
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VÂ! Vizita delegației de partid și guvernamentale
>w:

r.V'-

o
$

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XL Nr. 8609 Prima ediție Luni 16 noiembrie 1970

PROBLEMA EFICIENTEI
In cercetarea

ȘTIINȚIFICĂ UNIVERSITARĂ
In orașul Cluj există o veche tra

diție de cercetare și un nucleu de 
oameni de știință, români, maghiari 
și de alte naționalități, de o recu
noscută competență, pasionați de do
rința de a integra realizările lor în 
cerințele practicii, ale economiei, in 
vederea progresului continuu al pa
triei socialiste. O serie de succese 
pe această linie au fost obținute de 
cadrele universitare clujene, care, 
paralel cu munca didactică, desfă
șoară o bogată activitate de cerce
tare științifică. In legătură cu aceste 
aspecte am solicitat țeastă convor
bire.

Convorbire cu 
acad. PETERFI ȘTEFAN 

prorector al Universității 
Babeș-Bolyai
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Noi capacități
de producție

a Republicii Socialiste România, condusă
de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
în Republica Populară Bulgaria

Potrivit înțelegerii stabilite an
terior, o delegație de partid și gu
vernamentală a Republicii Socia
liste România, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român,

președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, va 
face o vizită oficială de prietenie 
în Republica Populară Bulgaria, 
în perioada 18—21 noiembrie a.c.

Cu prilejul vizitei va fl semnat 
noul Tratat de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală între Republi
ca Socialistă România și Repu
blica Populară Bulgaria.

— Am dori, tovarășe profesor, 
să împărtășiți cititorilor „Scin- 
teii“ citeva aspecte ale îmbină
rii activității didactice cu mun
ca de cercetare științifică.

— In primul rînd, aș vrea să re
marc că elaborind lucrări care să 
ducă mai departe procesul de învă- 
țămînt, nu putem separa fondul lor 
teoretic de preocupările de ordin 
practic. Doresc să spun prin aceasta 
că nu se poate preda un curs mo
dern fără a se face în același timp 
și cercetare. Este cunoscut cît de 
stăruitor a pus Congresul al X-lea 
al P.C.R. problema modernizării în- 
vățămîntului, cît de vibrant a răsu
nat această chemare în cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
deschiderea anului universitar ; 
un factor deosebit de important în 
această direcție este tocmai integra
rea fiecărui cadru didactic într-o 
muncă de cercetare, avînd tangență 
cu conținutul cursului pe care îl pre
dă. Tocmai prin aplicațiile practice, 
prelegerea sau cursul universitar își 
îmbogățesc valențele, devin mai con
crete ; activitatea de cercetare cana
lizează activitatea didactică spre 
practică — iar întreaga formație a 
studenților urmează acest curs fertil.

Noi concepem modernizarea învă- 
țămîntulul ca o selecție și o sinteză 
a tot ce este nou, în vederea intro
ducerii acestui nou atît în cursuri, cît 
și în activitatea de cercetare. Se în
țelege că a face o selecție judicioasă 
lntr-un imens material de informa
ție științifică este o operație dificilă, 
în epoca noastră caracterizată prin- 
tr-o „explozie" informațională. Desi
gur, nu este deloc ușor să sintetizezi 
elementele esențiale, valoroase, de 
reală perspectivă ce apar în fiecare 
domeniu de specialitate. Totuși, am 
putut înregistra reușite în destul de 
multe domenii. De pildă, la disci
plina „corp solid" au fost introduse 
în cursurile respective cele mai noi 
cuceriri teoretice și totodată cele 
mai importante date experimentale 
noi. Nu întîmplător, în laboratorul 
respectiv cercetările întreprinse au 
dat rezultatele cele mai apropiate de 
cerințe acute ale practicii — mă re
fer, în special, la realizări de impor
tanță republicană în domeniul semi- 
conductorilor, care vor intra curind 
in producție.

or,

aici, 
cum 

concret legătura 
cercetare cu pro-

— Pentru că am ajuna 
v-am ruga să ne spuneți 
se realizează 
cadrelor de 
ducția.

vii de colaborare— Există forme
directă, în multiple domenii, fie că 
este vorba de industrie, agricultură 
sau geologie. Aș cita. în acest sens, 
cîteva exemple. De pildă, agronomii 
și biologii din Cluj au studiat, în 
condițiile județului nostru, problema 
raionării celor mal valoroase soiuri 
de plante pentru anumite zone de 
cultură. De asemenea, geografii

noștri, participînd la elaborarea pla
nurilor de hidroameliorare din jude
țul Cluj, au preconizat soluții con
crete pentru amplasarea și construi
rea unor rezervoare și baraje de apă, 
iar în colaborare cu consiliile popu
lare, au ales locurile cele mai potri
vite pentru amplasarea noilor car
tiere.

Iată și un exemplu. Laboratoa
rele de chimie anorganică și anali
tică ale universității noastre efectu
ează cercetări in legătură cu anumite 
materiale, cum ar fi caolina. Se știe 
că de gradul de purificare al caoli- 
nei depind importante proprietăți, ca 
rezistența materialului, realizarea 
culorii dorite etc. Operațiile de pu
rificare efectuate pe baza celor mai 
moderne metode de determinare de 
către oamenii noștri de știință s-au 
dovedit extrem de utile, ducînd la 
rezolvarea unor probleme de produc
ție la fabrica de porțelan din Cluj. 
Sîntem solicitați de întreprinderi și 
pentru efectuarea a numeroase ana
lize tehnologice și expertize. Colabo
rarea directă cu producția, cu între
prinderile mari prezintă avantajul 
că. pe această cale, reușim să ne 
completăm. în colaborare, utilarea 
laboratoarelor. Desigur, ar fl de dorit 
ca această colaborare să se desfă
șoare întotdeauna în cadrul unor 
contracte ferme, cu stipulații preci
se, bine determinate. Din păcate, se 
înregistrează în această privință și 
unele dificultăți.

