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La Combinatul de îngrășăminte chimice din Tr. Măgurele
/ Celei de-a IX-a sesiuni

PREMISE PENTRU a Consiliului Organizației

O ACTIVITATE de solidaritate

RADICAL ÎMBUNĂTĂȚITĂ
De-a lungul celor aproximativ 

cinci ani de cînd a intrat în func
țiune, Combinatul de îngrășăminte 
chimice din Tr. Măgurele nu a reușit 
să-și realizeze Integral sarcinile de 
plan, rămînind dator economiei na
ționale cu o însemnată cantitate _
îngrășăminte. în aoest timp, în ar
hivele Ministerului Industriei Chi
mice, în ale altor foruri au sporit 
de la an la an rapoartele, informă
rile și notele transmise de organele 
locale de partid, de conducerea com
binatului, s-au plătit sute de mii de 
lei pentru deplasarea la „fața locu
lui" a numeroase colective de spe
cialiști din cele mai diferite sectoare 
de activitate. Din păcate însă, 
nici în acest an, chimiștii de la Tr. 
Măgurele nu-și vor realiza in între
gime sarcinile de plan. Ba chiar 
mai grav. Deși planul producției 
globale pe primele nouă luni din a- 
cest an a fost realizat în proporție 
de numai 81,8 la sută, la o recentă 
inventariere s-a constatat că stocul 
real de îngrășăminte complexe este 
mai mic cu 8 183 tone decît cel scrip
tic. Deci o raportare eronată a pro
ducției, menită să „fardeze" realita
tea, să estompeze evidentele defi
ciențe existente în activitatea com
binatului, abaterile de 
tehnologică.

Starea 
laje șl 
de ceea 
aceasta se adaugă un ,
de abateri de la disciplina tehnolo
gică, de la evidența și urmărirea pro
ducției, cum ar fi : lipsa unei măsu
rători corecte a materiei prime intro
duse în instalații, utilizarea în repe
tate rînduri a unor cantități de acid 
fosforic cu o slabă concentrație și cu 
un procent ridicat de impurități, pre
cum și de azotat de amoniu în soluție 
mult diluată, care n-au făcut altceva 
decît să scadă randamentul instala
ției, calitatea produsului final. Ne- 
respectînd disciplina de eviden
ță și urmărire a producției, 
cadrele de conducere de la grupul 
de îngrășăminte complexe au ra
portat producția finită pe baza mă
surării acesteia prin cubaj și core
larea cu cantitățile de amoniac și 
acid fosforic utilizate ca materii pri
me, fără a ține seama de presiunea 
și temperatura cu care aceste ele
mente intrau în procesul tehnologic. 
Așa cum a demonstrat un recent ex
periment făcut Ia această fabrică de 
către un grup de specialiști de la di
ferite organe economice centrale, 
practica respectivă conține un mare 
grad de aproximație. La o producție 
de 690 tone stabilită pe bază de vo
lum, cîntarul a indicat mai puțin cu 
99 tone.

Cînd, la sesizările unor lucrători 
din secția de însăcuire, secretarul 
comitetului de partid pe combinat, 
Dumitru Vilău, a informat organele 
județene, iar acestea ministerul, că 
este vizibilă lipsa din stoc a unei 
mari cantități de îngrășăminte, con
ducerea grupului a recurs la alte 
ilegalități pentru acoperirea defi
citului : introducerea în instalații a

tehnică a 
instalații 

ce trebuie

de

la disciplina

multor uti- 
este departe 

să fie. La 
întreg capitol

unor cantități de materii prime ne
înregistrate, declararea în acte a 
unor opriri pentru reparații, timp în 
care instalațiile funcționau. Au fost 
dereglate cîntarele dozatoare de Ia 
secția de însăcuire pentru a se In
troduce în saci numai 47—48 kg în 
loc de 50 kg, cit este stabilit

Din discuțiile avute cu tov. Marin 
Drăgan, prim-secretar al Comitetului 
județean de partid Teleorman, rezul
tă că răspunderea pentru situația în 
care se află combinatul de la Tr. Mă
gurele, pentru abaterile de la conta
bilizarea corectă a producției revine, 
în egală măsură, atît comitetului de 
direcție, cit și ministerului de resort.

Cu toate că știau starea de 
lucruri din combinat, organele de re
sort ale Ministerului Industriei Chi
mice au întîrziat să ia măsuri ferme 
pentru soluționarea a oserie de pro
bleme acute. Deși unele piese de 
schimb și repere pot fi executate 
în combinat, iar altele în uni
tăți ale ministerului sau din ramura 
construcțiilor de mașini, totuși Mi
nisterul Industriei Chimice nu a 
acordat suficient sprijin în executarea 
documentațiilor tehnice necesare, nu 
a întreprins măsuri pentru asimilarea 
mai operativă a unor astfel de piese. 
Conducerea ministerului poartă răs
punderea șl pentru dispoziția dată de 
a se forma stocul în custodie de 
22 000 tone îngrășăminte, reprezen- 
tînd 85 la sută din capacitatea de de
pozitare, cu toate că în actualul de
pozit nu există condiții pentru păs
trarea îndelungată a îngrășămintelor. 
Din această cauză s-au creat mari 
greutăți în desfășurarea producției, 
sorturile s-au amestecat, s-a produs 
foarte multă risipă. în luna iulie, 
cînd fabrica de îngrășăminte era o- 
prită pentru reparații și se observa 
o vădită tendință de încetinire a 
ritmului la livrarea îngrășămintelor, 
cu toate că un secretar al comi
tetului județean de partid a anunțat 
acest lucru conducerii ministerului, 
respectiv adjunctului ministrului, ing. 
Ștefan Kiss — prin delegații trimiși 
s-au primit asigurări că situația 
stocurilor este normală și că se va 
acorda sprijin combinatului pentru 
mărirea capacității de însăcuire și de 
expediție. Numai că la controlul 
efectuat Ia începutul lunii octombrie 
s-a văzut că situația n-a fost cîtuși 
de-puțin normală.

Evident, mistificarea rezultatelor 
reale, acte străine eticii noas
tre socialiste, spiritului de muncă 
din industria noastră, nu puteau rămî- 
ne nesancționate. La propunerea co
mitetului județean de partid, condu
cerea Ministerului Industriei Chimice 
a hotărît să schimbe din func
țiile avute pe ing. Ilie Morariu, di
rector general, ing. Ion Martin, di
rector tehnic, ing. Moise <Joia, șeful 
fabricii de îngrășăminte, iar lui Petre 
Ruxandra, fost inginer-șef al grupu
lui de îngrășăminte, i s-a desfăcut 
contractul de muncă. De asemenea, 
au fost sancționați Ion Simion, conta
bilul șef-al combinatului, Emil Cardel, 
șeful serviciului plan și urmărire a 
producției, Gheorghe Petreanu, șeful

•erviciui desfaceri-export, lnginerii- 
șefj Marin Nuță, Gheorghe Tatomir, 
loan Fîc.

Pentru înlăturarea gravelor defi
ciențe care stăruie de mai mul
tă vreme la Combinatul de îngră
șăminte chimice din Tr. Măgurele, în 
primul rînd, pentru evitarea pe vii
tor a unor abateri ca acelea săvîrșite 
de fosta conducere a grupului de în
grășăminte fosfatice și a combinatu
lui, conducerea Ministerului Indu
striei Chimice trebuie să intervină ho
tărît, să facă tot ceea ce este posibil 
In vederea redresării grabnice a ac
tivității combinatului — potrivit ce
rințelor economiei naționale.

Alexandru BRAD
corespondentul „Scînteii

cu popoarele afro-asiatice
TRIPOLI, REPUBLICA ARABĂ LIBIANĂ

deosebita plăcere ca, în nu- 
guvernului și poporului

Am 
mele 
român, precum și al meu personal, 
să adresez un cald salut participan- 
ților la cea de-a IX-a sesiune a 
Consiliului Organizației de solida
ritate cu popoarele afro-asi atice.

Folosesc acest ptrilej pentru a rea
firma sentimentele de sprijin și so
lidaritate ale poporului român cu 
lupta popoarelor din Africa și Asia 
consacrată lichidării oricăror for
me de dominație oolonialistă, neo- 
colonialistă și de discriminare ra
sială, pentru dobindirea libertății, 
dezvoltarea pe calea progresului e- 
conomic, social și consolidarea in
dependenței naționale, pentru afir-

marea dreptului fiecărui popor de 
a-șl hotărî singur destinele, potri
vit Intereselor și aspirațiilor sale 
legitime, fără nici un amestec din 
afară.

Urez sesiunii dumneavoastră suc
ces deplin în strîngerea colaborării 
dintre mișcările și organizațiile de 
solidaritate afro-asiatică, în în
tărirea unității lor de acțiune în 
lupta împotriva imperialismului, 
pentru triumful cauzei libertății, 
democrației, păcii și progresului so
cial.

ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Nu departe de „co
drii de aramă" cîntați 
de Eminescu, există în 
județul Botoșani un 
sat cu nume evocator 
— Flămînzi.

Am poposit aici, în 
aceste zile de toamnă, 
cînd „se numără bo
bocii", și poate de 
aceea președintele coo
perativei agricole, Ion 
Bordeianu, ne-a vorbit 
despre roadele obți
nute de acești oameni 
harnici de pe pămîn- 
turile care în acest an 
n-au fost, nici aici, 
prea darnice. Totuși, 
în ciuda condițiilor 
nefavorabile, s-a obți
nut o producție la grîu 
ce întrece 
lizată pe județ, 
porumb — în jur 
2 000 kg la ha.

— E. cam puțin, 
marcă președintele, dar 
multe din pierderi le 
vom compensa valoric 
prin rezultatele obți
nute în zootehnie. Co
muniștii, organizația 
de partid, consiliul de 
oonducere și cadrele 
tehnice au pornit se
rios la treabă. O trea
bă mal organizata și 
mal eficientă ca în 
ceilalți ani. Coopera
torii de aici se pot 
mîndri cu faptul că 
planul la producția 
de lapte, inclusiv an
gajamentul luat în în
trecerea socialistă, a 
fost Îndeplinit la 12 
octombrie. Ca urmare, 
pînă la 31 decembrie 
bilanțul va consemna 
o depășire valorică de 
circa 120 000 lei numai 
din producția de lap
te. La aceasta se 
adăuga, desigur, 
niturile provenite 
depășirea de plan 
carne livrată.

— După cum 
vede, aveți planuri 
frumoase In acest sec
tor.

— De bună seamă, 
în sectorul 
se muncește cu sîrg. 
Se asigură furaje, se 
pregătesc spații noi, 
mai bune de adăpas- 

în 
fi ter-

grajdurl

media rea-
La 
de

re-

vor 
ve- 
din 

la

se

de 
de

milioane 
de cusut, 
aparatele 
au deve- 
familiare

timplător mulți coope
ratori solicită să lu
creze în această ra
mură aducătoare de 
mari venituri pentru 
obște.

Munca cinstită, ela
nul harnicilor coope
ratori le-au adus o 
retribuție binemeri
tată, condiție esenția
lă a ridicării nivelului 
de viață. Străbatem
ulițele satului, unele 
din ele adevărate
străzi străjuite 
pomi și brazde
flori, și observăm că 
la fiecare 2—3 case 
există o construcție 
nouă, o casă spațioa
să, modernă. O trei
me din populația co
munei posedă aparate 
de radio sau televi
zoare. De altfel, am 
aflat de la cooperativa 
de consum că in acest 
an s-au vîndut săteni
lor mărfuri în valoare 
de peste 5 
lei. Mașinile 
bicicletele, 
de uz casnic 
nit obiecte
pentru țăranul coope
rator din Flămînzi.

Dar aici creșterea 
nivelului de trai ma
terial se împletește 
armonios cu preocu
pările intense pentru 
ridicarea nivelului spi
ritual al populației. 
La căminul cultural, 
adevărat centru de a- 
tracție, oamenii vin 
ca la ei acasă. Și au 
pentru ce veni. E su
ficient să amintim că 
formația de dansuri, 
alcătuită din 48 artiști 
amatori din trei gene
rații, a fost de două 
ori laureată la con
cursurile pe țară, că 
aici activează cu bune 
rezultate o echipă de 
teatru, două brigăzi 
artistice de agitație, 
un taraf. Artiștii a- 
matori ca vîrstnicii 
Toader Crețu, Du
mitru Brînză, Gheor
ghe Corboi, ca și tine
rii Petru 
Dumitru 
neîntrecuți ' ia 
dar și la ....__
opera de culturalizare 
a maselor o contribu
ție prețioasă o aduc 
intelectualii. în co
mună 59 cadre

didactice, dintre care 
52 sînt fiii satului, le
gați trup și suflet de 
aceste locuri cu rezo
nanțe Istorice. La dis
pensar există doi me
dici — soții Vasile și 
Alexandrina Isailă. Ei 
și-au cucerit un pres
tigiu deosebit, poate, 
în primul rînd, prin 
grija arătată față de 
sănătatea copiilor >1 
virstn leilor.

Desigur, la Flămînzi 
Istoria își are ecou
rile sale evocînd eve
nimentele anului 1907. 
Există aici acel conac 
de unde s-a aprins 
flacăra răscoalei, co
nac ce găzduiește 
acum sediul coopera
tivei agricole de pro
ducție. El ar putea 
deveni un original 
muzeu care să păstre
ze peste 
memoria 
muri.

Dar, 
Importantă pentru lo
calnici este istoria 
contemporană a sa
tului pe care el o 
soriu azi cu brațele, 
cu mintea, cu ' ' 
Am discutat despre 
planurile care-1 însu
flețesc întrucât toamna 
este, pentru niște oa
meni harnici, nu nu
mai ‘ .. ' 
sulul, ci și al proiec
telor : alimentarea cu 
apă a satelor Flămînzi 
și Cordun. plantarea 
unei livezi cu vișini 
pe 30 de hectare, a 
unei vii pe 100 hecta
re, organizarea unei 
ferme specializate în 
creșterea vacilor de 
lapte, refacerea renu- 
melul, oarecum es
tompat azi, de bazin 
pamicoi, proiecte pe 
deplin realizabile.

Rezultatele dobîndite 
pînă acum, hărnicia 
și buna înțelegere ce 
domnesc aici între 
cooperatori sînt garan
ții că orice proiect se 
va transforma in rea
litate, comuna Flă
mînzi devenind un 
centru civic înfloritor, 
pe ’ 
pe

ani și ani 
acelor vr«-

deosebit de

inima.

anotimpul cule-

a-
măsura timpurilor 
care 1« trăim.

N, ZAMFIRESCU 
corespondentul

Scînteii

Gheorghiu, 
Țapu sînt 

dans, 
muncă. Latire. Chiar 

ceste zile vor 
minate două 
noi pentru o sută 
vaci fiecare.

zootehnic

CENTRUL VITAL
Cavalerii dirt-track-ului încep turnirul.

AL POLONIEIFoto : Gh. Vînțilă

RECONSIDERĂRISPORT
• La rugby... ca la fot

bal : Dinamo-Steaua 
3-0 !

• Plecarea echipei na
ționale de fotbal în 
Țara Galilor.

• Pe șantierul bazelor
olimpice: TOATĂ
VARA AU STAT Șl... 
ACUM NU SE GRĂ
BESC.

Alte știri 
peste hotare în pagina 

a III-a.

din țară $i de

NECESARE
in atletismul românesc

ATLEȚII NOȘTRI IN FATA VIITOARELOR 
JOCURI OLIMPICE

INDUSTRIALE

Problema ritmului nesa
tisfăcător în care se des
fășoară lucrările de moder
nizare a unor artere prin
cipale din municipiul Bucu
rești — str. Știrbei Vodă, 
Șoseaua Olteniței, Splaiul 
Independenței etc. — a fă
cut obiectul unui articol pu
blicat în „Scînteia" nr. 8 514 
din 12 august a.c. Au fost 
reliefate atunci o serie de 
deficiențe, atrăgîndu-se a- 
t.enția că, lucrîndu-se în 
ritm de melc, n-ar fi ex
clus ca ploile și zăpezile să 
găsească aceste străzi tot 
desfundate (cu toate conse
cințele pe care aceasta le 
implică pe timp de iarnă). 
Se pare însă că nedoritele 
pronosticuri sînt pe cale de 
a se împlini. Străzile Știr
bei Vodă și Șoseaua Ol
teniței nu au fost date încă 
în folosință. „Pe strada Vii
toarei, sectorul 6 — ne rela
tează cetățeanul Petre Stan 
— începînd din aprilie se 
tot sapă, se pavează și se 
repavează dar, cînd plouă, 
cetățenii înoată prin noroi. 
Nu întrezărim vreun semn 
de îmbunătățire a situației, 
deși am intrat în luna no
iembrie !“.

