apel la 
grevă lansat de sindicatul feroviari- 
ler. Pentru a-i intimida pe munci
tori, companiile feroviare din S.U A. 
au hotărît un „Lock-out“ general, 
ceea ce ar fi atras oprirea circulației 
tuturor trenurilor. Este pentru pri
ma oară în istoria transporturilor 
americane cînd patronatul ia o ase
menea inițiativă pe plan național, 
pentru a se opune unei greve a fe
roviarilor. Sindicatul feroviarilor a 
reacționat, la rîndu) lui, afirmînd că 
„Lock-out“-ul este ilegal și cerînd 
intervenția tribunalului federal.

După cum s-a anunțat la Washing
ton, președintele Nixon va remite 
luni dimineața Congresului un pro
iect de lege privind conflictele de 
muncă Patronatul speră ca prin a- 
ceastă lege să fie decretată obligati
vitatea unui arbitraj înaintea ori
cărei mișcări greviste

Conflictul dintre sindicatul fero
viarilor și companii durează de 
peste 14 luni.

Unite au oferit un plan de rezol
vare a disputei i o delegație a Pen
tagonului, din care au făcut part» 
ministrul marinei al S.U.A., Chafee, 
și șeful statului major al forțelor ae
riene, Ryan, aflată în vizită la Ma
drid, a propus plasarea Gibraitarului 
sub jurisdicția N.A.T.O., recunos- 
cîndu-se in mod simbolic, atît drep
turile Spaniei, cit și cele ale Marii 
Britanii asupra Stîncii. *)

Propunerea* Wasbirigtonului a fost 
primită relativ favorabil de Anglia. 
Și la Madrid ea nu avea să întîm- 
pine opoziție, deoarece guvernul de 
la Madrid vedea în acest proiect un 
mijloc de a-și realiza vechea dorință 
de a deveni membru al pactului 
nord-atlantic, calitate care — consi
deră el — i-ar conferi mai mult cre
dit politic. în plus, făcînd pe plac 
Washingtonului, Madridul speră să-și 
îmbunătățească și poziția la tratati
vele bilaterale privind bazele ameri
cane din Spania, care se reiau as
tăzi.

După cum- s-a anunțat, tn urma 
negocierilor de la Washington din 
iunie a.c., S.U.A. și Spania au ho
tărît prelungirea acordului privind 
menținerea bazelor americane pe 
teritoriul spaniol pînă la 2G septem
brie 1970. Conform noului tratat, 
Spania primește de la Statele Unite 
echipament militar și un credit de 
35 milioane dolari. Acordul s-a în
cheiat după prelungite tratative, în 
urma cărora toate încercările Madri
dului de a urca prețul pentru ba
zele puse la dispoziție au rămas 
fără rezultat, deoarece se părea că 
S.U.A. își pierduseră interesul pentru 
aceste baze.

Intervine însă o nouă conjunctură. 
După cum s-a mai anunțat, între 
Statele Unite și guvernul libian, au 
început negocieri, ia cererea acestuia 
din urmă, pentru evacuarea bazei 
militare de la Wheelus Field, consi
derată unu! dintre cele mai impor
tante obiective militare americane 
de dincolo de granițele S.U.A. Re
cent, ambasadorul american în Libia, 
J. Palmer, a declarat la Tripoli că 
Statele Unite sînt de acord cu cere
rea autorităților libiene privind re
tragerea trupelor din această țară 
„într-un interval de timp rezonabil". 
In legătură cu aceasta, ar crește din 
nou interesul S.U.A. pentru bazele 
militare din Spania și. în mod cores
punzător, se ridică pretențiile Ma
dridului. Astfel, propunerea america
nă privind plasarea Gibraitarului 
sub jurisdicția N.A.T.O nu este de
loc lipsită de semnificații Ea tinde, 
pe de o parte, să netezească drum 
menținerii bazelor americane în Spa
nia, pe de altă parte, să asigure 
pentru S.U.A. o posibilitate de con
trol asupra Gibraitarului, după for
mula „cînd doi se ceartă, al treilea 
cîștigă" De pierdut, ar pierde inte
resele poporului spaniol și interesele 
păcii Căci atît menținerea bazelor 
militare americane, cît și intrarea 
spaniei în N.A.T.O. sînt în profun
dă contradicție cu dorința poporului 
spaniol de a fi liber și stâpîn pe 
soarta sa și cu cerințele popoarelor 
de a transforma Marea Mediterană, 
această zonă de deosebită importanță 
pentru continentul nostru, într-o 
mare a destinderii, a păcii și a cola
borării rodnice.

*) Gibraltarul a fost teritoriu spa
niol, pînă la 1704, cînd, prin tra
tatul de la Utrecht, in urma răz
boiului anglo-spaniol, a fost ce
dat Marii Britanii.

Supraveghetorul guvernamen
tal american al Insulei Alcatraz 
din golful San Francisco (Cali
fornia), ocupată la 20 noiembrie 
1969 de reprezentanți ai unor 
triburi de indieni americani, va 
părăsi săptămîna viitoare aceas
tă insulă, a anunțat un repre
zentant al autorităților El a pre
cizat că aceasta nu înseamnă 
totuși că guvernul S.U.A. re
nunță la drepturile de proprie
tate asupra Alcatrazului După

cum s-a mai anunțat, reprezen
tanții majorității triburilor de 
tndieni americani,'.care continuă 
să se afle pe insula ocupată în 
mod pașnic, au cerut guvernu
lui S.U.A'. să o restituie indie
nilor pentru a o transforma în- 
tr-un centru de cultură al in
dienilor americani. Guvernul 
Statelor Unite nu și-a precizat 
încă în mod oficial poziția față 
de cererea reprezentanților in
dieni.
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