Specialiștii noștri de la catedra de 
fiziologia plantelor studiază de cîți- 
va ani și publică. în colaborare cu 
cercetătorii de la stațiunea experi
mentală de la Turda, lucrări de fi- 

• ziologie legate de o viroză a griului 
extrem de dăunătoare, care oprește 
creșterea și dezvoltarea plantei, spi
cul rămînind steril. Rezultatele pre
liminare ne îndreptățesc să credem 
că vom obține rezultate bune în 
combaterea virozei respective. Deși 
toate instituțiile interesate sînt de a- 
cord cu importanța practică a lucră
rii, nu s-a putut încheia un contract; 
fiind o lucrare laborioasă, aceasta 
necesită cel puțin zece ani de studiu, 
perioadă pentru care nu s-au putut 
stabili clauze contractuale. Or, de 
multe ori, așa cum este bine cunos
cut, chiar și asemenea cercetări de 
perspectivă mai amplă, desigur cu 
investițiile respective, dau pînă la 
urmă roade deosebit de valoroase. 
Propria noastră experiență ne-a 
furnizat In această privință unele 
exemple : de pildă, după cîțiva ani 
de cercetări, geologii de la Universi
tatea din Cluj au semnalat în Mun
ții Apuseni, în zona comunei Căpuș, 
un zăcămînt feros, pare astăzi este 
în plină exploatare.

Pentru a intensifica și amplifica 
legătura cadrelor universitare cu 
producția, se impune rezolvarea unor 
probleme de aparataj. In prezent ni 
se .mai întîmplă că, solicitați fiind 
de diferite ministere să rezolvăm 
anumite probleme ale producției, 
refuzăm nu pentru că nu am avea 
capacitatea teoretică, ci pentru că ne 
lipsește aparatura necesară. Există 
o anumită discrepanță : înzestrarea 
laboratoarelor noastre nu este la ni
velul tehnic al cerințelor industriei. 
Aici intervine și alt aspect : pregă-

tim chimiști buni, care în întreprin
deri, în producție vin în contact cu 
o aparatură modernă pe cqre nu au 
lucrat în facultate. Desigur, nu pu
tem avea la îndemînă totul, iar prac
tica studenților are, între altele, și 
rolul de a micșora decalajul dintre 
cunoștințe și experiență provenit din 
nivelul de înzestrare al laboratoare
lor universitare și al industriei. Va 
trebui, totuși, să căutăm 
Iuții.

Multiplicînd contactele 
prinderile productive, 
problemele și cerințele lor de pro
gres tehnic, folosind 
tiv, pe scară mereu 
instrumentul eficace 
constituie contractele, 
problemele amintite își pot găsi 
rezolvarea. In legătură cu ideea dez
voltării unei anumite specializări pe 
centre, cred că ar fi util și un con
curs exterior. De pildă, consider că 
în acest sens, comisia de cercetări 
din Ministerul Invățămintului ar tre
bui să joace un rol mai important 
în repartizarea sarcinilor de cerce
tare pe anumite centre universitare, 
după considerentul că orice oraș 
poate deveni un centru de speciali
zare intr-o anumită problemă.

Și putem spune cu mîndrie și sa
tisfacție că orașul Cluj reprezintă 
garanții certe lntr-o asemenea direc
ție, reprezentînd un potențial valo
ros de cercetare, format de oameni 
de știință valoroși, care, fie la cate
drele universitare, fie în diferite alte 
funcții sînt animați de dorința de a 
desfășura eforturi rodnice, de a da 
tot ce au mal bun pentru progresul 
șl prosperitatea continuă a patriei 
noastre. România socialistă.

și alte so-

cu intre- 
cunoscînd

tot mai ac- 
mai largă, 

pe care îl 
desigur că

Convorbire realizată de 
Elena MANTU

SPORT
• FOTBAL. Regrupa* 

re în fruntea clasamen* 
tului diviziei A.
• TENIS DE MASA, 

întreceri amicale între 
echipele de tenis de 
masă ale R. P. Chineze 
și României.

• BOX. Dupâ cam
pionatele europene de 
tineret. (Corespondență 
din Miskolc).
• RUGBI. Formațiile 

(probabile) ale Româ
niei și Franței pentru 
meciul de la 29 noiem
brie.

® HOCHEI PE GHEA
ȚĂ. Sublinieri dupâ eta
pa de la Galați.

(în pagina a IlI-a).
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Ora exactă!
Farmecul binecunoscut al Iașilor, acea originală 

mixtură in care se împletesc ecouri ale istoriei cu vi
guroase rezonanțe ale prezentului, a fost îmbogățit cu 
o sonoritate nouă.

Urc pe dealul Copoului și, deodată, doar de la cîțiva 
pași distanță, din scuarul așezat în fața Universității, 
răsună notele cadențate în bronz ale „Horei Unirii". 
Apoi, o clipă de liniște și un gong sever bate orele. 
Trecătorii își consultă ceasul de la mină și grăbesc 
pasul, un grup de studenți. adunați sub razele unui 
soare dulce la o discuție prelungită, se despart îndrep- 
tîndu-se spre amfiteatre, spre bibliotecă, spre cămin...

Am aflat astfel că edilii Iașilor au avut ingenioasa 
idee de a amplifica electro
nic bătăile 
din turnul 
răspîndind 
difuzoare, 
orașului.