Am vizitat zilele trecute 
aceste străzi. Pe Știrbei 
Vodă, de pildă, lucrările 
sînt, e drept, mai avansate. 
S-a turnat și îmbrăcămin
tea de asfalt. Dar asfaltul 
așternut de către I.D.P.B. 
arată ca vai de lume : o 
masă vîscoasă. impînzită pe 
o suprafață de vreo 3 000 
mp. cu o sumedenie de de
nivelări. Cit despre Șoseaua 
Olteniței, imaginea sa de 
azi nu s-a schimbat mult 
față de cea de acum trei 
luni. Pe șoselele Petricani,

Popești-Leordeni, Vitan șl 
străzile Gherase, Nițu Va- 
sile, Doamna Ghica, Ziduri 
între vii, Tunari, pe Bd. 
Geniului etc. se lucrează 
sporadic, cu încetineală și, 
uneori, de mîntuială, 
I.D.P.B. toarnă hectare în
tregi de covor asfaltic de 
proastă calitate. Ca de e-

și repa-trebui desfundată 
rată încă o dată.

Tărăgănarea lucrărilor pe 
străzile arătate mai sus 
are și altă consecință : gră
bești degradarea altor ar
tere. De pildă, strada Ște
fan Furtună, nepregătită să 
suporte un flux intens de 
mașini grele, a început să

VA NINGE
SI PESTE STRĂZILE

■ II

SCRISORI IN ATENȚIA EDILILOR

xemplu pe șoseaua Petri- 
cani, unde asfaltul, pe o a- 
numită porțiune, a fost 
așternut direct pe noroi, 
fără a se curăța în preala
bil betonul. La rîndul său, 
I.D.G.B. a efectuat o serie 
de montări subterane pe 
str. Brezoianu și din cauza 
compactărilor necorespun
zătoare, ici, colo au apărut 
denivelări. Ca atare, această 
importantă cale de acces va

se strice, ceea ce necesită 
deschiderea de noi șan
tiere, neprevăzute, chel
tuieli suplimentare. Se pare 
însă că I.D.P.B. nu se prea 
sinchisește de astfel de a- 
nomalii, din moment ce în 
prezent, din suprafața to
tală de 450 000 mp stradă 
prevăzută a fi modernizată 
și reparată în acest an, a 
încheiat în totalitatea lor 
lucrările doar pe 170 000 mp.

Sesizări despre tărăgăna
rea lucrărilor de moderni
zare și reparații/de străzi și 
consecințele ce le are a- 

' ceasta s-au primit și din 
alte orașe. Cititorul Dumi
tru Prisăcaru din Iași, spre 
exemplu, ne semnalează 
starea necorespunzătoare a 
magistralei Socola, a stră
zilor Bucium, Vasile Lupu, 
Stejar. Mergînd pe urmele 
acestei scrisori ne-am în
credințat de veridicitatea 
conținutului ei. Socola, e 
drept, se află într-un sta
diu avansat al lucrărilor. 
Porțiunea dintre Bd. Pri
măverii pînă la cartierul 
16 Februarie este gata. 
Darea în folosință este îm
piedicată însă de fap
tul că I.T.I. nu răspun
de la apelurile întreprin
derii de gospodărie mu
nicipală de a scoate stîl- 
pii de beton plantați 
pe partea carosabilă a 
magistralei. Și asta, în vre
me ce cetățenii continuă să 
facă mari ocoluri din cauza 
șantierului „în lucru", pen
tru a ajunge acasă 1 Pe str. 
Bucium la fel. Lucrările 
întîrzie și din cauza I.R.E., 
care nu accelerează ritmul 
de modernizare a ilumina
tului. Cit despre str. Vasile 
Lupu, aceasta arăta pînă nu 
de mult ca o bijuterie. 
Dar, la puțin timp după re
facerea ei, s-a ivit un mu
safir nepoftit — Trustul ju
dețean 
care i

i de construcții — 
i-a răscolit spațiul
D. MINCULESCU 
M. CORCACI 
Z. NICOLAE

(Continuare în pag. a Ii-a)

La încheierea unui sezon competi- 
țional foarte interesant, cel mai bo
gat în concursuri de la J. O. din 
Mexic încoace, redacția noastră a 
invitat mai mulți specialiști în at
letism să discute cîteva dintre ches
tiunile importante privind pregăti
rea participării lotului român la vii
toarele întreceri olimpice.' In oadrul 
acestei mese rotunde și-au expus 
părerile : V. Chiose, consilier tehnic 
în C.N.E.F.S. pentru sporturile in
dividuale ce se desfășoară în aer 
liber, V. Maltopol, consilier tehnic în 
C.N.E.F.S., vicepreședinte al F.R.A., 
Gh. Zîmbreșteanu și N. Mărășescu, 
antrenori federali, I. Soter (Steaua), 
I. Vintilă (Dinamo) și E. Drăgan 
(Cîmpulung-Muscel), antrenori la 
cluburi. In cele ce urmează prezen
tăm cititorilor noștri un rezumat al 
discuțiilor purtate

★
Punctul inițial al convorbirilor l-a 

constituit situarea atletismului în a- 
ria participării românești la olimpi
ade, ponderea lui la cucerirea me
daliilor. și, în raport cu acestea, 
formularea pretențiilor noastre pen
tru viitoarele J. O. Marea importan
ță a atletismului în sistemul olimpic 
— exprimată prin numărul impre
sionant de probe și de medaliile co
respunzătoare — nu ne solicită ex
plicații și argumente speciale. Să 
vedem însă care a fost evoluția a- 
portului atleților în seria perfor
manțelor olimpice românești. O 
scurtă recapitulare a dinamicii ne 
arată că primele medalii au fost ob
ținute în urmă cu zece ani, Ia Roma 
(I. Balaș-aur, L. Manoliu-oronz). In 
1964 — Tokio, medaliile de aur au 
fost două la număr (I. Balaș și M. 
Peneș) la care s-a adăugat una de 
bronz (L. Manoliu). In ascendență 
de performanțe, la Mexic — 1968 
remarcăm două medalii de aur (V. 
Viscopoleanu și L. Manoliu) și două 
de argint (M. Peneș și I. Silai). Prin 
urmare, cu ajutorul unui număr mic 
de sportivi — raportat Ia cifra glo
bală a lotului olimpic — s-au obți
nut progresiv rezultate bune pentru 
sportul românesc în ansamblul lui. 
Conform opiniilor tuturor partici- 
panților la masa rotundă, faptele a- 
cestea pretind sporirea sensibilă a 
atenției generale față de pregătirea

atleților pentru viitoarele J.O., cu 
eventuale redistribuiri de eforturi 
în comparație cu alte ramuri spor
tive, cit și unele reconsiderări tac
tice pentru asaltarea pozițiilor frun
tașe la Miinchen 1972.

★
Ce trăsături noi, semnificative, vin 

să se adauge, acum, la încheierea

Valeriu MIRONESCU

(Continuare in pag. a III-a)

Părăsisem vechea capitală a Polo
niei medievale, Cracovia, orașul-mu- 
zeu scăpat ca prin miracol de dis
trugerile pustiitoare ale ultimului 
război, și autocarul urca și cobora 
liniștit șoseaua aruncată peste un
duirile ușoare ale acestei zone coli- 
nare. Păstram vii în minte imaginile 
bătrînului turn al primăriei, ale Bar- 
bacanului și zidurilor fortificate din 
secolul XII, ale 
Wawel, păstrător 
al atîtor comori 
de artă, iar ochii 
se desfătau cu 
verdele viu al li
vezilor de meri, 
vișini și nuci, co
vorul 
secarei, 
cochete, 
lităților 
Privirile 
ment dat de turnul .
unui puț de mină,'iar în" nări am 
simțit mirosul specific de cărbune, 
de haldă încinsă.

Pătrunsesem în Silezia, una din 
cele mai bogate zone carbonifere ale 
Europei, și cea mal industrializată re
giune a Poloniei populare. Pe mă
sură ce ne apropiam de Katowice, 
punctul final al călătoriei noastre.

renumitului castel

puțurile de mină erau tot mai dese, 
iar funicularele transportau neobosi
te încărcătura lor valoroasă, extra
să din străfundurile pămintului. Co
șurile fabricilor, ale uzinelor termo
electrice, dantelăria metalică a in
stalațiilor chimice vorbeau insă des
pre o față nouă a acestei zone.

— Dintotdeauna cunoscută ca fur
nizoare de maiterii 
transformat în anii

Note de drum

arămiu a’ 
clădirile 

ale loca- 
rurale. 

ne-au fost

de Nicolae PANTILIE

atrase la un mo- 
paralelipipedic al

prime, Silezia s-a 
. noștri într-o ceta

te industrială mo
dernă — ne-a 
declarat Inginerul 
Zygmunt Kotar- 
ski, din partea 
Camerei polone
ze de comerț ex
terior, care ne în
soțea. Aici se 
produc, deopotri
vă, combustibil și 

oțel și mașini-

SAMDECH NORODOM SIANUK
Șeful statului Cambodgia 

Președintele Frontului National Unit al Cambodgiei

Cu ocazia celei de-a 17-a aniversări a proclamării independenței 
Cambodgiei, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, al guvernului și poporului român, precum și al meu personal, vă adre
sez dumneavoastră, Frontului Național Unit al Cambodgiei, Guvernului 
regal de unitate națională șl poporului khmer cele mai cordiale felicitări 
și urări de noi succese în lupta împotriva agresiunii imperialiste.

Reafirmăm și cu acest prilej solidaritatea și sprijinul poporului român 
față de cauza dreaptă a poporului cambodgian și ne exprimăm încrederea 
fermă în victoria luptei sale pentru libertate, independență, pace și pro
gres social.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

a.1 Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Doresc să exprim Excelenței Voastre mulțumiri cordiale pentru 
amabilele felicitări pe care mi le-ați transmis cu ocazia zilei naționale a 
Republicii Austria.

în același timp, îmi permit să vă asigur, Excelență, că vizita dum
neavoastră în Austria mi-a prilejuit o mare bucurie.

Dr. H. C. FRANZ JONAS
Președintele Federal al Republicii Austria

energie electrică, 
unelte, utilaj minier și aparatură de 
automatizare, polimeri și coloranți...

Această a doua față a Sileziel con
temporane aveam s-o cunoaștem a- 
poj mai bine în cursul vizitei noas
tre. La sediul comitetului voievodal 
Katowice al P.M.U.P. ni se dau am
ple lămuriri despre viața economică 
și socială a acestor locuri, despre vas
tul efort constructiv ce se desfășoa
ră aici an de an. Dintre toate re
giunile Poloniei, voievodatul Kato
wice se evidențiază pregnant prin 
masiva concentrare demografică și a 
întreprinderilor industriale. Pe o su
prafață de numai 3 la sută din te
ritoriul țării locuiește peste 11 la 
sută din populația Poloniei, se rea
lizează aproximativ o șeptime din 
bogăția națională și aproape o șe- 
sitne din venitul național. In aoest 
voievodat există aproximativ 4 800 de 
întreprinderi mari și mici, din care 
1 440 au fost construite și 535 au fost 
radical modernizate în cei douăzeci 
și șase de ani de putere populară.

Silezia trece de cîtva timp prin- 
tr-un amplu proces de transforma
re de la o economie extensivă la o 
producție intensivă. Un program de 
modernizare a ramurilor-cheie ale 
industriei a fost elaborat din Ini
țiativa organizației de partid a voie
vodatului. Obiectivele acestui pro
gram constau în creșterea susținută 
a productivității muncii și în ame
liorarea continuă a calității produc
ției, în care scop pîrghiile progre
sului tehnic sînt din plin acționate 
de către zecile de mii de Ingineri și 
tehnicieni care lucrează în această 
zonă.

Vizita pe care am făcut-o la 
invitația gazdelor la uzina de in
stalații mecanice „FUM", situată lin
gă orășelul Zawiercie, din partea de 
nord a voievodatului, ne-a permis 
să ne conturăm mai bine impresiile

(Continuare în pag. a IV-a)
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actualitatea culturală
EXPOZIȚII Ansamblul „Sovremennik** Primul Festival

Delegația Institutului de istorie a Partidului 
Comunist Bulgar a părăsit Capitala

ȘERBAN CHELARIU
Sălile de expoziție ale Ate

neului tineretului reunesc in 
aceste zile lucrările primei 
expoziții personale a pictoru
lui Șerban Chelariu. De o a- 
numită energie a expresiei, 
piotura marchează parcă do
rința artistului de a exprima 
intens, puternic, felul in care 
motivele oferite de realitatea 
înconjurătoare i-au impresio
nat retina. Și nu atît unitatea 
din punct de vedere tematic 
a lucrărilor prezentate 
importantă — deși s-ar 
tea vorbi de o anumită 
ponderență a portretului — cît 
prezența unei unități ce 
parțlne 
mental 
lizează 
lorată, 
puternic 
conferă 
tretelor.

Desenele prezentate în pri
ma sală a aceleiași expoziții 
aduc un alt univers de pre
ocupări. Linia simplă, perfect 
închisă, delimitează conturul 
trupurilor reunite in numeroa
se „compoziții* — de data a- 
ceasta investite cu funcții 
metaforice, simbolice.

Marina PREUTU

la București
Iubitorii de teatru din București se 

vor reîntâlni între 12 și 16 noiembrie 
cu colectivul teatrului „Sovremen- 
nlk" din Moscova — colectiv de re
putație internațională cu care au pu
tut face cunoștință In cadrul semi
narului

După 
Brașov 
artiștii
fața publicului 
piese și anume :

internațional I.T.I.
spectacolele prezentate la 

in zilele de 6, 7, 8 noiembrie, 
sovietici yor interpreta In 

bucureștean patru

• „Bolșevicii" de M. Șatrov (joi, 
12 noiembrie, ora 19,30).

• „O poveste obișnuită" de V. 8. 
Rozov, după romanul clasicului rus 
I. A. Goncearov (vineri, 13, două 
spectacole : ora 14 și ora 20).

• „Fără cruce" de V. Tendriakov 
(simbâtă. 14, ora 19,30).
• „Azilul de noapte" de Maxim 

Gorki (luni. 16, ora 19,30). Primele 
trei piese vor putea fi urmărite la 
sala Comedia a Teatrului Național, 
iar ultima la teatrul GiuleștL

eate 
pu- 

pre-

a- 
tempera- 
materia- 

Pasta co- 
prețioasă, 

uneoii,

registrului 
și care se 
in culoare.
densă și 
contrastantă 
vibrație umană por- 
Insuilețește lucrările.

• Deschiderea expoziției 
graficianului sovietic Vitalie 
Nicolaevlci Goriaev va avea 
loc marți, 10 noiembrie, tn să
lile Dalles.

• Sînt anunțate pentru a- 
ceastâ săptămână vernisa
jele :

— Expoziția de pictură Ll- 
vlu Stoicoviclu la galeriile 
de artă'„Amfora*.

— Expoziția colectivă de 
grafică la galeriile de artă 
„Orizont*, în cadrul căreia Iși 
prezintă lucrările : Adrian 
Dumitrache, Dan Erceanu, 
Harry Guttman, Valentin Th. 
Ionescu, Gh. Lolea, Ion Pa- 
naitesou.

al teatrelor de păpuși

Stmbătă seara a părăsit Capitala, 
indreptîndu-se spre patrie, delegația 
Institutului de istorie a Partidului Co
munist Bulgar, condusă de D. Elazar, 
membru al C.C. al P.C.B., directorul 
institutului, care, la invitația condu
cerii Institutului de studii istorice de 
pe lingă C.C. al P.C.R., a făcut o vi
zită pentru «chimb de experiență.

în timpul șederii in țara noastră, 
delegația a avut convorbiri la Insti-

tutui de studii istorice de pe lingă 
C.C. al P.C.R., a vizitat obiective cu 
caracter istoric, cultural șl economic 
din București, orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Brașov și Ploiești.

La plecare, pe peronul Gării de 
Nord, delegația a fost salutată de Ion 
Popescu-Puțuri, membru al C.C. al 
P.C.R., directorul Institutului de stu
dii istorice de pe lingă C.C. al P.C.R. 

(Agerpres)

SCENA
PREMIERE

• TEATRUL DE COMEDIE 
prezenta premiera spectacolului 
piesa „Arca bunei speranțe"

va 
cu 

_ __  . . . . de 
I. D. Sîrbu. Regia : Geo Berechet 
Scenografia : Teodora Dinulescu. In
terpret : Amza Pelea, Liliana Țicău, 
Dumitru Chesa, Ștefan Tăpălagă, 
Vladimir Găitan, Eugen Racoți (joi. 
12, ora 20).

• TEATRUL MIC a prezentat ieri 
seară premiera piesei lui John Arden 
„Dansul sergentului Musgrave". Re
gia : D. D. Neleanu. Decoruri : Ion 
Cojar. Costume : Mihai Mădescu. 
Muzica : Miriam Marbâ. în distribu
ție : Ion Ciprian, Vasile Gheorghiu, 
Boris Ciornei, Andrei Codarcea, Ion 
Marinescu, Mihai Dogaru. Vali Cios, 
Monica Ghiuță, Vasile Nițulescu, Dinu 
Ianculescu și alții.

• TEATRUL EVREIESC DE STAT 
anunță pentru sîmbătă, 14, premiera 
„Vrăjitoarea" de Avram Goldfaden. 
Regia : George Teodorescu. Sceno
grafia : Lucu Andreescu. Coregrafia : 
Adina Cezar. în distribuție : Mano 
Rippel, Beatrice Avramovici, Leonle 
Waldman-Eliad, 
Bebe Beroovici.
Monu Griin, Rudi Rosenfeld, 
Godrich, Samuel Fischler și alții.

• TEATRUL MAGHIAR DIN 
CLUJ va prezenta miercuri, 11 no
iembrie, premiera piesei „Trei surori" 
de A. P. Cehov. Regia : Vlad Mugur.

• TEATRUL DRAMATIC DIN 
BAIA MARE și-a deschis nu de mult 
stagiunea cu „Ion" de Mihail Sorbul, 
după romanul lui Liviu Rebreanu. 
Regia : Petre Sava Băleanu. Sceno
grafia : Virgil Miloia. în distribuție :

Mihaela Kreutzer, 
Carol Marcovici, 

Samy

Săptămîna cinematografică
ILELE FILMULUI INDIAN

Astă seară are loc, la clnemato- 
aful „Capitol", deschiderea, în 
ectacol de gală, a „Zilelor filmului 
dian" (9—14 noiembrie). în acest 
dru, publicul nostru va putea treoe 

revistă cîteva realizări reprezen- 
tive ale unei cinematografii care 

înscrie printre cele mai prolifice 
n lume : circa 350 de filme pe an. 
îte o cinematografie cu un pronun- 
t specific popular, mizînd pe ac- 
sibilitatea limbajului cinematogra- 
b și a muzicii, a dansurilor tradi- 
onale indiene ca mijloace de co- 
unicare capabile să depășească di- 
cultățile de percepție care decurg 

se vorbesc 
diferite, 

an — în 
văzute In 
jumătate

tor al țăranilor săraci și asupriți. Și 
alte filme din actuala selecție pre
zintă — în maniera specifică cine
matografiei indiene — aspecte și 
probleme contemporane, relevă ana
cronismul prejudecăților de castă, 
năzuințele spre progres : „Prin tîr- 
guri și cîmpii" (miercuri). „Bhuvan 
Shome" (joi), „Anokni Raat" (vineri) 
și „Ramu" (sîmbătă).

„Festivalul filmului indian" repre
zintă un moment important al 
schimburilor culturale româno-in- 
diene, expresie a relațiilor de priete
nie dintre cele două țări și popoare.

PREMIERE

Olga Sirbul, Larisa 
Vasile Constantines- 
Tzenka VeJceva Bin-

Ion Săsărman, 
Stase Mureșan, 
cu, Virgil Fătu, 
der și alții.

Teatrul băimărean va prezenta In 
premieră pe țară, marți 10 noiem
brie, drama lui Gerhart Hauptmann 
„In amurg". Regia : Petru Mihail. 
Scenografia : Elena Forțu.

Pe scena Teatrului de păpuși din 
Constanta s-a desfășurat duminică 
faza județeană a primului Festival al 
teatrelor de păpuși de amatori, „Vasi- 
lache".

S-au confruntat șase formații tea
trale de păpuși din diferite localități 
ale județului, cu spectacole inspirate 
îndeosebi din dramaturgia și litera
tura românească. Păpușarii din Cer
navodă, spre exemplu, s-au prezentat 
cu piesa „Traista fermecată, de Ilie 
Păunescu, după basmul lui Ion Crean
gă, cei din comuna Cogealac cu „Sfa
tul vulpii" de Aurel Iordache, cei din 
Hîrșova cu „Capra cu trei iezi", iar 
formația Casei de cultură a tineretu
lui din Constanța cu spectacolul „Va- 
riațiuni cu păpuși pentru mici și 
mari".

Numirea ambasadorului Cronica zilei
BISTRIȚA- 
NĂSĂUD

(Agerpres)

JAZZ LA SALA PALATULUI
Sala Palatului a găz

duit săptămîna trecu
tă două dintre forma
țiile, considerate chiar 
în patria jazz-ului, 
drept reprezentative, 
în schimbul regretu
lui de a nu fi pu
tut cunoaște nemijlo
cit arta lui Bill Evans, 
(anunțat inițial pe a- 
fișe), publicul l-a as
cultat pe EARL HI
NES. La cei 65 de ani 
ai săi, Earl Hines im
presionează prin 
goarea și 
nealterată 
pianistice, 
zînd prin 
exuberanță și un 
namism interior 
de 
Earl Hines ne-a oferit 
expresia elocventă a 
stilului celui mai au
tentic și mai pur, a 
cărui esență s-a păstrat 
intactă prin ani.

La coechipierii pia
nistului, am apreciat 
îndeosebi siguranța 
stâplnirii tehnicii celor 
4 instrumente (clarinet, 
saxofon sopran, saxo
fon bariton, flaut bas) 
prin intermediul căro
ra Haywood Henry și-a

vi- 
virtuozitatea 
a tehnicii 

Exteriori- 
muzica sa o 

di- 
greu 

redat în cuvinte,

expus Invențiile melo
dice de o deosebită 
cursivitate ți suple
țe ; la rîndul său ba
teristul Richie Gold
berg s-a dovedit a fi 
nu numai un ritmi- 
cian dezinvolt ci și un 
sensibil mînuitor ai 
neobișnuitului său in
strument — un bongos 
cu sonoritate acorda- 
bilă prin modificarea 
presiunii aerului din 
interior ; desigur, un 
foarte bun contraba- 
sist, Larry Richardson 
nu ni s-a relevat insă 
ca partener de egală 
valoare cu colegii săi. 
Cît privește aportul 
vocal al solistei de cu
loare, Marva Josie, vir
tuțile glasului — clari
tate și forță — și o sen
sibilitate specifică (se
sizabilă îndeosebi tn 
interpretarea piesei 
„Misty") sînt princi
palele argumente.

TRIO-UL DAVE 
BRUBECK ne-a oferit, 
în parte, o imagine a 
jazz-ulul mai apropiat 
de zilele noastre, a 
stilului „cool" și a u- 
nor influențe modal-

orientale, deși unele 
dintre piesele 
tate aparțineau stilu
lui clasic. Improviza
țiile pianistului, cu 
Incluziuni și sugestii 
diverse, au apărut mai 
puțin ca rod al Inspi
rației de moment și 
mai curînd ca rezultat 
al unor deliberate cău
tări.

Evoluția trio-ului 
Brubeck nu ar fi lă
sat însă o impresie tn 
egală măsură preg
nantă, fără concursul 
.de inestimabilă im
portantă acordat for
mației de Gerry Mulli
gan. Spre deosebire 
de maniera lui Dave 
Brubeck, arta lui Mul
ligan a apărut simplă, 
firească, și străină de 
ostentație, de efectul 
spectacular.

Cele două prezente 
amintite vin să defi
nească, alături de cele 
anterțoare, un context 
de cunoaștere directă 
a valorilor unei arte 
de evidentă expresi
vitate.

Florian LUNGU

execu-

Filme de scurt metraj 
pe ecranele Capitalei

Republicii Socialiste

România

in Republica Peru

Prin Decret al Consiliului de Stat, 
tovarășul Mircea Nlcolaescu a fost nu
mit tn calitate de ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România In Republica Peru.

Cu prilejul celei de-a 17-a aniver
sări a- proclamării independentei 
Cambodgiei, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia, Corneliu Mănescu, a adresat o 
telegramă de felicitare ministrului a- 
facerilor externe al Regatului Cam
bodgian, Sarin Chhak.

★
Duminică dimineața a părăsit Ca

pitala dr. Roger O. Egeberg, subse
cretar al Departamentului sănătății, 
Învățământului și prevederilor sociale 
al S.U.A., care, la invitația Ministe
rului Sănătății, a făcut o scurtă vi
zită tn tara noastră. (Agerpres)(Agerpres)

18,00 „Scena fi ecranul*.
„Năpasta" de I. L. Cara- 
giale la Teatrul Tineretu
lui din Piatra Neamț.
„Furtuna" de Bhakespeare 
la Teatrul „Matei Mlllo' 
din Timișoara.
„Ploșnița" de V. Malakov- 
skl la Teatru) de Stat din 
Sibiu.
Turneu) Teatrului „Sovre
mennik" din Moscova.

Filmele săptăminli :
• „Sentința" — coproducție 

româno-ungară-slovacă.
• Festivalul filmului indian. 

18,30 „Mîndrullță din Bacău".
Program de muzică populară 
șl dansuri.

19,00 Ce sînt șl ce trebuie să fie

Textile nețesute
La Bistrița se construiește o 

fabrică de textile nețesute. Pe 
șantier sînt terminate pînă în 
prezent lucrările de construc
ții-montaj în proporție de a- 
proape 50 la sută. Sînt în curs 
și o serie de alte lucrări pregă
titoare, în vederea asigurării 
unor condiții bune de muncă 
pe timpul friguros. Se pre
vede ca pină la sfîrșltul anului 
să se termine complet atît par
tea de construcții-montaj de la 
corpul industrial, cât și de la alte 
corpuri, pregătindu-se astfel 
frontul de lucru necesar instală
rii liniilor tehnologice.

l

centralele Industriale (emisiu
nea a Il-a).
toil de seri — emisiune pen
tru cei -mici.
Telejurnalul de seară.
Agenda politică de Ion Măr- 
glneanu.
Teatru foileton : „Războiul

celor două roze" (III). 
81,00 Steaua fără nume. 
t2,00 Telejurnalul de noapte.
82,10 Telesport.
13,30 Viata literară.

Din cuprins :
Editorial : Stilul cronicii li
terare și accesibilitatea 
punctului de vedere. Pre
zintă Vladimir Strelnu. 
Cronica literară : „Intro
ducere In opera Iul George 
Coșbuc" șl „Introducere tn 
opera Iul Ion Barbu".
Vă oferim aparatul nostru 
de filmat. Nina Cassian : 
„Elogiul copilăriei".
„Manuscript" — o nouă re
vistă. Prezintă Al. Oprea. 
Robert Frost, poet a! na
turii.

VA NINGE Șl PESTE
STRĂZILE DESFUNDATE

(Urmare din pag. I)

BRAȘOV

30 de secunde, 

în loc de 8 minute
Pînă nu de muit, una din pro

blemele care dădea multă bătaie 
de cap colectivului Uzinei de 
autocamioane Brașov a fost su
darea roților de autocamioane. 
Procedeul clasic de sudură 
(manual), nu asigura producti
vitatea corespunzătoare. Nici 
calitatea execuției nu se ridica 
la nivelul celor mai înalte ce
rințe. Această situație i-a îndem
nat pe inginerul Valeriu Dobo- 
șan și pe tehnicianul Nicolae 
Cașcaval să caute un nou proce
deu. Ei au reușit să conceapă un 
agregat cu ajutorul căruia sudura 
unei roți (jante) durează acum 
maximum 30 de secunde.

CONSTANȚA

n faptul că în India 
ci de limbi și dialecte 
iptul că intr-un singur 
69 — aceste filme au fost 
Ldia de două miliarde și .
> spectatori se explică insă nu nu- 
ai prin aceste particularități ale 
>ectaoalului cinematografic, prin 
ractivitatea cântecelor, a momente- 
r coregrafice incluse în aproape 
“care film, d și prin problematica 
dală de actualitate abordată de 
neaștii indieni, care răspund ade- 
sori unor preocupări ale maselor 
rgi din țara lor. Astfel. în filmul 
îinecuvîntarea" — cu care se des- 
lid „Zilele filmului indian" și care 
1 rula și marți seara — regizorul 
rishikesh Mukherjee aduce pe 
ran drama unui om generos, apără-

• Măsura riscului, film sovietic, în 
regia Iul Ilia Averbach. O clinică 
unde se experimentează o nouă me
todă chirurgicală privind grefele pe 
inimă constituie cadrul acestui film 
interpretat de Boris Livanov, Inno- 
kenti Smoktunovski. Alla Demido
va ș. a.

• King Kong evadează, producție 
japoneză, în regia lui Ishiro Honda. 
O peliculă în genul filmului „God- 
zila", cu monștrii care terorizează 
orașele, cu aventuri imaginate cu 
mai multă sau mai puțină fantezie.

• Călugărița din Monza, producție 
italiană, în regia lui Eriprando Vis
conti, evocînd perioada inchiziției. 
Cu : Ann Heywood, Hardy Kriiger, 
Margarita Lozano.

(9—15 
PRODUCȚII

ALE STUDIOURILOR
„AL. SAHIA* 

ȘI „ANIMAFILM* :
Patria, Modern : Film dedicat vi

zitei președintelui Consiliului de 
Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în Austria ; Buzești: Vizita tovară
șului Nicolae Ceaușescu in jude
țele Mureș și Bistrița-Năsăud ; 
București : Ziduri străbune ; Vic
toria : Orizont științific nr. 9/1970 ; 
Dacia : 23 August 1970 ; Lira : Pe 
cîmpul alb ; Drumul Sării : Com
ponenta gama ; Ferentari : Ele
mente de ergonomie și „CEPECA";. 
Giulești : Pe un perete ; Cotroceni: 
De 214 ori ; Pacea : Dl. Goe ; 
Cringași : O picătură de ulei și 
Grădina ; Volga : Sărutul ; Viito
rul : Arhitecții din Poiana ; Gloria: 

■ Calomnierea calomniei ; Miorița : 
Alba, ilustrații pentru un ghid ; 
Cosmos : Fluviul și marea ; O pi
cătură de ulei ; Arta : Mărturii ;

XI 1970)
Vitan : Orizont științific nr. 8/1970 ; 
Rahova : Dacă ar vorbi pădurea ; 
Feroviar : Ziduri străbune ; Capi
tol : Gardul.

PRODUCȚII
ALE STUDIOURILOR 

DN ALTE ȚARI
Central : Piramide de pămînt 

(R. P. Bulgaria) ; înfrățirea : Aju
nul lui Octombrie (U.R.S.S.) ; Bu- 
cegi : Palatul Arhanghelscoe
(U.R.S.S.) ; Unirea : Trei milenii 
(R. P. Ungară) ; Popular : Varșo
via în pictura ' ' ~
Munca : Iarna 
(R. S. Cehoslovacă) ;
zi cu Nicolai Ghiaurov la Salzburg 
(R. P. Bulgaria) ; Progresul : Flori 
și insecte (R. P. Bulgaria) ; Tim
puri Noi : Program de filme de 
scurt-metraj in premieră : Mono
log (R. P. Ungară) ; Oaspeții din 
Valea Neagră (R. P. Polonă).

lui 
in

Canaletto ; 
Cehoslovacia 
Flacăra : O

Botoșani. Din cauza 
pămînt și a gropilor 
adevărată echilibristi- 
vor să intre in casele 

că

verde pe o lungime de peste 1 km, 
formînd grămezi de pămînt cît casa, 
pe care nu-1 mai ridică. Iar gropile 
săpate abia așteaptă să se umple cu 
apa ploilor și cu zăpadă. Aceeași 
„treabă" a făcut-o trustul cu pricina 
și pe str. Stejar.

„Strada Pușkln, pe care locuiesc, 
a fost scormonită încă din vară pen
tru niște instalații — ne scrie Flo- 
rica Buta din 
grămezilor de 
cetățenii fac o 
că atunci când
lor". Investigațiile făcute arată 
intr-o situație asemănătoare se află 
și alte străzi din Botoșani. Secția de 
construcții a I.G.C.L. Botoșani a în
târziat mult lucrările de suprainăl- 
țare a gurilor de cămin de la rețeaua 
cablului telefonic de pe Calea Na
țională. Din această cauză, strada 
se află într-o stare avansată 
de deteriorare. De multe ori, 
structorii încep unele lucrări 
să dispună, in prealabil, de
terialele necesare. Modernizarea
străzii Peneș Curcanul, de exemplu, 
a stagnat deoarece întreprinderea
județeană de construcții-montaj nu 
a executat lucrarea de alimentare 
cu apă din lipsă de tuburi de azbo
ciment; inele de cauciuc și altele.

con
tară 
ma

Dintr-o mici întimpla- 
re, am deschis „Marea 
enciclopedie agricolă" la 
litera Ș — și-am rămas 
de-a dreptul înmărmurit 
de critica zdrobitoare ce 
o aduc specialiștii șobola
nului. Pe parcursul a 
vreo 6 pagini, acest șobo
lan e făcut praf. Are un 
portret moral cutremură
tor. (Nu știu cum de nu 
se împușcă acest șobolan). 
E lacom, feroce, ba chiar 
canibal. Distruge grinare, 
magazii, atacă tot ce e co
mestibil. In timpul liber 
se înmulțește. Intr-un cu- 
vlnt, acest șobolan este o 
mare pacoste și mai ales 
un mare pericol.