Luptăm 
tului,

pe traseele economiei

vechiului ornic 
Palatului Cultural, 
ora exactă, prin 

In toate colțurile PICĂTURA DE CERNEALĂ
zgomo- 

___ _ __ ,_____ poluării 
sonore a orașelor și cartierelor, 
nimeni n-are nimic împotriva acelui cîntec în bronz, 
amintind clinchetul clopoțelului din școală, care anunță 
orele și jumătățile cu exactitatea rotirii constelațiilor. 
Veșnicul intîrziat nu mai poate invoca ceasul care 
rămîne mereu în urmă, amatorul de șuete fără sfirșit 
nu mai poate exclama naiv : „Val, nici n-am observat 
cum s-a scurs timpul..." Ceasuri mari, cu cadrane 
dare, vizibile de la distanță, ar trebui să existe nu 
numai pe peroanele gărilor. In epoca noastră, în care 
fiecare succes se obține prlntr-o vie confruntare cu 
timpul, orice stradă e un peron, orice hală de uzină 
• o gară de unde pornesc, trebuie să pornească la oră

Împotriva 
împotriva

•, dar sint convins că

fixă, motoare, utilaje, piese 
naționale.

Poate n-ar fi rău să punem un ceas sonor in fie
care sală de ședință. Poate că gongul său implacabil 
va opri șuvoiul de vorbe fără șir al unor pisălogi de 
profesie, al celor ce încep cu : „am să fiu scurt !“ și 
apoi vorbesc despre nimic și despre orice pînă la uita
rea de sine. Pentru că, printre cele mai grave abuzuri 
aș numi abuzul de timp, timpul irosit printre degete, 
timpul pierdut. Nu există o instanță care să condamne 
furtul de timp, dar cel ce risipește timpul se condamnă 
singur la stagnare și regres. Numai că timpul pierdut 
de X sau de Y se repercutează și asupra altora, deve

nind un act cu implicații so
ciale, mai bine spus, un act 
antisocial.

„Fugit irreparabile 
pus", spuneau anticii 
epocă în care cele 
mari viteze cunoscute

pasul lui Ahile „cel iute de picior" și zborul săgeții. 
Timpul fugea ireversibil in urmă cu două milenii. 
Dar azi ? Azi, mai mult ca oncind, in aprecierea ori
cărei reușite intră calculul timpului folosit, timpul a 
devenit materie, valoare, dimensiune esențială în mă
surarea activității noastre.

Iată de ce am ținut să amintesc această inițiativă 
a edililor ieșeni in care văd nu numai o subliniere a 
personalității și farmecului tradițional al citadelei mol
dovene, ci, mai ales, un simbol al noilor sale ritmuri. 
Azi personalitatea oricărui oraș, ca și a oricărui om, 
nu mai poate fi lipsită de punctualitate și rigoare, de 
profundul respect al orei exacte.

Paul DIACONESCU

tem- 
într-o 

mai 
erau

• In bazinul Rovinari a intrat 
în exploatare o carieră de lig
nit aparținînd exploatării mi
niere Gîrla. Noua unitate, cu 
o capacitate anuală de 500 000 
tone de cărbune, se adaugă ca
rierei de la Tismana, intrată 
în producție în primul trimes
tru al acestui an.

In prezent, în acest bazin 
carbonifer se acționează intens 
pentru terminarea lucrărilor de 
deschidere a carierei Beterega.

In ultimul timp a mai fost 
pusă în funcțiune în acest im
portant sector al economiei na
ționale mina de la Supiacul 
de Barcău, cu o capacitate de 
110 000 tone cărbune pe an, iar 
exploatarea minieră de la Ploș- 
tina și-a mărit potențialul cu 
120 000 tone de lignit pe an. 
Intr-un stadiu avansat se află, 
de asemenea, lucrările pentru 
crearea și dezvoltarea altor u- 
nități miniere de extracție a 
cărbunelui, printre ’care cele de 
la Uricani, Vulcan, Aninoasa, 
Petrii», Lonea, Dîlja, Paroșeni 
și Bărbăteni.

UNOR STATU C.F.R.•
Au fost încheiate, înainte de 

termenele stabilite, lucrările de 
centralizare electrodinamică a u- 
nui număr de 15 stații C.F.R. 
situate pe magistralele Ploiești— 
Slobozia, Caransebeș—Timișoara, 
țhitila—Golești și Făurei—Ga
lați. Acest fapt va determina o 
creștere a volumului transportu
lui de călători și mărfuri pe li
niile ferate principale din Mun
tenia, Banat și sudul Moldovei, 
reducerea timpului de imobiliza
re a vagoanelor la operațiile de 
încărcare și descărcare din tria
je, precum și creșterea vitezei 
comerciale a tuturor categoriilor 
de trenuri. Pînă la sfîrșitul a- 
nului, urmează a fi centralizate 
circa 500 de macaze aparținind 
complexelor feroviare mai im
portante din țară.

(Agerpres)

Omagiu

la 50—60 
utilajele 
metalice, 
zeci de

Stelian SAVIN 
corespondentul „Sctnteii

a metalului româ- 
combinatul siderur- 
Ii felicităm și le 
la toți muncă spor- 
pentru darea tn

Principalul colectiv de 
constructori ai gigantului 
siderurgiei românești — 
cel al întreprinderii de 
construcții și montaje sic 
derurgice Galați — a îm
plinit zece ani de activi
tate. Evenimentul merită 
cu prisosință să fie con
semnat, pentru că în pri
mul rînd acești oameni au 
duș pe umerii lor. timp de 
un deceniu, greul lucrări
lor de ridicare a celui 
mai mare și modern cen
tru siderurgic al țării.

Dacă în istoria mo
dernă a României socia
liste, Galațiul își înscrie 
numele și ca „navă a- 
miral" a siderurgiei noas
tre. un merit de seamă 
îi revine pentru aceasta 
entuziastului și talenta
tului colectiv de construc
tori care, cu zece ani în 
urmă, pe platforma de 
vest a orașului, își înce
pea activitatea, tot într-o 
toamnă. Erau acolo, a- 
tunci, doar cîteva con
strucții provizorii, înjghe
bate pe miriștile dintre 
Cătușa și Mălina. Astăzi. 
Combinatul siderurgic de 
la Galați este o . mare 
mîndrie a întregii națiuni. 
Mii de oameni, de mun
citori, ingineri și tehni- 

: cieni, la chemarea parti
dului au venit aici — de 
la Bicaz și de la Hune
doara, din Reșița și din 
alte părți — unindu-și e- 
forturile cu ale localnici
lor, spre a dura temelii 
trainice principalului cen
tru siderurgic al patriei. 
Si, din acest adevărat 
fluviu uman, s-a format 
apoi, a crescut și s-a în
chegat colectivul puternic 
care, în prezent, numără 
peste 14 000 de construc
tori gălățeni.

Desigur, nu o dată au 
apărut greutăți, dar meri
tul constructorilor constă 
în aceea că de fiecare 
dată au depășit orice fel 
de obstacole, momente și 
situații critice. Și, întot
deauna, pildă de dîrzenie 
și de hotărire au fost co
muniștii. Să amititim de 
eforturile ce le-au cerut

iernile geroase, cind tre
buiau să toarne betoane 
la minus 15 și minus 20 
grade, sau la ce examen 
de voință și tărie au tre
buit să facă față montorii 
pentru a ridica 
metri înălțime 
și construcțiile 
în greutate de 
tone, în condițiile cînd 
frigid îți lipea degetele

Este foarte semnificativ 
faptul că cea mai mare 
mîndrie a acestor oa
meni este tocmai colecti
vul din care fac parte, 
pe care și l-au format. 
„Fără oameni, nu făceam 
nimic. Cu oamenii pe care 
ni i-am format, e altceva, 
e ușor, avem curajul s-o 
spunem că ne angajăm 
să realizăm orice fel de

constructorilor 
„Navei amiral"
a siderurgiei
românești

lucrări complexe șl pre
tențioase în construcția 
siderurgică", va mărtu
risi tovarășul Cornel Ca
zan, directorul general al 
I.C.M.S.G. De altfel, a- 
ceasta este opinia fiecărui 
om din uriașul angrenaj 
cunoscut azi sub numele 
de întreprinderea de con
strucții și montaje side
rurgice Galați.

în cei 10 ani de acti
vitate, valoarea întregului 
volum de lucrări de con- 
strucții-montaj se ridică 

_____ , r___  _ ___ la 6,5 miliarde lei. Esti- 
zanță și, în același timp, mate fizic, ele reprezintă 
calmi, stăpîni pe sine. 21,7 milioane mc dă pă-

de metal, Iar vijelia su
fla și te dobora. Cum a 
fost atunci 7 — i-am în
trebat. Cum să fie, ne-am 
făcut datoria. Ei consi
deră firesc, simplu, că 
ceea ce au făcut ei, aici, 
la Galați, e o datorie in- 
deplinită. Intr-adevăr, în
deplinită în mod exem
plar.

Pe unii l-am cunoscut 
cu zece sau cu opt ani în 
urmă, cînd abia erau 
trecuți de pragul adoles
cenței. Azi sint bărbați 
maturi, plini de cute-

mint excavat, 2,9 milioane 
mc beton simplu și armat 
turnat, 158 000 tone piloni 
prefabricați și bătuți pen
tru fundații, 196 000 tone 
construcții metalice și 
155 000 tone utilaje tehno
logice montate. Toate a- 
ceste volume de lucrări 
și multe altele încă s-au 
materializat în ceea ce 
reprezintă azi Combina
tul siderurgic de la Ga
lați, uriașul care, la nive
lul anului 1970, asigură 
circa 30 la sută din pro
ducția de oțel a țării, 40 
la sută din producția de 
fontă, peste 90 la sută 
din producția de laminate 
plate (tablă groasă și 
mijlocie).

La 17 septembrie 1966, 
cu prilejul vizitei condu
cătorilor partidului și 
statului, cînd tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a tăiat 
panglica ce inaugura in
trarea în funcțiune a pri
mului obiectiv — lamino
rul de tablă groasă — 
marcînd începutul activi
tății productive a acestui 
amplu și modern centru 
siderurgic, în cartea de 
onoare a întreprinderii 
s-a scris ; „Apreciem în 
mod deosebit eforturile 
încununate de succes ale 
miilor de constructori și 
montori care înalță aici, 
la Galați, cea mai mare 
cetate 
nesc, 
gic. 
urăm 
nică 
funcțiune și exploatarea 
în cît mai bune condiții 
a acestui combinat — 
rod al politicii de indus
trializare desfășurate cu 
consecvență de partidul 
nostru". Este cea mai 
înaltă prețuire acordată 
acestui puternic, harnic 
și talentat colectiv de 
constructori, este Îndem
nul care le-a călăuzit, le 
călăuzește și le va că
lăuzi și în viitor activi
tatea.

important
in lupta pentru

restabilirea
In fotografie s Ieri, pe traseul din incinta bazei sportive Metalul, motocrosiștii au oferit curse de mare spec

taculozitate Foto : M. Cioc

Un moment

O dipă de neatenție, o 
mică neglijență....... Se în
tîmplă". Ce se poate pe
trece din cauza unei mici 
neatenții ? Să dea laptele 
in foc, să încalți ciorapii 
pe dos, să te urci în alt 
tramvai... Cine ar da im
portanță unor asemenea ni
micuri 7 Dar, iată, mica 
neglijență a unui operator 
chimist dintr-un combinat, 
poate declanșa o avarie. 
O mică, o abia prizărită 
greșeală de calcul în pro
iectul unui edificiu poate 
peridita întregul.