Zguduit de cele aflate in 
legătură cu marele nostru 
dușman, șobolanul, n-am 
rămas cu brațele încruci
șate. Am dat telefoane în 
dreapta, in stingă, am 
tras vreo șaisprezece sem
nale de alarmă și, pînă la 
urmă, am aflat că s-au 
luat ceva măsuri de apă
rare. S-au înființat niște 
secții de deratizare.

Fiind un incoruptibil 
descendent al lui Toma 
N. Credinciosul, am por
nit in căutarea unei secții 
de deratizare, cu dorința 
de a vedea pe viu cum 
sînt omoriți șobolanii. La 
I.A.S. din Murgeanca-Ia- 
lomița, am aflat că au 
fost bîntuiți de șobolani 
și au chemat în ajutor 
specialiști tocmai din ju
dețul Mureș.

— Dar specialiștii ăștia 
de la deratizare au fost 
mai rozători decît rozăto
rii !

— Cum așa 7
— După terminarea o- 

perațiunii ne-am trezit 
pe nota de plată cu zeci 
de mii de lei în plus.

— Or fi cumpărat mo
torete mai multe ca să 
poată alerga după ei, du
pă șobolani, mai repede.

Ori pantofi cu cuie și e-' 
chipament de alergare...

— Nu alergau după șo
bolani. ti omorau cu niște 
soluție. Dar au pus la so
coteală și stirpirea șobo
lanilor care se vor naște 
în secolul viitor. Dacă 
doriți amănunte, cred că 
ar fi bine să faceți un 
drum pînă la Tg. Mureș.

nii, li mai și compromi- 
teau.

— Ce vorbești, dom'le !
— Dumneata ai văzut în 

viața dumitale șobolani 
stind picior pește picior și 
bind cafea și coniac 1

— Nu mi-aduc aminte 
să fi văzut. Și, drept să vă 
spun, nu prea mă duc pe 
la circ. Acolo s-ar putea

— Și cit eram de por
nit împotriva lor la în
ceput ! Auzi, dumneata, 
să-și dea hrana de la bot 
pentru găinile șefului ! 
Voiam să-mi cumpăr și 
cursă. Acum nu mai cum
păr. Ba, dimpotrivă, am 
să înfiez vreo cîțiva șo
bolani din ăștia mai năz
drăvani.

Cumplită-i viața
de șobolan!

foileton de Nicuță TÂNASE

Cînd e vorba de roză
tori, mă deplasez. Și 
m-am deplasat.

— Ii caut pe specialiștii 
de la deratizare. Unde au 
sediul ?

— Aparțin cooperativei 
„Deservirea" din Singeor- 
giul de Pădure, aveau se
diul în Tg. Mureș, la do
miciliul specialistului nr. 
1 Alexandru Szalai, și a- 
cum au „fișe de flotanți" 
în beciurile Inspectoratu
lui de miliție.

— In beciurile miliției 7 
Au omorît, din greșeală, 
niște cobai ori niscai șo
ricei dresați care scot 
„planete" prin bilciuri 7

— Au adus un prejudi
ciu în jur de un sfert de 
milion, dar nu numai pen
tru asta au fost arestați. 
După ce omorau șobola-

vedea așa ceva. Se dre
sează capete de bețe de 
chibrit ca să se aprindă, 
dar un șobolan ca să stea 
picior peste picior !

— Nu-i vorba de șobo
lani dresați, ci de șobo
lani muritori de rind. ~ 
șobolani crescători 
găirii ai văzut 7

— Aș fi considerat 
dăros dacă aș spune că 
da. N-am văzut nici mă
car un șobolan care să 
cinte din violoncel, vreo a- 
rie din „Vinzătorul de pă
sări". N-am văzut, n-am 
auzit.

— Șobolanii lui Alexan
dru ăsta, șeful deratizării 
de la Sîngeorgiul de Pă
dure, creșteau și găinile 
binefăcătorilor lor. Iși dă
deau porumbul de la gu
ră. pentru găinile șefului.

Dar 
de

lău-

— Chiar vreți să...
— Păi m-ai dat gata cu 

șobolanul ăla care stă pi
cior peste picior. Bea ca
fea, trage din ciubuc ca 
un bimpașa și soarbe din 
cupa de coniac. Apă mi
nerală nu folosește ?

— Ba da, și rom, și li
chior, ciocolată și salam 
de Sibiu. Dar. totuși. nu 
te sfătuiesc să infiezi 
vreun șobolan. Ce ți-am 
povestit eu pînă acum 
despre ei, aprecierile pe 
care le-am făcut, sînt nu
mai așa...

— Cum numai așa ?
— Alexandru ăsta, șeful 

șobolanilor, avea dezlega
re să cumpere, prin vira
ment, de la diferite coo
perative de consum, măr
furi pentru prepararea 
momelilor otrăvitoare. El

fiind „prieten" cu unii ges
tionari, factura, să zi
cem, 2 000 kg de spirt sa
nitar pentru prepararea 
soluției și lua numai 50 
kg. De restul valorii, cio
colată, 
coniac, cafea.

— Și cu dulciurile astea 
ce făcea 7

— Cum ce făcea 7
— Nu le dădea la șobo

lani 7
— Ai, dom’le, și dum

neata l... Le consumau in 
familie.

— Credeam că le dădeau 
șobolanilor drept masă de 
adio. Că înainte de a-i 
„executa", le îndeplinea 
ultima dorință.

— Aiurea ! Un exem
plu. „Deratizarea" avea 
nevoie pentru momeli, să 
zicem, de 15 kg de salam 
italian.

— Salamul 
era necesar
- Da.
— Ai naibii 

Cu șoricioaică 
țumeau.

— Deci, avea nevoie de 
15 kg de salam italian.. 
Concret. Un exemplu con
cret: S-a dus la magazinul 
din comuna Iernut, unde 
era gestionar I. Ludovic, 
a făcut formele pentru sa
lam și...

— A luat in locul lor 
pioneze ca să le facă șo
bolanilor gargară cu pio
neze 7

— Salam a luat. Dar de 
Sibiu. Cinci „rude" de 
salam.

— Ca să lovească șobo
lanii cu ele in cap 7

— De șobolani au uitat...
— Au fost lăsați să 

moară de inaniție 7 Să se 
descurce singuri 7 „Rude
le" alea de salam, cum le 
zici dumneata, unde au a- 
juns 7 Le-au împărțit în
tre ei 7

— Da. O „rudă" de sa
lam de Sibiu a luat-o aju
torul șefului, alta ajutorul

bomboane, rom,

ăsta italian 
momelilor 7

șobolani, 
nu se mul-

ajutorului de șef fi trei 
șeful.

— Pe ce criteriu au fost 
împărțite 7

— Pe bază de copii. O 
„rudă" de cap de copil. 
Ajutorul și ajutorul aju
torului de șef, avind cite 
un copil, au luat cite o 
„rudă“. Șeful avind trei, 
a luat trei...

— Nemernicii ! Au 
mestecat și copiii in 
vestea asta murdară !

— Așa au declarat.

a- 
po-
Au 

fost depistate zeci de fac
turi cu cintec. Au lucrat 
mult cu... H. Deneș, foș- 
tul gestionar al magazinu
lui din Sîngeorgiul de Pă
dure. Ii dădeau acestuia 
facturi de sute de kilo
grame de spirt sanitar și 
In locul spirtului ridicau 
bani, ori porumb pentru 
găinile șefului, ori pentru 
sufletul șefului fel de fel 
de bunătăți. Și aparate de 
radio cu tranzistori „Ma
maia" au „cumpărat" 
drept momeală pentru șo
bolani.

— Clopoței nu 7
— Pentru ce clopoței 7
— Ca să-și pună la glt 

„pisicile" astea de la de
ratizare.

— Li se vor pune „clo
poței" la picioare. Pentru 
o delapidare de aproape 
un sfert de milion, me
rită...

Am mai deschis o dată 
Marea enciclopedie agri
colă la litera Ș și am re
citit „portretul moral" al 
șobolanului : e lacom, fe
roce... L-am comparat cu 
portretele morale ale ce
lor de la deratizarea din 
Sîngeorgiul de Pădure 
Foștii deratizatori ! Zău 
dacă am găsit vreo deose
bire in afară de una sin
gură : pe primii i-am 
sit în enciclopedie, pe 
timii intr-un dosar 
nai...

Cumplită e viața 
șobolan !

gă- 
ul- 
pe-
de

De asemenea, pe o porțiune de circa 
150 m de pe bd. Lenin nu s-a lucrat 
timp de o lună de zile pentru că a 
întîrziat sosirea bordurilor de la 
Cîmpulung ! Pe str. Independenței, 
aflată într-o zonă centrală a orașu
lui, se desfășoară un intens trafic 
rutier. Pe o porțiune de circa 1 100 m 
sînt. nu exagerăm, aproape tot atîtea 
gropi și bălți. Autovehiculele fac 
adevărate curse de obstacole. Nu pu
țini sînt șoferii care se plîng că li 
se rup arcurile la mașină, nu puțini 
sînt pietonii care sesizează aspectul 
dezolant al străzii.

Am încercat să aflăm cauzele a- 
cestor deficiențe, remediile preconi
zate de consiliile populare. Nu soco
tim util să consemnăm aici apreoie- 
rile și justificările aduse de construc
tori, pentru simplul motiv că el con
sideră că stau bine cu planul (oeea 
oe în multe cazuri înseamnă doar că 
fondurile planificate au fost... înghi
țite), iar pentru tărăgănări și calitate 
proastă găsesc oricînd justificări. 
Trecem la beneficiari, adică la cei 
care plătesc.

„Facem comunicări I.D.P.B., ca și 
subantreprenorilor — I.C.A.B.,
I.C.H.F., I.D.E.B.. I.T.B. etc. — îi ru
găm să dea mai degrabă în folosință 
măcar principalele artere, să efec
tueze lucrări de calitate — ne spune 
ing. Dan Simionescu, director adjunct 
al Direcției de drumuri și spații 
verzi a Consiliului popular al muni
cipiului București, Avem dese discu
ții, le aplicăm sancțiuni. De pildă, 
pentru calitatea proastă a lucrărilor 
de asfaltare pe strada Petricani s-a 
decis micșorarea plății cu 50 000 lei. 
Totuși, constructorii continuă 
răgăneze unele lucrări sau le 
calitate proastă".

Referindu-se la tărăgănarea 
sincronizarea lucrărilor, tov. Gh. Cam- 
bose, prim-vicepreședinte 
siliului popular municipal Iași re
marca : „Acești „prieteni" 
rostit cu amară i ' , 
te global pe cei care execută diferite 
lucrări — n.n.) ne dau multă bă
taie de cap. Dar îi vom determina 
să efectueze lucrările ce revin fie
căruia o dată cu întreprinderea de 
gospodărie comunală".

Iar tov. Constantin Iurea, primarul 
municipiului Botoșani, ne-a spus : 
„Nu-i vorba despre lipsa de mină 
de lucru calificată, de care se plinge 
șeful secției de construcții a I.G.C.L., 
ci de slaba organizare și tendința de 
a justifica propriile 
vina asupra altora".

După cum rezultă 
sus, relațiile dintre 
lare care plătesc sume foarte mari 
din buget și întreprinderile care le 
încasează pentru a executa lucrările 
edilitar-gospodărești nu se prezintă 
ca niște raporturi între cel care co
mandă o lucrare și cel care se obligă 
să o execute. Dacă întreprinderea 
respectivă încasează banii, dar tără
gănează lucrarea sau o face de 
proastă calitate, 1 se atrage atenția 
prin comunicări scrise (să fie la do
sar), se poartă discuții, uneori se a- 
plică niște penalizări simbolice. Dar ce 
contează toate acestea dacă lefurile 
și chiar primele sînt Încasate de con
ducerea întreprinderii în culpă ? Re
lațiile actuale dintre direcțiile, ser
viciile și întreprinderile subordonate 
consiliilor populare Beamănă foarte 
bine cu cele dintr-o familie în care 
fiii leneși sau risipitori sînt tratați 
de părinți cu blîndețe. Este o serioasă 
slăbiciune a consiliilor populare —mai 
bine zis a comitetelor executive ale 
acestora — că în relațiile dintre di
recțiile și întreprinderile subordona
te se tolerează practica „înțelegerii 
situației", concilierea pe banii statu
lui. Numai scuturindu-se de a- 
ceastă slăbiciune vor reuși ele să 
determine o îmbunătățire radicală a 
activității lor, și nu doar pe tărîm 
gospodăresc edilitar.

Baza terapeutica 

a litoralului
La Eforie-Nord se constru

iește un nou ansamblu sa- 
natorial cu 1 400 paturi, care 
va fi dat în folosință anul vii
tor. Lucrări asemănătoare se 
desfășoară la complexul sanato
ria! de la Techirghiol, cu o ca
pacitate de 2 600 proceduri pe 
zi. In planul de dezvoltare a 
stațiunilor balneo-climaterice de 
de pe litoral se prevede ca în 
1971 să înceapă la Mangalia con
struirea unui complex sanatorial, 
care va utiliza factorii curativi 
naturali descoperiți în aoeastă 
zonă. Prin finalizarea acestor 
construcții sanatoriale, baza te
rapeutică a s+ațiunilor de pe li
toral iși sporește capacitatea cu 
3 000 paturi utbizate în tot tim
pul anului.

BACĂU

să tă- 
tac de

și ne-
al Con-
(cuvîntul,

ironie, denumeș-

lipsuri aruncind

din cele de mai 
consiliile popu-

Magazine 

specializate
La Bacău au fost deschise ma

gazine de prezentare și desfa
cere a produselor realizate de 
unitățile industriale din ju
deț. Unul dintre acestea aparține 
fabricii de încălțăminte „Parti
zanul", iar altul Combinatului 
de industrie alimentară. Ase
menea magazine de prezentare și 
desfacere a produselor realizate 
în județ, urmează să mai 3ibă 
și alte unități industriale, de 
exemplu Combinatul textil 
Buhuși.

HARGHITA

Asociații 

intercooperatiste 
tn județul Harghita au luat 

ființă două noi asociații inter- 
oooperatiste. Una dintre ele re
unind 20 de cooperative agricole 
de producție a și trecut la 
organizarea activității. In acest 
scop se construiesc adăposturile 
unei îngrășătorii pentru 5 000 de 
miei. Cealaltă ia ființă din ini
țiativa cooperativelor agricole 
din Toplița, Jigodin și Păuleni, 
unități situate în apropierea 
orașului Miercurea Ciuc, care au 
pus bazele unei ferme legumi
cole cu o suprafață de 100 ha.

CARAȘ- 
SEVERIN

Lucrări de larg 

interes cetățenesc
Mii de cetățeni ai județului 

Caraș-Severln au participat anul 
aceasta la diferite lucrări de 
muncă patriotică. Valoarea tota
lă a lucrărilor efectuate se ri
dică la 81 milioane lei, ceea ce 
Înseamnă că angajamentul asu
mat la începutul anului a fost 
depășit cu 16,5 milioane lei. S-au 
realizat : cămine culturale, școli, 
grădinițe, creșe, dispensare me
dicale, construcții și întrețineri 
de drumuri, străzi și poduri, 
amenajări de spații verzi și alte 
lucrări de interes cetățenesc.

DE LA CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII"
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SPORT
RUGBI... ca la fotbal!

DINAMO-STEAUA 3-0
Acest meci atit de important pen

tru fiecare dintre echipe, considerat, 
de ani și ani, unul dintre marile der- 
biuri ale rugbiului nostru, a prezentat 
marea majoritate a componenților 
lotului național aflat în „febra" pre
gătirilor pentru meciul cu Franța (29 
noiembrie, la București). Meciul 
STEAUA — DINAMO, disputat ieri 
la amiază pe terenul din Bd. 
Ghencea, a revenit rugbiștilor de la 
Dinamo cu scorul de 3—0. Este rezul
tatul minim ce se poate realiza pe 
terenurile de rugbi, un rezultat care, 
de regulă (cum avea să fie și în ca
zul de față), nu spune mare lucru 
asupra meritului învingătorilor.

Superioritatea rugbiștilor dinamo- 
viști în partida de acum cu Steaua a 
fost, orice s-ar zice, mult peste ceea 
ce se poate deduce din acest 3—0. Jo
cul lor, evident orientat spre pase la 
mină, pe ofensivă, mai ales cu linia 
de trei-sferturi, avea să le aducă 
ciștig de teren, ostilitățile desfășurîn- 
du-se In prima repriză, spre exem
plu, aproape tot timpul în preajma 
liniei de 22 a steliștilor. Dinamoviș- 
til au beneficiat în principal de un 
plus de forță 
zele fixe. La 
repunerile în 
asemenea, pe 
dțn rîndul cărora, în astfel de mo
mente, s-au remarcat Țuțulanu, Ba
ciu, Fugigi, Iorgulescu, Eftimie, (a- 
cesta mai ales prin tendința, se para 
singulară în rîndul înaintașilor noș
tri, de a reține balonul la tușă, nu a-1 
„volelbola"). Beneficiarii lmediați, ca 
să spunem astfel, ai baloanelor cîș- 
tigate la tușă și la grămadă au fost 
componenții liniei de trei-sferturi. Le
gătura între compartimente a reali
zat-o excelent acest mărunțel, dar 
inimos mijlocaș la grămadă — 
Florescu căruia, firește, nu i-a fost 
deloc ușor să scape din strînsoarea 
permanentă exercitată de masivii 
înaintași ai Stelei.