Ce e de făcut împotriva 
„buturugii mici" ? Mai în- 
tîi, s-o privim îndeaproa
pe...

Intr-un fapt dîvers pu
blicat recent, se vorbea 
despre un vagon plecat 
plin din stația de încărca
re (Suceava) și ajuns, gol, 
la stația de destinație 
(București). Acolo, în sta
ția din 
lucrător 
a făcut 
ceea ce 
A mers 
altul, a 
lor, a tras ușile grele, a 
pus cîrligele de siguranță, 
a sigilat... Totul, bine, cu 
excepția unui amănunt: la 
unul din vagoane n-a pus 
bine cîrligul, n-a observat 
că el a alunecat pe alături. 
Și, astfel, ușa vagonului, 
practic rămasă fără încuie
toare, s-a deschis, iar car
tofii s-au împrăștiat 
drum, s-au amestecat 
piatra terasamentelor, s-au 
îngropat în iarbă, în mlaș
tini, de-a lungul a sute de 
kilometri. Datorită acelei 
clipe de neatenție, de de
lăsare, a fost zădărnicit un 
șir de eforturi. Se afla în 
vagon i 
tar cu 
care a 
prășit, 
multor 
duse pe apa sîmbetei din 
pricina unui... „clenci”.

care a pornit, un 
de la calea ferată 
pînă la un punct 
trebuia să facă, 
de la un vagon la 
verificat conținutul

pe 
cu

recolta de pe un hec- 
cartofi. Un hectar 

i fost arat, semănat, 
recoltat, cu prețul 

zile de muncă,

„Doar n-o să ne legăm 
acum de fiecare chițibuș". 
De cite ori n-am auzit a- 
ceastă 
sprijin 
cauză, 
maliza 
pun greșeala în raport di-

aserțiune luată în 
de cei direct în 

Pentru a-și mini- 
răspunderea, ei își

ca de prefabricate din be
ton „Progresul“-București. 
In secția L.E.A. au fost re- 
butate deodată, într-o sin
gură zi, șase grinzi G-18. 
în dimineața respectivă. în 
clipa turnării betonului, 
maistrul Gheorghe Ioniță.

Neglijența

mica
răstoarnă
carul mare

anchetă socială

rect nu cu gravitatea pa
gubei, 
ci cu 
nesc", 
a declanșat neregula.
realitate, faptele au un ca
racter social : îndărătul a- 
cestor „chițibușuri" se află 
mentalități pernicioase, o 
concepție strîmbă asupra 
muncii și a datoriei.

Iată un caz elocvent, pe
trecut nu de mult la fabri-

cum ar fi normal, 
amănuntul „ome- 
„particular", care 

în

care avea obligația să veri
fice dacă totul a fost pre
gătit pentru turnare, și-a 
permis să absenteze cîteva 
minute de la locul turnării, 
spunindu-și că și fără el 
lucrurile vor ieși cum tre
buie. Șeful brigăzii de tur
nare, Mircea Enache, prin- 
zînd „din zbor" o afirmație 
a cuiva din echipa de pre
gătire a tiparului, a înțeles 
că tiparele sint gata pen-

tru turnare și, fără să mai 
aștepte avizul maistrului, 
fără să-și arunce măcar o 
privire in tiparele pe care 
le avea de umplut, a în
ceput turnarea betonului. 
După ce materia s-a uscat, 
cînd grinzile au fost ridi
cate spre a fi transportate 
in depozit, s-au frînt. O pa
gubă de circa 60 000 lei.

Investigînd cazul, am au
zit și astfel de păreri : „Ce 
ghinion au avut !“ Ghinion ? 
De ce ? Este neglijența o 
fatalitate ?

Stau de vorbă cu unul 
dintre „autori". Mircea 
Enache :

— Știți — spune el a- 
cum, hotărît să se discul
pe — misiunea mea 
să torn beton ; cînd 
auzit că tiparele sint 
am turnat.

— De ce fără avizul 
strului ?

— Nu era acolo.
— De ce nu v-ați asigu

rat că totul e pregătit pen
tru turnare ? N-ați observat 
că ceva nu e în regulă ?

— Nu m-am uitat.
— Unii spun că ați avut 

ghinion. Sinteți de aceeași 
părere ?

— Sigur că nu-i ghinion. 
E vorba de atenție.

A fost de-ajuns un sin
gur minut de abatere de 
Ia disciplina tehnologică ! 
Nepăsarea unuia, neatenția 
altuia, credința că „celă
lalt" o să-și facă datoria, 
— iată, ajung două-trei ve
rigi slăbite dintr-un lanț al 
răspunderii, pentru ca o în
treagă muncă anterioară 
să fie compromisă. Ciudat 
este că pe seama „întîm- 
plării" și a „amănuntului" 
unii încearcă să treacă ra
cile cronice ale activității 
lor. Astfel, dacă privești 
mal atent „buturuga mică", 
observi că ea n-a ajuns de-

libertăților
J

democratice

este 
am 

gata,
mal-

Mihai CARANFIL

(Continuare in pag. a Il-a)

In calendarul politic spaniol, ziua 
de 3 noiembrie a dobîndit o semnifi
cație deosebită în urma apelului 
lansat de comisiile muncitorești 
(sindicate considerate ilegale de au
torități) de a declara această dată 
zi națională în favoarea amnistiei și 
de a organiza o grevă generală de 
24 de ore în sprijinul realizării a- 
cestui țel. Apelul lansat a avut un 
larg ecou în rîndurile muncitorilor și 
ale studenților. în ciuda măsurilor 
severe luate de autorități pentru a 
împiedica desfășurarea grevei fi a 
demonstrațiilor — mobilizarea uni
tăților ordinii publice și arestări 
„cu caracter preventiv" — la 
mare au, răspuns muncitorii 
principalele centre industriale 
țării : Madrid, Bilbao, Tarasa, 
cetona, Sestao, Guipuzcoa. Tolosa, 
din provinciile San Sebastiăn, La 
Coruna, tncetarea lucrului a afectai 
importante ramuri economice : in
dustria metalurgică, textilă, de con
strucții ș.a. în capitală, greva lucră
torilor din transporturile publice a 
cauzat perturbări serioase în majori
tatea sectoarelor de activitate.

în mai multe cartiere ale Madrl. 
dului au avut loc, cu prilejul acestei 
zile, adunări muncitorești, iar seara 
s-a desfășurat o demonstrație 
amploare chiar în inima capitalei, 
popularul cartier Atocha.

In centrul obiectivelor pe 
le-a propus această acțiune 
flat importante revendicări, 
care : eliberarea deținuților 
încetarea represiunilor, 

^comisiilor muncitorești, 
salariilor. Acțiunile revendicative dir 
3 noiembrie coincid și cu dezbaterea 
in Cortes (parlament) a noului pro
iect de lege destinat așa-zisei „mo
dernizări" a actualului sistem sin
dical. In ciuda unor revizuiri fi a- 
mendamente. proiectul nu aduct 
însă nici o schimbare în actuala or
ganizare a sindicatelor care continuf 
să constituie un instrument îi

che- 
din 
ale 

Bar-

de 
ir

5.care 
s-au 
printrt 
politici 

legalizares 
majorarea

Dan MUNTEANU

(Continuare in pag. a IV-a)
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actualitatea culturală
„DANUBIUS— 
GALATI ’70“

9
începînd de ieri, o nouă ma

nifestare cultural-artistică a 
venit să se adauge șirului de 
acțiuni dedicate apropiatului ju
bileu, sărbătoarea semicentena
rului partidului. Este vorba de 
„Danubius-Galați *70“, organizat 
de Comitetul județean pentru 
cultură și artă Galați. Timp de 
o lună de zile, așezămintele cul
turale din județ, instituțiile ar
tistice profesioniste vor găzdui 
și organiza spectacole speciale, 
simpozioane și conferințe, ex
poziții și mese rotunde, care 
vor ilustra prefacerile suferite 
pe meleagurile dunărene în anii 
de după eliberare.

Vor semna în această verita
bilă cronică omagială a semicen
tenarului personalități politice, 
științifice și culturale, oameni 
care vor trezi amintirile unui 
trecut revoluționar, vor eviden
ția realizări care au produs pe

plan social și economic mutații 
de esență.

Duminică, cu prilejul deschi
derii manifestărilor, a luat cu- 
vîntul tovarășul Constantin 
Dăscălescu, primul secretar al 
comitetului județean de partid. 
A urmat un simpozion intitu
lat „File din istoria Galațiu- 
lui“, la a cărui reușită și-au dat 
concursul prof. univ. Miron 
Constantinescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Academiei de științe social-po- 
litice, prof. univ. M. Petrescu- 
Dîmbovița, conf. univ. Gostar 
Nicolae, conf. Ion Brezeanu.de- 
canul Facultății de filologie a 
Institutului pedagogic Galați.

Soliștii, corul și orchestra 
Teatrului muzical din Galați au 
oferit apoi celor prezenți un 
concert simfonic.

S. STELIAN

DMITRI ALEXEEV 
Intr-un reușit recital 

de pian
Prezent din nou în 

viața noastră muzica
lă la numai cîteva luni 
după obținerea ace
lui prestigios suc
ces — marele premiu 
— în ultima ediție a 
Concursului interna
țional „George Enes- 
cu“, pianistul sovietic 
Dmitri Alexeev rea
mintește că marea ar
tă pianistică, în eve
nimentele ei semnifi
cative, se consumă la 
nivelul unei mari 
combustii interne pe 
care interpretul tre
buie să o susțină con
tinuu, pe măsura exi
gențelor textului mu
zical. Ocolind prin în
săși natura tempera
mentului său foarte 
incisiv și viguros, con
tinuu neliniștit, orice 
atitudine obiectivizan- 
tă în tălmăcirea tex
tului interpretat, Ale

xeev propune un punct 
de vedere personal de 
o impresionantă au
tenticitate. Mă refer 
aci, desigur, în primul 
rînd, la Sonata în la 
major de Prokofiev, 
de o terifiantă vehe
mență a expresiei, 
susținută de o factură 
pianistică mai mult 
decît spectaculoasă, 
sau la complexitatea 
emoțională și rafina
mentul armonic ale 
Sonatei în fa diez ma
jor de Scriabin.

Și totuși, personali
tatea artistică a lui 
Dmitri Alexeev se ce
re. în continuare îm
plinită mai ales prin 
diversificarea sensibi
lității sale ; căci poe
zia discretă a prelu- 
diilor lui Chopin — de 
altfel corect executa- 

■ plinită, mai ales prin 
mult estompată, iar li

niștea suverană ce u- 
nifică planurile mari 
ale Toccatei și Fugii 
în do major pentru 
orgă de Bach (în tran
scripția lui Busoni) 
nu a beneficiat de a- 
cel echilibru psiholo
gic inerent acestor pa
gini ale maestrului 
german.