Marile ocazii de a înscrie ale di- 
namoviștilor le-au creat (dar, și 
le-au... ratat) Nica și Dragomirescu.

în ciuda acestor ratări, pentru care, 
totuși, vina nu o poartă în exclusi
vitate, cei doi jucători dlnamoviști

și promptitudine in fa- 
grămadă, ca și la tușă, 
joc i-au evidențiat, de 
elevii lui Titi Ionescu,

au întrunit aprecierile generale ale 
specialiștilor. In grupul in care ne-ain 
aflat, am reținut în acest sens spu
sele, de competență evidentă, ale 
maestrului emerit al sportului Renă 
Chiriac : „Nica și Dragomirescu for
mează la această oră un cuplu de 
centri extrem de valoros. Tehnica lor 
poate fără nici un reproș, intuiția jo
cului, spontaneitatea în lansarea a- 
tacurilor, prin evitarea excelentă a 
contactelor directe cu adversarul, 
nl-i prezintă — încerc să mă substi
tui antrenorilor de lot — ca singu
rii, cei mai îndreptățiți titulari in 
posturile respective din echipa națio
nală pentru partida cu francezii".

Subscriind la aprecierile fostului 
nostru internațional, vrem să adău
găm însă că ieri cei doi centri dina- 
moviști au uzat, poate prea mult, de 
lovituri de picior, deși situația de 
moment, ca șl eficiența unor aseme
nea încercări nu recomandau acest 
lucru. Punctele cu care Dinamo și-a 
asigurat victoria au fost înscrise de 
Fugigi, cu numai trei minute înainte 
de pauză. El a transformat o lovitură 
de pedeapsă, de la circa 30 m, dln- 
tr-o poziție, intr-adevăr, destul de 
favorabilă.

Steaua a părăsit deci pentru prima 
oară terenul învinsă. Față de jocul 
prestat acum, rezultatul nu o nedrep
tățește. în afara superiorității evi
dente a dinamoviștilor — pentru care 
partidele cu Steaua au fost întot
deauna prilej de mobilizare a forțe
lor — rugbiștii antrenați de P. Cos- 
mănescu au făcut ieri unul dintre 
cele mai slabe meciuri. Exceptînd 
puținele momente cînd 
nut foarte aproape de 
țintă al dinamoviștilor, 
rat să se apere. Cum
considerat specialist în transformarea 
loviturilor de pedeapsă, nu a fost în 
formă (a ratat 3—4 ocazii bune), 
Steaua n-a mai putut cîștiga. Este de 
reținut, spre „liniștea" selecționerilor 
lotului reprezentativ, că și de aceas
tă dată mijlocașul la grămadă Ma- 
teescu, titularul acestui post în echi
pa națională, a făcut o bună impre
sie. S-a remarcat, de asemenea, Brâga

Derbiul rugbistic Dinamo-Steaua

s-a încheiat așadar cu 3—0, scor 
identic cu cel din recentul derbi 
fotbalistic susținut de echipele ace
lorași cluburi.

Pe stadionul „Constructorul", în
tr-un meci al codașelor, echipa Con
structorul a întrecut cu 6—0 (3—0) 
pe Rapid, înscriindu-și astfel prima 
victorie în actualul campionat.

Ion DAMIAN
Alte rezultate : Agronomia Cluj — 

Grivița roșie 0—8 (0—0) ; Rulmentul 
Birlad — C.S.M. Sibiu 17—6 (11—3) ; 
Universitatea Timișoara — Farul 
Constanța 12—6 (9—3).

e-au menți- 
terenul de 
ei au prefe- 
nici Durbac,

Pe șantierul bazelor
9

sportive olimpice

TOATĂ VARA AU STAT
Șl ACUM... 

NU SE GRĂBESC
Poate că nimeni și nimic nu ex

plică mal convingător expresia „a 
da din colț în colț" — situație ce 
presupune, în cele din urmă, fuga 
de răspundere — decît o vizită în 
aceste zile de toamnă pe șantierul 
noilor baze sportive olimpice din 
parcul „23 August". Lucrările la 
bazinul de sărituri și marea 
sală de atletism — ce trebu
iau să fie complet gata la a- 
ceastă dată, pentru a se putea con
tinua pregătirile în vederea J.O. de 
ia Miinchen (de care. în paranteză 
fie spus, ne mai despart doar vreo 
20 de luni...) r- sint mult rămase în 
urmă. Efectul firesc este lesne de 
închipuit : săritorii în apă și atle- 
ții, ca să ne referim doar la aceștia, 
sint practic împiedicați să se an
treneze pe timpul iernii. Incercînd 
să afli motivele acestor întîrzieri, 
beneficiarul (I.E.A.B.S.) și construc
torul (grupul 102 șantiere, depinzînd 
de T.C.M. 1) nu au de fapt ce să 
spună decît... că celălalt este de 
vină.

— De ce nu ne-ați suplimentat 
fondurile la timp ? — încearcă un 
atac constructorul.

— Dar după ce v-am dat banii, 
de ce nu ați accelerat lucrările ? — 
ripostează beneficiarul.

Desigur, am redus la numai două 
nenumăratele și, trebuie spus, 
foarte încîlcitele întrebări... de auto
apărare pe care le-am auzit cu 
ocazia unei recente discuții chiar 
pe șantier.

Nu este nevoie, credem, de a 
„despica firul în patru" pentru a 
afla cu exactitate cantitatea de vină 
a celor două părți în tergiversarea 
lucrărilor respective. De altfel, ițele 
sint extrem de încurcate și re
constituirea faptelor acum, cînd tre
buia ca totul să fie gata, devine cu 
atît mai greoaie. Greoaie și, la drept 
vorbind, inutilă, pentru că nu dis
cuțiile pot reface timpul pierdut, 
nu prin parlamentări vor fi termi
nate lucrările.

Din păcate, nici perspectivele nu 
sînt optimiste. Referitor la bazinul 
de sărituri, constructorul garan
tează („garantează", este un fel de 
a spune) că va încheia definitiv lu
crul în a treia decadă a lunii ia
nuarie, însă — precizează — „gra
ba aceasta ar putea impieta asupra 
calității". La sala de atletism, „în 
cîteva zile ar putea începe an
trenamentele". Aceasta a fost 
promisiunea constructorului. Dar. 
stupoare : se constată că sala nu 
va fi folosită prea curînd. întrucît 
pentru podeaua de elbitex, pista 
propriu-zisă pe care șe vor antrena 
și vor concura atleții, beneficiarul 
nu definitivase măcar contractul cu 
întreprinderea de specialitate.

La începutul acestui an. referin- 
du-ne la „odiseea" bazinului de 
înot, a cărui dare în folosință s-a

amînat, de asemenea, în mod ne- 
permis (vezi „Scînteia" nr. 8324), 
remarcam, între altele, ușurința cu 
care Trustul 1 Construcții-Montaj 
privește neîndeplinirea obligațiilor 
asumate de această unitate din su- 
bordinea sa. Aceeași atitudine se 
constată și acum. Deși avizată din 
nou de tergiversarea lucrărilor pe 
„șantierul C.N.E.F.S." și văzînd la 
fața locului situația exactă, condu
cerea T.C.M. 1 nu pare prea afec
tată. S_a încercat chiar să se facă o 
„precizare" : „pentru noi, trustul, 
pentru ministerul nostru tutelar, a- 
Semenea lucrări sînt considerate a 
fi intrate... pe ușa din dos". Chiar 
dacă — după cum avea să ne asi
gure directorul general — aceasta 
nu înseamnă că trustul se solidari
zează și a încurajat lipsa de. răs
pundere a colaboratorilor săi, ră- 
mine de neînțeles de ce, la capaci
tatea și posibilitățile sale, T.C.M. 1 
nu a sprijinit efectiv activitatea 
grupului 102 (director ing. E. Ilies
cu) pentru realizarea unor obligații 
contractuale purtînd, în fond, și gi
rul său ? /

Consemnînd răspunderea con
structorului, a forului său tutelar, 
trebuie să revenim încă o dată asu
pra faptului că, în calitate de be
neficiar al investițiilor pentru ba
zele sportive olimpice. Consiliul Na
țional pentru Educație Fizică și Sport 
are datoria să vegheze cu mai mare 
atenție asupra calității proiectelor 
de execuție, asupra calculelor de 
deviz, asupra finanțării ritmice a 
lucrărilor respective, știut fiind că 
în destule situații constructorii au 
avut greutăți generate de neglijen
țele de acest gen ale beneficiaru
lui.

Acum, „în ceasul al 12-lea“, este 
de așteptat un efort colectiv din 
partea grupului de șantiere 102 — 
bineînțeles, cu sprijinul direct al 
trustului — pentru ca activitatea 
sportivă, atît la bazinul de sărituri 
cît și in sala de atletism, să fie 
reluată cît mal repede cu putință.

Ion DUMITRIU
P.S. — întocmit de numai ci- 

teva zile, graficul de urgentare 
a lucrărilor este de pe acum în 
pericol să nu fie respectat. „Toa
tă săptămîna trecută — ne spu
nea sîmbătă ing. Nicola, șeful 
șantierului — au lipsit instalato
rii, pentru că Grupul 21 Insta
lații (director, ing. Berc eseu) a 
preferat să-i trimită pe alte șan
tiere". Sala de atletism putea fi 
gata la această oră, primele an 
trenamente s-ar fi putut desfă
șura, dar, din cauză că jumătate 
din sală este ocupată cu decoru
rile unui „șantier al cinemato
grafiei", amenajarea pistei de el- 
bitex nu a început...

PLECAREA ECHIPEI
NAȚIONALE

ÎN JARA GALILOR
amarul insucce- 

ale echipelor 
în cupele con-

Resimțind încă 
selor categorice 
noastre de club 
tinentale, iubitorii fotbalului își 
îpdreaptă acum atenția, și speran
țele totodată, către echipa naționa
lă. După cum se știe, miercuri ea 
va susține al doilea meci pentru 
campionatul european interțări. 
Lotul tricolorilor, comportând unele 
modificări de ultimă oră, a avut 
în aceste zile dinaintea plecării 
spre Cardiff (plecarea este prevă
zută pentru astăzi) cîteva ședințe 
de pregătire în comun, presupu- 
nînd firește omogenizarea și pune
rea la punct a tacticii corespunză
toare pentru contracararea jocului 
fotbaliștilor galezi.

La ultimul antrenament făcut în 
țară — sîmbătă, la Brașov, cu e- 
chipa Steagul roșu — selecționa- 
bilii au pus accent tocmai pe ele
mentele tehnico-tactice necesare a 
fi aplicate în meciul de miercuri.

Echipa preconizată pentru parti
da de la Cardiff este următoarea : 
Răducanu — Sătmăreanu, Lupes- 
cu, Dinu, Mocanu — Dumitru, 
Radu Nunweiller — Neagu, Do- 
brin, Dumitrache, Dumitrescu. Din 
lot mai fac parte următorii: Ada- 
mache, Hălmăgeanu, Vigu, Anca, 
Domide, Ene Daniel.

Ieri in Divizia B• •

Campionatele europene de box pentru tineret

Un excelent prilej
de afirmare a talentelor

CORESPONDENȚA DIN MISKOLC DE LA PAUL OCHIALBI

In pofida înfrângerii echipei sale, Mateescu (Steaua) s-a dovedit ieri 
același valoros mijlocaș la grâmadă

Foto : Gh. Vințilă
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Sportivii bucureșteni 
au dominat finalele

TG. MUREȘ —
Printre manifestările _ _
sfîrșitul săptăminii ce au avut loc la 
Tg. Mureș un deosebit interes a stîr- 
nit finala campionatului republican 
de cros individual și pe echipe pen
tru seniori, tineret și juniori. La în
trecerea organizată pe fostul hipo
drom al orașului și în împrejurimi, 
pe un traseu bine ales, au participat 
peste 500 de sportivi din 67 
asociații și școli. Printre 
erau prezenți sportivi de 
numeroși campioni ai țării 
pioni balcanici, precum și o 
elemente tinere care s-au ... __
țiat cu ocazia Crosului tineretului. 
Așa după cum era de altfel și de 
așteptat, au avut loc dispute aprige 
între echipe, ca și în cadrul probelor 
individuale. La seniori au învins fa- 
voriții, dinamoviștii bucureșteni, iar 
la senioare atletele de la C.A.U. Sînț 
de remarcat suocesele obținute de 
alergătorii și alergătoarele de la 
Metalul București în întrecerile re
zervate juniorilor.

(Urmare din pag. I)

de cros
(prin telefon). ‘ 
sportive de la

cluburi, 
finaliști 
valoare, 
și cam- 
serie de 
eviden-

în cadrul probelor finale au fost 
înregistrate următoarele rezultate : 
Junioare II (1000 m) LILIANA LEON 
— Liceul nr. 2 Rm. Vilcea, (pe echi
pe — asociația sportivă METALUL 
București) ; juniori II (2000 m) 
GHEORGHE GHIPU, Metalul Bucu
rești, (pe echipe ȘCOALA SPORTI
VA București) ; junioare I (1500 m) 
MARIA LINCA, clubul Metalul 
București (pe echipe METALUL 
București) ; juniori I (4000 m) FLO- 
REA SANDU Metalul București, (pe 
echipe METALUL București) ; ti
neret (6000 tn) DAN MIGHIU — 
Steaua București (pe echipe C.A.U. 
București) ; senioare (2000 m) ELI- 
SABETA BACIU — Clubul atletic 
universitar București, (pe echipe 
C.A.U. București) ; seniori (10000 m) 
NICOLAE MUSTAȚA — clubul Di
namo București, (pe echipe clubul 
DINAMO București).

J L.DEAKI
corespondentul „Scînteii"

■ ■ O ■ ■ ■

SERIA I. Portul Constanța — Me
talul București 1—0 ; Metalul Tir- 
goviște — Știința Bacău 1—0 ; S. N. 
Oltenița — Metrom Brașov 2—1 ; 
Oțelul Galați — C.F.R. Pașcani 2—0 ; 
Sportul studențesc București — 
Ceahlăul Piatra Neamț 4—1 ; Poiana 
Cimpina — Progresul Brăila 1—0 ; 
A.S.A. Tg. Mureș — Politehnică 
Galați 2—0 ; Dunărea Giurgiu — Fla
căra Moreni 3—1.

în clasament, după 12 etape con
tinuă să conducă Sportul studențesc 
cu 18 puncte, urmată de A.S.A. Tg. 
Mureș cu 16 puncte.

SERIA A II-A. Olimpia Oradea — 
C.S.M. Reșița 2—0 ; Minerul Anina — 
C.F.R. Arad 1—1 ; Corvinul Hune
doara — Crișul Oradea 0—0 ; Vago
nul Arad—Gloria Bistrița 1—0 ; Gaz 
metan Mediaș — Politehnica Timi
șoara 0—0 ; U.M. Timișoara — Elec- 
troputere Craiova 0—0 ; Metalurgis
tul Cugir — Minerul Baia Mare 
1—0 ; Olimpia Satu-Mare — C.S.M. 
Sibiu 2—0.

După 12 etape, în clasament con
duce Politehnica Timișoara cu 17 
puncte, urmată de Crișul și C.S.M. 
Sibiu, fiecare cu cîte 15 puncte.

începind de ieri, în calendarul 
boxului continental și-a făcut loc o 
nouă competiție interesantă : campio
natele europene pentru tineret. 144 
de „speranțe" ale pugilatului, de la 
semimuscă pină la grea, reprezentînd 
21 de țări, vor lupta de-a lungul a- 
cestei reuniuni pe ringul cochetei a- 
rene a orașului maghiar Miskolc, a- 
renă care a fost inaugurată cu acest 
prilej. Lotul român, antrenat de Eu
gen Fiiresz și Șerbu Neacșu, a înscris 
cite un sportiv la fiecare dintre cele 
11 categorii. Garnituri complete mai 
prezintă loturile U.R.S.S., Bulgariei, 
R. D. Germane, Poloniei și Ungariei. 
Oficialii și tehnicienii boxului euro
pean așteaptă cu legitim interes a- 
ceastă confruntare atît de importantă 
considerind că ea poate constitui un 
criteriu suplimentar de selecție în 
vederea campionatelor europene ale 
seniorilor de la Madrid și a Jocurilor 
Olimpice din 1972. înaintea primei lo
vituri de gong, o serie de personali
tăți de seamă ale boxului mondial au 
subliniat importanța acestei competi
ții. Astfel, Nichiforov-Denisov 
(U.R.S.S.), președintele A.E.B.A., ne-a 
declarat : „Considerăm că forul euro
pean s-a orientat bine organizînd a- 
ceste întreceri, care oferă pugiliștilor 
tineri posibilitatea să lupte oficial în 
arena internațională. Cu acest prilej, 
ne vom da seama de valoarea schim
bului de mîine al boxului, vom face 
cunoștință mai devreme cu elemen
tele tinere șl talentate, vom ști noi în
șine mai bine ce avem de făcut în 
scopul propășirii boxului printre ti
nerii continentului nostru".

în aceeași ordine de idei, vicepreșe
dintele A.E.B.A., Roman Lisowski 
(Polonia), ne-a spus : „Credem că am 
făcut o treabă bună incluzind în ca
lendarul competițional european a- 
ceastă competiție. Ea constituie, 
pentru fiecare federație, un prilej de 
verificare a tinerilor boxeri, un cri
teriu valoros de selecționare in ve
derea Jocurilor Olimpice". Iar John 
Henderson (Scoția), vicepreședinte 
al A.E.B.A., ne-a declarat : „Aștept 
cu mare interes, dar și cu emoția 
normală a amatorului de box, rezul
tatele primei ediții a campionatelor 
europene pentru tineret. Totdeauna 
mi-a plăcut să-mi dau seama cu un 
ceas mai devreme cum se cheamă 
campionii viitorului. în fond, ei se 
vor recruta și dintre tinerii talentați 
pe caxe-i vom vedea luptind aici, la 
Miskolc. Am convingerea că sportivii 
români vor contribui la succesul 
competiției, fiindcă aptitudinile lor 
pentru box sint recunoscute".

Duminică dimineața tn Sala spor
turilor din Miskolc a avut loc, prin 
tragere la sorți, stabilirea programu
lui competițional. Luni, în oele două 
gale vor evolua șase boxeri români, 
după cum urmează : Toni Mircea — 
Kunsev (Bulgaria)_ la categoria co
coș ;
Sarnas 
Cornel 
(Italia) 
Sandu . ____ __ ____
(Bulgaria) la categoria ușoară ; Du
mitru Morar.i — H. Sozen (Turcia) 
la categoria semimijlocie ; Ion Siliște 
— S. Dikov (Bulgaria) la categoria

Gheorghe Ciochină — Poope 
(Finlanda) la categoria pană ; 
Hoduț — Ernesto Bergamasco 
la categoria semiușoară ; 
Mihalcea — M. FucedjievM.

— S. Dikov (Bulgaria) 
semigrea.

DIN TOATE SPORTURILE
BASCHET TENIS

După re sîmbătă I.C.H.F. a produs 
o mare surpriză învingînd pe Steaua 
cu 66—55, ieri Universitatea Timi
șoara a fost pe punctul de a obține 
un alt rezultat răsunător în fața lui 
Dinamo București. La pauză timișo
renii conduceau cu 39—28, iar la în
cheierea timpului regulamentar sco
rul era egal (73—73). De abia în pre
lungiri, dinamoviștii au putut să-și 
asigure victoria. Scor final : 83—80. 
Remarcăm că în campionatul femi
nin, Politehnica București, deținătoa
rea titlului, a întrecut foarte greu pe 
noua 
ta tea

promovată în divizia A, Sănă- 
Satu Mare cu 70—68

TURNEUL DE LA TORQUAY
în finala probei de dublu bărbați 

a turneului de tenis de la Torquay, 
pentru Cupa Dewar, Gorman (S.U.A.) 
și Alexander (Australia) au întrecut cu
6— 2, 6—3 cuplul român Năstase, Ți- 
riac. La dublu mixt, perechea Fran- 
țoise Durr (Franța), Hutchins (An
glia) a dispus cu 6-rl, 6—4 de Walsh 
(S.U.A,), Năstase (România).

Rezultatele finalelor de simplu 
bărbați : Zednik (Cehoslovacia)-Hut
chins (Anglia) 6—3, 6—3 ; Ann Jo- 
ness (Anglia)-Virginia
7— 5.

nioară. El s-a dovedit 
se servească de directa_ _____
armă redutabilă care în trecut l-a 
permis să țină la respect adversari 
mai periculoși decît Monzon.

Carlos Monzon, în vîrstă de 28 de 
ani, este după Pascual Perez, Hora
cio Accavallo și Nicolino Loche al 
patrulea boxer argentineân care cu
cerește un titlu de campion al lumii.

incapabll să 
de stingă —

TENIS DE MASĂ
VICTORIE A SUEDEZULUI ALSER

în

Wade 6—4,

SCRIMA BOX

CUPA ROMÂNIEI BENVENUTI ȘI-A 
TITLUL PRIN

PIERDUT 
K.O. !

cadrul „Cupei României" la 
scrimă s-au înregistrat următorii 
câștigători : sabie — Octavian Vin- 
tilă (Steaua) ; floretă — Tănase Mu- 
reșanu (Universitatea București) ; 
spadă — Alexandru Istrate (Steaua); 
floretă femei — Olga Szabo (Steaua).

POLO
DINAMO BUCUREȘTI ÎNVINSA 

LA SCOR
Rezultate din Cupa campionilor eu

ropeni la polo pe apă : grupa Mar
silia : Dinamo Moscova — Dinamo 
București 5—1 (2—0, 1—0, 1—0, 1—1); 
OSC Budapesta — Marsilia 4—3 (0—2, 
2—0, 2—0, 0—1) ; grupa Belgrad : 
Stockholm — Anvers 8—7 (3—0, 2—2, 
2—2, 1—3) ; grupa Sofia : Mladost Za
greb — Polytechnic Londra 9—3 (2—2, 
2—0, 2—0, 3—1) ; Akademic Sofia — 
Lugano 11—3 (2—0, 3—1, 2—0, 4—2).

Boxerul argentinean CARLOS MON
ZON este noul campion mondial pro
fesionist la categoria mijlocie, în 
urma victoriei prin k.o. în repriza a 
12-a obținută la palatul sporturilor 
din Roma asupra italianului NINO 
BENVENUTI, deținătorul titlului ! 
Aceasta a fost prima infringere su
ferită înainte de limită de Benvenuti 
în lunga sa carieră și comentatorii 
se întreabă dacă meciul de sîmbătă 
seara nu a însemnat sfîrșitul unui 
mit pentru că în Italia Benvenuti de 
cînd a devenit campion al lumii este 
favoritul numărul 1 al amatorilor de 
sport. Corespondentul agenției France 
Presse arată că italianul este într-un 
evident declin și chiar fără termina
rea înainte de limită a meciului lupta 
se îndrepta inexorabil către o victo
rie clară a lui Monzon al cărui avan
taj înaintea reprizei a 12-a era de 
5—6 puncte. Benvenuti nu mai are 
nici reflexele, nici precizia de odi-

Proba de simplu bărbați din cadrul 
campionatelor internaționale de tenis 
de masă ale Iugoslaviei (competiția 
s-a desfășurat la Subotița) a fost cîș- 
tigată de suedezul HANS ALSER 
care l-a învins în finală cu 3—2 (21— 
18, 21—14. 20—22, 21—23, 21—18) pe iu
goslavul Milivoj Karakasevici. La du
blu bărbați proba a revenit englezi
lor Neale și Barnes, învingători cu 
3—2 (21—12, 11-21. 21—14, 13—21,
21—18) în fața perechii Tasaka, 
Inoue (Japonia).

La dublu mixt a cîștigat perechea 
cehoslovacă Vostova, Turai care a 
dispus cu 3—1 (21—12, 13—21, 21—11, 
21—17) de Inoue și Hiroko (Japonia).

în finala probei masculine pe echipe 
Suedia a întrecut Japonia cu 3—2

IUGOSLAVIA VA FI GAZDA
a C. M.—1973

Președintele Federației internațio
nale de tenis de masă, Roy Evans, 
prezent la campionatele internațio
nale de la Subotița, a anunțat că In 
anul 1973 campionatele mondiale vor 
avea loc în Iugoslavia. Se are in 
vedere candidatura orașelor Belgrad, 
Zagreb, Liubliana și Sarajevo.

GIMNASTICA
UN NOU SUCCES 

AL JAPONEZILOR

sezonului competițional, aprecierilor 
cu caracter general despre care am 
vorbit mai înainte ? V. Maltopol, 
Gh. Zîmbreșteanu, N. Mărășescu au 
dezbătut lista atleților care, în ur
ma îndeplinirii normelor fixate pen
tru 1970, va fi supusă aprobării bi
roului federal. Ea cuprinde 42 de 
atleți, cifră superioară față de sta
giile precedente de pregătire pen
tru alte J.O. De pe listă au fost eli
minați, în mod provizoriu, un nu
măr de opt atleți, în schimb au fost 
înscriși alți 17 cu normele realizate. 
Fapt remarcabil, dintre aceștia din 
urmă, nu mai puțin de zece sportivi 
n-au împlinit încă 20 de ani (Fete : 
N. Andrei — 1500 m; E. Monoranu
— sprint; M. Satmary și E. Mîrza — 
100 m. g.; A. Popescu — lungime; D. 
Comșa — înălțime; E. Zergo — su
liță; C. Ionescu — disc. Băieți : C. 
Dima — 1500 m și M. Negomireanu
— înălțime). Dacă atleților noștri 
cu reputație internațională stabilită 
le reunim tînărul eșalon ajungem 
la o primă concluzie: selecția, cu 
precădere la probele feminine, se 
va realiza dintr-un lot mai larg și 
mai valoros, comparativ cu prece
dentele ediții ale J.O. Chiar la mas
culin — deși deficitul continuă a fi 
evident — constatăm elemente noi, 
pozitive, cum ar fi garnituri com
plete pentru unele probe (înălțime — 
Șerban loan, Dozsa, Negomireanu) 
sau individualități foarte promiță
toare. la altele (triplu salt — Carul 
Corbu) Aceste elemente noi îndrep
tățesc opinia după care băieții se 
vor putea înscrie în lupta pentru 
cucerirea primei medalii olimpice 
la o probă masculină.

★
Datele rezultate din bilanțul ulti

mului sezon competițional au întă
rit părerea, cu largă circulație prin
tre specialiști, după care participa
rea atleților români la Miinchen— 
1972 și asaltarea locurilor fruntașe 
ar trebui reconsiderate din punct de 
vedere tactic. Despre ce anume este 
vorba ? Apreciindu-se că încercările 
de atac pe tot frontul celor 36 de 
probe olimpice sînt nerealiste, apre- 
ciindu-se, pe de altă parte, că la 
unele specialități au apărut la noi 
în țară disponibilități superioare 
față de trecut, se propune ca moda
litate de ordin tactic o „politică 
pe probe", un asalt al medaliilor Ia 
unele dintre probe prin folosirea re
gulamentară a trei atleți. Spre e- 
xemplu arăta Vanghel Chiose, ..po
litica pe probe" la aruncarea dis
cului — femei ar însemna pregă
tirea pentru o eventuală participare 
olimpică a nu mai puțin de patru 

sportive, Lia Manoliu, Olimpia Ca

taramă, Argentina Menis și foarte 
tinăra Carmen Ionescu I Rezultatele 
acestora (subînțelese fiind și rezul
tatele în perspectivă) justifică o a- 
semenea abordare tactică, iar în fa
voarea ei, specialiștii aduc și un ar
gument de natură psihologică : su
perioritatea morală a „echipei" față 
de concurentele răzlețe.

Situația de Ia disc-feminin.
este singulară. Posibilități de pre
zentare olimpică a numărului 
xim de sportivi admis pentru fie
care 
unor 
bați ,, 
reanu), la lungime femei (Viscopo- 
leanu, Vlntilă, Popescu) ; probabil 
„politica pe probe" va putea fi ex
tinsă și la alte specialități. Fără în
doială, această nouă viziune tactică 
cere și cîteva măsuri în perioada

nu

ma*
sportivi admis pentru fie- 

probă (sub rezerva îndeplinirii 
norme) există la înălțime băr- 
(Șerban , loan, Dozsa, Negomi-

SStâr a adus tn discuție cîteva e- 
xemple negative : cazul, mai vechi, 
al Măriei Diți, neglijată și desconsi
derată (la 26 ani !) în urma apari
ției fulgerătoare a Mihaelei Peneș; 
cazul, mai nou, de la înălțime fe
mei, unde impunerea unei stele noi 
(Cornelia Popescu) a atras după sine 
neglijarea programării în concursuri 
puternice a altor săritoare tinere și 
talentate. Soter consideră, și cre
dem, pe bună dreptate, că existența 
la săritura în lungime a unei super- 
atlete (V, Vlscopoleanu) nu exclude, 
dimpotrivă, implică o grijă și mai 
mare față de pregătirea și angajarea 
în concursuri a celorlalte săritoare 
valoroase (M. 
pescu).

Am ajuns la 
care a suscitat

Pândele și

*
un subiect 

controverse :

A. Po-

spinos
cum se

RECONSIDERĂRI
NECESARE

de pregătire. Dintre sugestiile re
zultate cu ocazia mesei rotunde re
ținem pe acelea preconizind reașe
zarea calendarului internațional 
pentru 1971 în sensul : participării 
cît mai largi la probele concret vi
zate ; programării unor concursuri 
de Ia care să fie excluse premeditat 
probele net deficitare, asigurindu-se, 
în schimb, un spor numeric de com
petitori la specialitățile de prim in
teres' condiționării unor întreceri 
bilaterale, interțări, de participarea 
celui de-al treilea concurent la fie
care probă tn ordinea ideilor de 
mai sus credem că o atenție deose
bită trebuie să fie dată observațiilor 
critice formulate de Ion Soter la a- 
dresa neglijențelor față de sportivii 
„nr. 2“, în special la acele discipline 
unde apare sau există un superatlet.

va face pregătirea „olimpicilor" ?
In mod centralizat, pe una sau cî- 
teva arene, sub control federal 

antreno-
arene, 

strict ? Sau, dimpotrivă, 
rii și atleții să fie lăsați în ac
tivitate __ '.'.....Z „ 11 _ 1__ ?
Adepții pregătirii centralizate își ar
gumentează poziția astfel . cluburile 
nu acordă atletismului atenția cu
venită, ele nu fac sacrificii pentru 
atletism se limitează la subvenții 
federale, uneori chiar deturnează a- 
ceste subvenții spre alte sporturi ; 
de aici ar rezulta - după opinia 
comună a lui V. Chiose, Gh. Zîm- 
breșteanu. N, Mărășescu — necesi
tatea concentrării mijloacelor la o 
bază complexă unde să se antreneze 
întregul lot, sub control, federal 
(Bază complexă care, in prezent, nu 
există l).

continuă la cluburile lor ?

ln replică, I. S6ter, I. Vintilă și E. 
Drăgăn au adus însăși reușita ex
perienței preparațivelor în vederea 
J.O. din Mexic—1968. Atunci, pentru 
prima dată după mai bine de Uh de
ceniu, federația hotărise completa 
descentralizare. Și deși nu se efectuase 
nici măcar o singură etapă de 
pregătire in comun, performanțele 
olimpice care au urmat au fost stră
lucite ! însă rezultatele — spun an
trenorii sus-menționați — nu s-au 
manifestat numai pe acest plan. Per
manența antrenorilor Ia cluburi a a- 
vut efecte pozitive asupra evoluției 
celorlalte categorii de atleți. Spre 
deosebire de trecut, anul olimpic nu 
mai fusese un an de pauză tn grija 
tehnică față de alți sportivi decît cei 
„olimpici". Iar consecințele s-au vă
zut, se văd și în ziua de astăzi in 
domeniul împrospătării loturilor at
letice cu noi talente

în ceea ce ne privește, am consi
derat și considerăm pe mai departe 
că soluția de principiu, justă, în 
deplină conformitate cu natura atle
tismului, este numai aceea care asi
gură continuitatea muncii tehnice și 
metodice a antrenorului cu elevii săi. 
în atletism, care nu e un sport pe 
echipe, monopolul tehnic al unui an
trenor, fie el chiar și la o singură 
probă, are — după cum s-a putut 
constata nu o dată — efecte foarte 
negative. Dimpotrivă, activitatea 
descentralizată stimulează intens în
trecerea între antrenori (cluburi și 
asociații) și conduce la apariția pe 
harta atletismului național a multor 
nume 
za de selecție pentru turneele olim
pice. Nici „politica pe probe", des
pre care discutam mai înainte ia 
modul favorabil nu pretinde și nu 
implică conducere tehnică unică. 
Partizan al acestei tactici noi, So
ter (antrenor al lui Ion Șerban) ce
rea ca Dozsa să continue antrena
mentele la Tg. Mureș, iar Negomi
reanu la Arad, rezolvarea aceasta 
fiind în folosul creșterii valorii și a 
perspectivei probei de sărituri în 
înălțime în același sens a fost și 
opinia lui Emil Drăgan (antrenorul 
Olimpiei Cataramă) cu privire la 
proba de aruncare a discului femei.