Și, desigur, extraor
dinara putere de su
gestie de care dispu
ne interpretul, o veri
tabilă forță interioară, 
susținută de munca 
tenace de aprofundare 
a partiturii — o rea
litate constatată de 
altfel și de-a lungul 
desfășurării amintitu
lui concurs de pian — 
îl vor conduce pe Ale
xeev spre elucidarea 
deplină a marilor a- 
devărurl ale muzicii.

Dumitru AVAKIAN

Săptămîna cinematografică
Premierele acestei săptămîni — trei 

filme de genuri diferite — sînt de 
natură să suscite interesul spectato
rilor prin valoarea lor, prin actuali
tatea problemelor dezbătute sau cel 
puțin prin popularitatea unor inter- 
preți. Notăm, în primul rînd, filmul 
„Z“, coproducție Franța-Algeria, în 
regia lui Costa Gavras. Este un 
vibrant film politic de actualitate, 
realizat de pe pozițiile angajate ale 
unui umanist militant. Interpretat de 
Yves 
Louis 
acest 
roase 
miul 
interpretare masculină la Festivalul

Montand, Irene Papas, Jean- 
Trintignant, Renato Salvatore, 
film a primit, in 1969, nume- 
diștincții internaționale (pre- 

juriului și premiul pentru

de la Cannes, premiul Oscar ș. a.). 
Cinematografia din R.P. Bulgaria 
este prezentă, printre premierele a- 
cestei săptămîni, cu filmul „O părere 
deosebită", realizat de un cuplu de 
regizori : Lada Boiadjieva și Ianuș 
Vazov. Avînd drept cadra realitatea 
contemporană, filmul aduce pe ecran 
o dezbatere etică pe tema responsa
bilității, a atitudinii față de nou. în 
distribuție : Stoicio Mazgalov, Petr 
Cernev, Jivko Garvanov. în sfîrșit, 
filmul englez „Răzbunarea Sfîntului" 
(regia Jim O’Connolly) prilejuiește 
o reîntîlnire cu eroul cunoscutului 
serial de televiziune, întruchipat și 
pe marele ecran de Roger Moore.

S C E N A

FĂCUI CU SINCERITATE
Interviu cu C. ARNAL

Expresivltatea desenului, ritmul viu al acțiunii, surpriza veselă a 
situațiilor, animate și spirituale, au impus de foarte multă vreme dese
nele graficianului francez de origine spaniolă C. Arnal. Și poate că ar 
fi de prisos să adăugăm că, de aproape 40 de ani, benzile desenate de 
C. Arnal, cunoscute azi in întreaga lume, au amuzat și educat generații 
întregi ; că el este autorul mascotei „Minitehnicus" — denumirea con
cursului anual de creație tehnică a pionierilor români. Personajele 
create de C. Arnal — Pif (din revista cu același nume), Pifou, Hercule, 
Tonton — trăiesc, număr de număr in ziarul „L’Humanite", in zeci și 
zeci de albume și cărți destinate copiilor, viața unui nesfirșit șir de po
vestiri. Iar dacă intr-o perioadă mai recentă execuția din punct de ve
dere tehnic a desenelor a fost lăsată graficianului Mas, personajele 
create de Arnal iși continuă existența in mereu alte și alte aventuri, 
care împletesc indisolubil fantezia și adevărul.

Vizita pe care renumitul grafician a făcut-o în țara noastră ne-a 
prilejuit o scurtă discuție.

„Specialitatea mea 
au constituit-o din tot
deauna desenele din 
imaginație, ne-a spus 
C. Arnal în timpul a- 
eestei convorbiri. Mi 
s-a întîmplat, desigur, 
destul de rar de alt
fel să fac și caricaturi, 
să portretizez prin in
termediul unui desen 
rapid diferite persona
je. Am făcut-o întot
deauna mai ales pen
tru a distra tineretul, 
dar, în același timp, 
și pentru a-1 educa, 
amuzindu-1. Tendința 
unui asemenea tip de 
desene este de a exa
gera situații și, lupruri. 
Nu e vorba numai de 
a provoca rîsul, ci și 
de a determina o anu
mită atitudine, deci de 
a educa. A educa în- 
tr-o manieră care să 
fie comică, dar nu gro
sieră, nici șocantă pen
tru copii.

— Deci a amuza, 
dar in același timp 
a corecta pare a fi 
scopul prim a' a- 
cestor desene. Care 
credeți că ar fi mo
dalitatea cea mai 
adecvată exprimă
rii acestui scop mo
ralizator ?

care-1 respiri ; astfel 
incit fiecare să o poa
tă înțelege și interpre
ta în felul său. Există 
lucruri bune, după cum 
există și lucruri rele. 
Un lucru bun pentru 
mine e un lucru bun 
pentru toată lumea ; 
iar un lucru rău este 
acela care prilejuiește 
numai unei anumite 
categorii să profite de 
pe urma lui.

— Care credeți ci 
au fost caracteristi
cile care au deter
minat succesul de
senelor dv. de-a 
lungul atîtor ani ?

• TEATRUL DE STAT DIN TUR
DA va prezenta în fața spectatorilor 
săi premiera piesei lui Arthur Mil
ler „Vedere de pe pod". Regia : 
Vlad Mugur și Valentino Dain. De
cor : Mircea Matcaboji. Costume : E- 
milia Miron.

în distribuție : Valentino Dain, 
Const. Miron, George Bossun, Simon 
Salcă, Aurel Ștefănescu, Petru Don- 
doș, Traian Costea, Elena Jitcov, 
Maria-Andreea Raicu.