Toate cele de mai sus nu exclud 
însă valabilitatea criticilor la adre
sa cluburilor și asociațiilor în pri- 

'.nța atenției scăzute pe care o au 
iță de atletism. Subscriem părerii

Meciul triunghiular de gimnastică 
Japonia-S.U.A.-Elveția, desfășurat la 
Ziirich, a revenit formației japoneze 
cu 278,75 puncte, urmată de S.U.A. — 
274,15 puncte și Elveția cu același 
punctaj. La Individual compus pe pri
mul loc s-a clasat japonezul Akinori 
Nakayama — 57,85 puncte, urmat de 
compatriotul său Shigeru Kasamatsu 
și alți cinci gimnaști japonezi.

atletismului națl——. _ ___ _
noi, îmbogățindu-se astfel ba-

vini 
fat . ...
tov V Maltopol că, sub egida fede
rației este nevoie să se studieze ur
gent condițiile de antrenament de 
la fiecare club sau asociație care 
deține atleți cu perspective olimpice 
și să se adopte măsurile cuvenite, 
astfel ca la primăvară „olimpicii" 
să dispună de tot ce le trebuie pen
tru pregătirea lor tehnică.

Noi tipuri 
de săniuțe 

pentru copii
Sezonul rece se apropie ți, o 

dată cu căderea zăpezii, una din
tre marile bucurii ale copiilor o 
oonstituie, fără îndoială, săniuța.

In unitățile aparținînd de Mi
nisterul Industriei Lemnului se 
realizează o gamă largă de să
niuțe, printre care aceea cu nu
mele „Meteor”. E construită din 
lemn de frasin curbat, după o 
tehnologie originală, are armă
turi metalice și este foarte 
rezistentă. Se livrează la di
mensiunile de 1364x320x318 
mm. Nu întîmplător, o altă să
niuță se numește „Săgeata”. A- 
vînd dimensiunile de 1010x300x 
210 mm., ea este foarte ușoară și 
alunecă rapid, solicitînd multă 
îndemînare și, mai ales, atenție 
din partea micilor cîrmaci. Bine
înțeles, lista noilor tipuri de să
niuțe n-ar fi completă dacă 
n-am aminti de „R“, o săniuță 
solidă, construită în 4 mărimi di
ferite, precum și de „Pui-A" și 
„Pui-B“, săniuțe foarte ușoare, 
cu spătar demontabil.

La oricare din aceste tipuri de 
săniuțe, proiectanții și executan- 
ții lor din unitățile ministerului 
garantează cel puțin 3 din ca
racteristicile lor esențiale : rezis
tență sporită, lunecuș rapid, as
pect plăcut.



viața internațională

Potrivii unul raport al Organizației Unității Africane, dai publicității la 
Andis Abeba, Marea Britanic nu a făcut nici o declarație că va renunța Ia 
intenția sa de a relua vinzările de arme către regimul rasist de Ia Pretoria, 
dimpotrivă, precizează raportul, In timpul convorbirilor cu reprezentanții 
O.U.A., guvernul englez a lăsat să se Ințelegă că va trece la realizarea inten
ției sale. Mai mult, el preconizează semnarea cu guvernul R.S.A. a unui acord 
militar. In fotografie : Demonstrație la Londra împotriva intenției guvernului 

oonservator de a livra arme rasiștilor din Republica Sud-Africană

Atacuri 
ale forțelor patriotice 
din Vietnamul de sud

SAIGON 8 (Agerpres). — Artileria 
forțelor patriotice sud-vietnameze a 
bombardat cu mortiere poziții ale tru
pelor americano-saigoneze situate tn 
apropierea orașului An Khe, din pro
vincia Binh Dinh. Un purtător de 
cuvînt militar american a dedarat că 
baza americană, unde se află cea de-a 
patra divizie de infanterie, a fost lo
vită în plin.

Totodată, s-a anunțat că la apro
ximativ 50 km nord de Saigon, în 
provincia Quang Tin, au avut loc 
violente ciocniri intre o unitate a 
Guvernului revoluționar provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud și 
citeva grupuri aparținînd diviziei 
S.U.A. „America!". De asemenea, au 
mai avut loc ciocniri în provincia 
Bien Hoa, în Delta Fluviului Mekong, 
în provincia Chau Doc.

ORIENTUL APROPIAT
• NOUL PREMIER IORDANIAN DESPRE PROGRAMUL GU
VERNULUI SĂU • ÎNTREVEDEREA DINTRE ABBA EBAN 
Șl WILLIAM ROGERS • RELUAREA LUCRĂRILOR REUNIU

NII TRIPARTITE DE LA CAIRO

AMMAN. — Noul premier Iorda
nian, Wasfi Tall, a ținut sîmbătă la 
sediul televiziunii din Amman o con
ferință de presă, tn cadrul căreia a 
prezentat punctele principale ale 
programului guvernului său. El a a- 
rătat că, pe plan intern, activitatea 
noului guvern iordanian va urmări 
respectarea legii și ordinii, restabi
lirea securității, reforma instituțiilor 
guvernamentale, precum și aplicarea 
unui plan care să prevadă utilizarea 
tuturor resurselor naționale tn vede

rea dezvoltării eoonomiei. Evocînd 
raporturile dintre oficialitățile lorda- 
niene și Rezistența Palestineană, 
Wasfi Tall a subliniat că guvernul 
său va respecta acordurile de la 
Cairo și Amman dintre cele două 
părți, punînd la baza politicii sale 
realizarea unității naționale. Premie
rul iordanian a precizat că țara sa 
va urmări întărirea cooperării cu ce
lelalte state arabe și, în special, cu 
Republica Arabă Unită.

NEW YORK. — Secretarul de Stat

agențiile de presă transmit
Negocieri Intre guvernul 

iranian și Consorțiul inter
național al petrolului, !n 
problema sporirii redevențelor pe 
care societățile petroliere străine 
afiliate la acest organism le plătesc 
Iranului, au început sîmbătă la Te
heran. Observatorii politici apreciază 
că actualele convorbiri au o impor
tanță deosebită pentru stabilirea vii
toarelor relații dintre statul iranian 
și companiile petroliere străine. în 
caz că nu va fi realizat un acord 
între cele două părți, guvernul ar 
putea să retragă oonsorțiului o parte 
a cîmpurilor petrolifere concesionate.

La Paris •ncheîa* schim
bul de păreri Intre delegația Secre
tariatului de Stat pentru Afacerile 
Externe al Iugoslaviei, condusă de 
Milonad Pesici, subsecretar, și dele
gația Ministerului de Externe al 
Franței, condusă de Herve Alphand, 
secretar general în M.A.E. în cursul 
discuțiilor — informează agenția 
Taniug — a fost constatată o apro
piere a părerilor în diverse pro
bleme ale situației internaționale și 
ale relațiilor bilaterale, participanțil 
aoordînd o deosebită atenție aspec
telor privind proiectata conferință în 
problemele colaborării și securității 
în Europa.

Guvernul S.U.JL a Inten
tat un proces ,ocietătu ameri
cane de automobile „General Mo
tors" prin care cere penalizarea a- 
cesteia cu 400 000 de dolari pentru 
punerea în circulație a aproximativ 
200 000 autocamioane fără ca roțile 
lor să corespundă standardelor de 
asigurare a securității circulației.

IN IRLANDA
CONTINUĂ
STAREA DE

Guvernul grec a elaborat 
0 lege tn baza căreia teritoriul 
Greciei a fost Împărțit în șapte re
giuni administrative. Ele vor fi ad
ministrate de organisme locale, căro
ra 11 s-au transferat o serie de com
petențe, în vederea descongestionării 
autorităților centrale și „apropierii 
administrației de cerințele locale".

TENSIUNE
De o parte șl de alta a frontierei 

ce separă Republica Irlanda de 
Ulster (Irlanda de Nard, provincie 
autonomă care intră în componen
ța Marii Britanii), s-au petrecut în 
ultimele săptămini o serie de eve
nimente a căror coincidență nu este 
deloc întâmplătoare. La Dublin, In 
Republica Irlanda, primul ministru 
Jack Linch a evitat în ultimul 
moment un vot de neîncredere în 
Parlament, ca urmare a disensiuni
lor din propriul său partid ; în Ir
landa de Nord, la Belfast și London
derry au reînceput, cu o nouă In
tensitate, ciocnirile dintre populația 
protestantă și cea catolică.

Disensiunile din cadrul Partidu
lui Fianna Fail, aflat la putere în 
Republica Irlanda, sau Eire, care 
este denumirea oficială, 6înt în di
rectă legătură cu reizbucnirea inci
dentelor din Ulster. Premierul Linch 
este cunoscut pentru vederile sale 
moderate in ce privește evenimen
tele din Irlanda de Nord, manifes
tând încredere în realizarea planului 
de „reforme" preconizat de către 
guvernul lui Chichester Clark și 
susținut de guvernul de la Londra. 
Dar, prin această poziție (care a fost 
salutată de primul ministru brita
nic, Heath), el a stîrnit nemulțumi
rea elementelor extremiste din 
Eire care se pronunță „pentru uni
rea celor două părți ale Irlandei".

Nu de mult, la Dublin s-a anun
țat descoperirea unui complot care 
urmărea să transporte în Ulster 
prin Republica Irlanda arme cum
părate din Belgia. In acest complot 
au fost amestecați cîțiva miniștri 
din guvernul Linch care au fast 
și arestați. Ulterior, el au fost puși 
în libertate prin hotărârea tribuna
lului, fapt care, desigur, a creat con
fuzie în rindul opiniei publice. Res
pectivii miniștri au devenit cei mai 
fervenți adversari ai primului mi
nistru. La un moment dat, acestora 
11 s-au alăturat cîțiva deputați ai 
partidului de guvernămînt. La pu
țin timp, în Parlamnet s-a introdus 
o moțiune de neîncredere în gu
vern. Primul ministru a jucat o ul
timă carte : el a declarat că în cazul 
unui vot de neîncredere va proce
da la noi alegeri generale. In a- 
ceste condiții, adversarii săi direcți 
au bătut în retragere. nedorind 
să-și riște cariera politică.

Concomitent, situația din Ulster a 
cunoscut izbucniri violente, care au 
aocentuat disensiunile dintre mo
derați și extremiști. Guvernul pri
mului ministru Chichester Clark a 
fost supus unor puternice presiuni 
din partea extremiștilor din pro
priul partid. în urmă cu cîtva timp, 
el abia a obținut cu greu un discu
tabil vot de încredere. Exploziile 
care au avut loc in ultimele zile la 
Belfast și Londonderry anunță, după 
părerea presei britanice, reinstaura- 
rea haosului și incertitudinii. Tot
odată, ziarele londoneze, citind sur
se apropiate cercurilor militare bri
tanice din Irlanda de Nord, arată că 
„Armata republicană irlandeză", 
organizație paramilitară naționa
listă din Republica Irlanda (care a 
fost scoasă în afara legii. încă din 
1939) și-a intensificat activitatea, 
pregătind „un război civil pe scară 
largă în Ulster" („Daily Mirror").

Prin urmare, pentru Republica 
Irlanda ca și pentru Ulster barome
trul politic indică în continuare 
„timp nefavorabil".

N. PLOPEANU

Consiliul municipal al 
localității St. Laurent-du- 
Pont, unde incendiul declanșat la 
o sală de dans la 1 noiembrie a pro
vocat moartea a 145 de persoane, a 
hotărît să-și prezinte demisia, în 
semn de solidaritate cu primarul, 
Pierre Perrin, suspendat din funcție 
de către Consiliul de Miniștri al 
Franței. Membrii consiliului munici
pal susțin că martori oculari au do
vedit că incendiul a fost provocat în 
mod accidental de o țigară aruncată 
pe o haină din blană sintetică, iar 
primarul nu poartă nici o vină.

Cele trei stații meteoro
logice deservite de militari 
americani au fost trecute 
sub controlul forțelor ar
mate chiliene,8 arătat coman- 
dantul forțelor aeriene chiliene, ge
neralul Cesar Ruiz. Cea mai mare 
parte a aparaturii tehnice de la aces
te stații a rămas în folosința mili
tarilor chilieni. Cei aproximativ 100 
de militari americani, care deserveau 
stațiile, au părăsit statul Chile.

Londra.

0 hotărire a Conferinței 
generale a UNESCO

PARIS 8 (Agerpres). — Conferința 
generală a UNESCO, care-și desfășoa
ră lucrările la Paris, a adoptat simbătă 
o hotărire prevăzînd ruperea relații
lor cu organizațiile internaționale ne
guvernamentale care au reprezentanți 
in Africa de Sud, Rhodesia și în co
loniile portugheze din Africa. Această 
hotărâre ar urma să se aplice începînd

de la 31 decembrie anul viitor. Rezo
luția adoptată arată, totodată, că a- 
ceste măsuri nu au în vedere acele 
organizații care nu sprijină vreo 
formă de discriminare rasială în ță
rile mai sus-citate. Textul rezoluției 
adoptate a fost prezentat de un grup 
de 11 țări, printre care și România.

DATE IMPORTANTE PRIVIND ÎMPREJURĂRILE 
ASASINĂRII FOSTULUI MINISTRU AL MUNCII

Procesul intentat fostu
lui marinar american de o- 
rigine italiană, Raffaele Mi- 
nichiellO, autoru1 deturnării unui 
avion de pasageri aparținînd compa
niei internaționale „TWA" se desfă
șoară de dteva zile la Roma. După 
cum se știe, acțiunea s-a petrecut la 
30 octombrie 1969 dnd un „Boeing 
707“ a deoolat de pe aeroportul din 
San Francisco și a fost deturnat de 
Minichiello spre Roma. In ședința de 
sîmbătă, procurorul a cerut condam
narea lui Minichiello la șase ani și 
cinci luni Închisoare. Intre altele, Mi
nichiello este acuzat și de ultraj și 
port ilegal de armă. In tâmpul inte
rogatoriului, acuzatul a dedarat că 
a recurs la această măsură pentru a 
se înapoia la părinții săi în Italia șl 
că nu a făcut uz de violență împo
triva nimănui.

Tn cadrul vizitei oficiale 
pe care o întreprinde la 
Roma, împăratul Etiopiei, 
Haile Selassie, a avut sîmbătă o nouă 
Întrevedere, la Palatul Quirinal, cu 
președintele Republicii Italia, Giu
seppe Saragat Au fost abordate pro
bleme de interes reciproc, precum și 
unele aspecte ale situației internațio
nale. Părțile s-au referit mai ales 
la dorința Etiopiei de a obține din 
partea Italiei o serie de credite pe 
termen lung în vederea dezvoltării 
agriculturii și industriei.

Sîmbătă la Wroclaw a 
căzut prima zăpadă. Iarna 9 
poposit, de asemenea,, și în regiunile 
muntoase ale Poloniei, temperatura 
scăzînd pînă la minus opt grade 
Celsius. Pe unele masive, grosimea 
stratului de zăpadă trece de o ju
mătate de metru.

al S.U.A., William Rogers, s-a întâl
nit la New York cu ministrul de ex
terne al Israelului, Abba Eban, cu 
care a trecut în revistă situația din 
Orientul Apropiat. Un purtător de 
cuvint american a declarat că întâl
nirea constituie „o continuare a dia
logului dintre guvernele Statelor 
Unite și Israelului asupra situației 
din această regiune, în lumina rezo
luțiilor adoptate reoent de Adunarea 
Generală a O.N.U.". Deși se apre
ciază că discuțiile dintre cei doi in
terlocutori au fost „utile", s-a preci
zat că nu au fost făcute noi propu
neri privind reglementarea conflictu
lui arabo-israelian.

MONTREAL 8 (Agerpres) — După 
aproape trei săptămâni, ancheta asu
pra împrejurărilor asasinării fostu
lui ministru al muncii din guvernul 
provinciei Quebec, Pierre Laporte, a 
revenit spectaculos în actualitate. 
Sîmbătă, poliția din Montreal a 
arestat pe studentul Bernard Lortie, 
unul dintre membrii organizației ile
gale „Frontul de eliberare a Quebe- 
cului". EH a recunoscut că, împreună 
cu alte trei persoane, a participat în 
ziua de 10 octombrie la răpirea mi
nistrului Laporte. Lortie a dezvăluit 
poliției numele complicilor săi — 
Paul și Jacques Rose și Francis Si
mard — împotriva cărora autoritățile 
au și emis mandate de arestare. El a 
adăugat că între răpirea diplomatu
lui englez James Richard Cross și 
răpirea ministrului canadian Laporte

nu ar exista vreo legătură, așa cum 
se presupune. Autorii primei răpiri 
aparțin grupării „Liberation", iar a 
doua răpire a fost efectuată de 
membrii grupării „Chenier", fără o 
înțelegere prealabilă. Ambele gru
pări fac parte din organizația incri
minată.

Pe de altă parte, autoritățile au 
■otărlt sîmbătă seara să dea publi
cității fotografia lui Richard Crasa 
purtând pe verso semnătura diplo
matului britanic. Fotografia a fost 
primită de poliția din Montreal, la 
3 noiembrie, însoțită de un comuni
cat prin care răpitorii cereau ca a- 
ceasta să fie dată publicității. Poli
ția precizează într-o notă adresată 
presei că hotărirea în acest sens a 
fost luată in urma efectuării de ex
pertize asupra documentelor.

CAIRO. — Sîmbătă seara au fost 
reluate la Cairo lucrările reuniunii 
arabe tripartite, întrerupte de cere
moniile prilejuite de încheierea do
liului național de 40 de zile, decre
tat ca urmare a morțil lui Gamal 
Abdel Nasser. La ședință, care s-a 
desfășurat în clădirea palatului pre
zidențial, au • participat președinții 
Anwar El-Sadat (R.A.U.), Gaafar El-, 
Numeiry (Sudan) și Moamer El-' 
Gedafi (Libia). După cum s-a anun
țat, pe agenda reuniunii sînt în
scrise probleme privind evoluția eve
nimentelor din Orientul Apropiat, 
situația din Iordania, examinarea po
sibilităților de dezvoltare a colaboră
rii dintre cele trei state arabe în di
verse domenii de activitate, precum 
și coordonarea acțiunilor politice și 
diplomatice in soopul soluționării 
conflictului din Orientul Apropiat

AGENDA ECONOMICA Tokio. — Aspect din timpul primei demonstrații organizată tn stilul japonez 
al „dansului șarpelui", o femeilor grupate în organizația „Mișcarea pen

tru eliberarea femeilor"

Din Leningrad a pornit tntr-o 
lungă cursă apre țărmurile an
tarctice nava Diesel-eleotrică 
„Obi“. Ea face parte dintr-un 
grup de cinci vase care vor 
transporta pe continentul de 
gheață cea de-a 16-a expediție 
antarctică sovietică, al cărei 
efectiv este de 750 de persoane. 
Celelalte patru vase vor pleca 
în cursă în viitorul apropiat. 
Programul expediției actuale, 
conduse de geograful Ivan Pe
trov, prevede o gamă complexă 
de cercetări, inalusiv studii asu
pra atmosferei și a structurilor 
interioare ale continentului din 
jurul Polului Sud. Astfel, la 
stațiunea de cercetări „Vostok", 
în zona polului sudic al frigu
lui. vor fi continuate forajele 
în crusta de gheață, pentru a se 
obține probe de la mari adîn- 
cirnl. Alte cercetări vor fi efec
tuate la stațiunea „Molodej- 
naia" și la noua stațiune 
ningradskaia".

• VARȘOVIA. — Primul acord 
oomercial dintre Polonia și Malaye- 
zia a fost semnat sîmbătă la Varșo
via de către ministrul polonez al co
merțului exterior, Janusz Burakiewicz, 
și ministrul malayezian al comerțului 
și industriei, Mohamed Khir Johari. 
Acordul are o valabilitate de un an, 
urmînd să fie prelungit în mod au
tomat pentru o perioadă mai înde
lungată. Agenția P.A.P. menționează 
că el este menit să contribuie la ex
tinderea volumului schimburilor de 
mărfuri dintre cele două țări.
• BERLIN. — La Berlin a fost sem

nat un protocol cu privire la lucrările 
celei de-a 9-a sesiuni a Comisiei 
Interguvernamentale de colaborare e- 
conomică și tehnico-științifică dintre 
Republica Democrată Germană și Re
publica Populară Bulgaria. La înche
ierea sesiunii, președintele părții bul
gare în comisie, Ivan Popov, preșe
dintele Comitetului de stat pentru ști
ință șl tehnică, a fost primit de Willl 
Stoph, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. D. Germane, cu care 
a discutat probleme legate de adîn- 
cirea colaborării economice și tehnioo- 
științifice dintre cele două țări.

• FRAGA. Președintele guvernului 
federal al R. ~ ~ 
mir Strougal, 
Con, membru 
al Partidului 
Vietnam, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R. D. Vietnam, care 
se află la Praga, în fruntea unei de
legații economice guvernamentale.

Agenția C.T.K. informează că a fost 
semnat un aoord cu privire la asis
tența tehnică și economică pe care 
Cehoslovacia o va acorda R. D. Viet
nam în anul 1971. In același timp, a 
fost semnat acordul cu privire la 
schimburile de mărfuri și plăți dintre 
R. S. Cehoslovacă și R.D. Vietnam pe 
anul viitor.

S. Cehoslovace, Lubo_ 
l-a primit pe Nguyen 
al Secretariatului C.C. 
celor ce muncesc din

Angola. — în zonele eliberate de către patrioți angolezi, lupta împotriva 
analfabetismului constituie una din preocupările principale ale autorități
lor populare. în fotografie : imagine din timpul desfășurării unei lecții de 

însușire a primelor cunoștințe

astăzi Începe la haga

ADUNAREA PARLAMENTARĂ A N.A.T.0

• ATENA. — O delegație econo
mică din Croația și-a încheiat vizita 
de șapte zile în Grecia, informează 
agenția Taniug. tn timpul vizitei, de
legația a avut numeroase convorbiri 
cu reprezentanți ai cercurilor econo
mice din Salonic, Atena și Pireu. Cu 

. această ocazie, s-a constatat existența 
unor mari posibilități pentru lărgirea 
schimburilor de mărfuri dintre Iu
goslavia și Grecia.

CENTRUL VITAL
AL POLONIEI INDUSTRIALE

(Urmare din pag. I)

HAGA 8 (Agerpres) — La Haga 
Începe luni sesiunea plenară a Adu
nării parlamentare a N.A.T.O. Parti
cipă 200 de deputați din țările mem
bre ale N.A.T.O., cu excepția Gre
ciei. Principala problemă de pe or
dinea de zi o constituie propunerile 
S.U.A. privind reducerea forțelor mi
litare americane staționate in Europa 
occidentală.

După cum se știe, Statele Unite au 
formulat o asemenea propunere de-

terminate de refuzul țărilor vest-eu- 
ropene membre ale N.A.T.O. de a 
spori substanțial contribuția finan
ciară la întreținerea celor aproxima
tiv 300 000 militari americani stațio
nați pe continentul european. Din de
legația americană face parte și se
natorul Edward Kennedy, 
declarat ziariștilor că nu 
șește ideea care circulă 
cercuri americane privind 
trupelor americane din Europa.

Acesta a 
împârtă- 

în unele 
retragerea

despre ce înseamnă aoest proces de 
modernizare a producției- Uzina, ale 
cărei începuturi se pierd în urmă 
cu mai bine de un secol și jumă
tate, era înainte de-al doilea război 
mondial o modestă întreprindere con
structoare de mașini. După elibera
rea Poloniei, secțiile de fabricație au 
fost lărgite și reutilate cu mașini și 
instalații de înaltă tehnicitate. Ea 
dispune azi de o turnătorie cu o ca
pacitate de 8 000 de tone pe an, de 
ateliere mecanice și de montaj, pro
ducția fiind orientată spre fabrica
rea mașinilor-unelte și a echipamen
telor de prelucrare a metalelor.

Directorul general al uzinei, Ire- 
neusz Janikowski, ne-a prezentat la 
fața locului, în atelierele de fabri
cație, modul de organizare a pro
ducției, ca și unele din noile tipuri 
de mașini asimilate în anii din urmă. 
Printre ele se remarcă strungurile 
grele, care pot prelucra piese avînd 
lungimea pînă la 20 de metri și o 
greutate de multe zeci de tone, fre
zele și rabotezele înzestrate cu a- 
paratură modernă de comandă. Re
cent, uzina a produs cea de-a 10 000-a 
mașină-unealtă din istoria sa, eve
niment care a fost marcat printr-o 
intensificare a eforturilor de asimi
lare de tipuri noi, tot mai perfec
ționate, de utilaje, de ridicare con
tinuă a parametrilor de lucru ai pro
duselor existente. Simplul fapt că azi 
circa 70 la sută din producția uzi
nei „FUM" merge la export vorbește 
elocvent despre faima de care se 
bucură produsele uzinei peste ho
tare.

La atelierul de montaj final, un lot 
de mașini ambalate avea înscris ca 
destinație România. „Fabricarea de 
mașini-unelte cunoaște o diversitate 
sortimentală extrem de largă și nici 
o țară nu poate să producă din toa
te tipurile de care are nevoie — ne-a 
spus directorul general. în această or
dine de idei, putem consemna cu sa
tisfacție că schimburile comerciale

dintre Polonia și România, livrările 
reciproce de mașini și utilaje ocupă 
o însemnată pondere".

Părăsind uzina, am făcut, în con
tinuare, înconjurul zonei ce se chea
mă Silezia Superioară, de fapt inima 
industrială a voievodatului și a ță
rii. Nici unul din cei peste două mi
lioane de locuitori ai orașelor și oen- 
trelor muncitorești, dispuse pe o su
prafață de circa 2 000 kmp, nu se 
poate plînge că stă la periferie. Cu 
toată divizarea administrativă a te
ritoriului, practic orașele, localitățile 
se țin lanț. Acolo unde se termină 
Katowice începe orașul Chorzow ; 
principalul bulevard din Zabrze în
tâlnește cartierele mărginașe ale o- 
rașului Gliwice ; intrarea în Bytom 
este, în același timp, intrarea în 
Ruda Slanskie.

Și toată această aglomerație de a- 
șezări urbane — peste 76 la sută din 
locuitorii voievodatului trăiesc la 
orașe — se află la rindul ei într-un 
continuu proces de înnoire, de ex
tindere și modernizare, menit a a- 
sigura oamenilor muncii condiții din 
ce în ce mai bune de viață. La Ka
towice noile clădiri se înalță prac
tic deasupra zidurilor vechilor așe
zări. Noi cafenele, noi pasaje flan
cate de magazine, noi hoteluri. Din
colo de centru, șerpuiesc încă stră
duțele înguste din secolul trecut. Ală
turi, 'bulevardele largi trepidează da 
circulația intensă, de pe acum ne
încăpătoare, iar parcurile și zonele 
verzi, care se întind pe zeci și zeci 
de hectare, dau un farmec aparte 
orașului.

Silezia zilelor noastre nu Înseam
nă numai cărbune — 
văr incontestabil. Ea

iată un ade- 
o 

. concentrare rațională de fabrici și 
superior re-
înseamnă

uzine, care valorifică
sursele naturale din această zonă, o 
prodigioasă activitate novatoare 
pentru promovarea cuceririlor știin
ței și tehnicii în producție, orașe 
și localități moderne în care mun
ca și viața omului sînt respectate, 
prețuite ca în întreaga Polonie so
cialistă.

Un popor in

SĂRBĂTOAREAde 
lui 
din 
po- NATIONALÂ

Astăzi este sărbătoa
rea națională a Cam- 
bodgiei. După cum se 
știe, în această zi po
porul cambodgian mar
chează împlinirea a 17 
ani de la proclamarea 
Independenței naționa
le — 9 noiembrie 1953 
— eveniment de im
portanță deosebită în 
viața țării, care a în
cununat anii îndelun
gați de luptă împo
triva dominației colo
niale și a deschis o 
nouă pagină în isto
ria Cambodgiei. Aceas
tă victorie avea să fie 
consfințită un an mai 
târziu de conferința 
de la Geneva cu privi
re la restabilirea păcii 
în Indochina, care a 
garantat independența 
și suveranitatea nou
lui stat.

Din nefericire, anul 
acesta, ziua națională 
este sărbătorită în 
condițiile grele în care 
la Pnom Penh puterea 
a fost acaparată 
junta militară a 
Lon Noi. Nevoit 
nou să ia armele, 
porul cambodgian des
fășoară o luptă eroică, 
6ub conducerea Fron
tului Național Unit al 
Cambodgiei (F.U.N.K.), 
pentru independența 
țării sale. Agențiile de 
presă relatează zilnic 
despre luptele aprige 
care au loc la numai 
cîțiva kilometri de 
Pnom Penh, despre e- 
liberarea a diferite lo
calități de către for
țele de rezistență popu
lară, despre ciocniri
le violente înregis- 
.trate pe principalele 
artere de comuni
cații. In cadrul unei 
conferințe de presă, 
organizate 
cu prilejul celei de-a 
17-a aniversări a pro
clamării independen
ței, șeful statului cam
bodgian și președinte
le F.U.N.K., Norodom 
Sianuk, a arătat că 
pînă în prezent au 
fost eliberate provin
cii ce totalizează mai 
mult de două treimi 
din suprafața țării. în
treaga Cambodgie, de 
la nord la sud și de la 
est la vest, cu excep
ția Pnom Penhului — 
a declarat președintele 
F.U.N.K. — se află 
sub controlul ire
versibil al forțelor 
populare de eliberare 
națională. Au fost crea
te armata și adminis
trația poporului, prima 
numărând 30 000 de 
soldați, cărora li se a-

la Pekin

daugă încă 8 000 de băr
bați și femei din mi
liția populară. în toate 
regiunile eliberate au 
luat ființă comitete 
F.U.N.K. la nivel de 
sat, oraș, district și 
provincie care au în
locuit administrația 
Lon Noi și ale căror 
atribuții sie extind a- 
supra 
niilor 
li tar, 
etc. 
cale, 
nuk, 
nate 
tru fl._____  ___
bodgia, care nu este un 
guvern în exil, așa cum 
spun agențiile occiden
tale ; șapte miniștri își 
desfășoară activitatea 
pe teritoriul cambod
gian". Guvernul legal

tuturor dome- 
: economic, mi- 
cultural, social 
Autoritățile lo- 
a arătat Sla- 
sînt subordo- 

„guvemului nos- 
stabilit în Cam-

este reprezentat în nu
meroase țări ale lumii 
care sprijină cauza sa 
dreaptă. Referindu-se 
la lupta popoarelor in- 
dochineze, șeful statu
lui cambodgian a rele
vat că succesele fiecă
rui popor sînt repurta
te de forțele naționale 
proprii. Poporul Cam
bodgiei formează un 
front comun cu cele 
ale Vietnamului de sud 
și Laosului și în con
formitate cu rezoluția 
întâlnirii la nivel înalt 
din aprilie, eliberarea 
celor trei state repre
zintă o problemă care 
privește pe fiecare din 
cele trei popoare. Lon 
Noi folosește forțe 
străine, saigoneze, a- 
mericane, tailandeze 
— a menționat el în 
continuare — iată de ce 
nu obține victoria. Noi 
ne bizuim pe cambod- 
gieni în lupta noastră 
din Cambodgia și iată 
de ce obținem victoria.

Subliniind că lupta 
Cambodgiei se înca
drează în lupta gene
rală a popoarelor in- 
dochineze împotriva 
agresiunii imperialiste, 
prințul Sianuk a expri
mat hotărirea poporu
lui său de a lupta cu

toate forțele pînă la 
viatoria comună asu
pra dușmanului. „Nu 
putem vedea elibera
rea Cambodgiei decît 
în cadrul eliberării Vi
etnamului de sud, a 
Cambodgiei și Laos- 
ului" — a spus el.

Actele de agresiune 
împotriva poporului 
cambodgian stârnesc 
protestul hotărît al 
opiniei publice mon
diale, care se pronun
ță pentru încetarea 
oricărui amestec în 
treburile interne ale 
Cambodgiei și a ce
lorlalte țări din aceas
tă regiune, pentru re
tragerea neîntârziată a 
trupelor agresoare din 
întreaga Peninsulă In
dochina.

Țara noastră urmă
rește cu simpatie lup
ta eroică dusă de po
porul cambodgian, sub 
conducerea Frontului 
Național Unit al Cam
bodgiei, 
du-și, nu 
daritatea 
dreaptă, 
numărat 
mele țări 
lutat constituirea 
vernului de unitate na
țională și și-a exprimat 
dorința ca relațiile ro- 
mâno-cambodgiene să 
cunoască o dezvoltare 
continuă, în interesul 
ambelor popoare și al 
păcii în lume. Este cu
noscută poziția con
stantă a României în 
sprijinul luptei juste 
a poporului cambod
gian, a celorlalte po
poare din Indochina. 
In expunerea făcută 
la Asociația de politi
că externă din New 
York, tovarășul 
Nicolae Ceauș eseu a 
arătat că „este necesar 
să se pună capăt răz
boiului din Vietnam, 
din Peninsula Indo- 
chineză, să fie retrase 
trupele S.U.A. din a- 
ceastă peninsulă și să 
se asigure popoarelor 
vietnamez, laoțian și 
cambodgian condiții 
să-și rezolve singure 
problemele, fără 
mestec din afară".

Cu prilejul sărbăto
rii naționale a Cam
bodgiei, poporul ro
mân își exprimă încă 
o dată convingerea că 
lupta poporului cam
bodgian împotriva a- 
gresiunii, pentru apă
rarea intereselor sale 
vitale va fi încununa
tă de deplin succes.

manifestân- 
o dată, soli- 
cu cauza sa 
România s-a 
printre pri- 
care au sa- 
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