• Piteștenii se vor putea reîntîlni 
cu actorii secției de proză a TEATRU
LUI „AL. DAVILA" DIN PITEȘTI în 
comedia muzicală „Acceleratul 402“ 
— un vechi succes al lui N. Stroe, 
V. Vasilache și St. Cristodulo. Regia: 
N. Stroe. scenografia : Emil Moise, 
conducerea muzicală : Ion Oprea și 
Mihai Butaru. în distribuție : Ion 
Focșa, Margarita Tutoveanu, Adina 
Popescu, Lucia Boga, Ileana și Const. 
Zărnescu, Dem. Niculescu, Hamdi 
Cerchez și alții.

• TEATRUL „LUCIA STURDZA 
BULANDRA" va prezenta premiera 
piesei lui Iosif Naghiu „Gluga pe 
ochi" („întunericul"). Regia : Valeriu 
Moisescu (asistent : Grigore Popa). 
Decorul : arh. Dan Jitianu. (Asistent: 
Petre Săndulescu). Costume : Dimi- 
trie Sbiera. Interpreți : Toma Cara- 
giu, Virgi] Ogășanu, Marius Pepino, 
Cornel Coman, Valeria Marian și Ion 
Colomieț (marți 17 noiembrie, ora 
20, la sala Studio — str. Grădina 
Icoanei).

TURNEE TEATRALE
în cursul acestei săptămîni capitala 

va fi vizitată de colectivele a două 
teatre din țară.

• După foarte reușitele spectacole 
„Caragiale... dar nu teatru" și „Di
vertisment ’70", STUDIOUL „CAS
SANDRA" al I.A.T.C. „I. L. CARA
GIALE" anunță premiera „Comediile 
vremii", spectacol coupă, format din 
piese ale primilor noștri dramaturgi : 
Costache Facca („Conversații" și „Co- 
modia vremii") și Costache Caragiale 
(„îngimfata plăpămăreasă"). Inter
pret! : un grup de studenți de la cla
sa prof. C. Moruzan (asist. Mihai Me- 
reuță). Scenografia : asist. Mihai Ri- 
binski.

• TEATRUL DE STAT DIN TG. 
MUREȘ — secția română — va 
prezenta „Cine-1 salvează pe Albert 
Cobb", piesa scriitorului american 
Frank D. Gilroy. Regia : Eugen Mer- 
cus, scenografia : arh. Vladimir Po
pov și Diana Ivan. în distribuție : 
Victor Ștrengaru, Marga Indrieș, Mi
hai Gingulescu, Kdszegi Margit, ar
tistă emerită, și alții. (Azi. luni 16 și 
mîine, marți 17 noiembrie, ora 20, 
sala Comedia a Teatrului Național).

• TEATRUL DE STAT DIN ORA
DEA — secția română — supune 
confruntării cu publicul bucureștean 
trei din ultimele sale realizări : 
„Casa cu două intrări" de Calderon 
de Ia Barca. Regia : Nicoleta Toia, 
scenografia : . Tatiana Manolescu-U- 
leu. (Azi 16, ora 20, teatrul „Bulan- 
dra" — bd. Schitu Măgureanu > 
mîine — marți 17, ora 20, Teatrul 
Mic) ; „Moartea unui comis voiajor" 
de Arthur Miller. Regia : Szombati 
Gille Otto, scenografia : Eliza Popes- 
cu-Zisiade (miercuri 18, ora 20, Tea
trul Național — Sala Comedia) ; Arca 
bunei speranțe, dramă de I. D. Sîr- 
bu. Regia : Szombati Gille Otto, sce
nografia : Biro I. Geza (joi 19. tea
trul „Bulandra", bd. Schitu Măgu
reanu).

TEATRUL „MIHAI EMINES- 
CU“ DIN BOTOȘANI a prezentat 
în cadrul studioului său experi
mental recent înființat „A.T. 107" 
un triptic de piese semnate de 
Vasile Nicorovicl. Intitulat „Eter
na iubire", spectacolul cuprinde un 
număr de trei piese : „Jocul de-a 
Arsene", „Iubire în albastru și 
roșu", „Moartea Iul Aller-Ego". 
Regia : Constantin Anatol. Sceno
grafia : Vasile Jurje. Interprețl > 
Sică Stănescu, Ana Vlădescu Aron, 
Adrian 
George

O

Vișan, Ion Plăeșanu, Sorin 
Zavulovlci. (In fotografie : 
scenă din spectacol).
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Cînd industria locală
produce...

luna ianuarie a.c., corner-în
țul județului Prahova a lansat 
o provocare la adresa industriei 
locale : a procurat din țară circa 
150 articole de uz casnic și gos
podăresc. mult căutate de cum
părători, și a organizat o expo
ziție. L-a invitat apoi pe pro
ducătorul local să sptMiă ce poa
te să fabrice. „Pentru că noi, 
argumenta reprezentantul co
merțului. vrem să contractăm 
cu dv. cit mai multe articole de 
larg consum. De ce să le adu
cem de la distanțe mari, de la 
Baia Mare sau de la Cluj, de 
la Brașov sau mai știu eu de 
unde ? Va fi mai avantajos pen
tru toată lumea dacă dv. veți 
produce cît mai multe asemenea 
articole".

Reprezentanții industriei lo
cale au privit, s-au învjrtit prin 
expoziție, s-au sucit, și nu prea 
le-a convenit. „Noi vă putem 
face produsele expuse — au 
spus el, in sfîrșit — dar nu la 
preturile acestea". Cam cu 
200 la sută mai scump ! Și 
vă explicăm de ce...

Explicațiile, evident, nu 
prins. Cine contractează o marfă 
mai scumpă, cînd o poate lua 
mai ieftin din altă parte ? Și a 
rămas că industria locală să facă 
pentru populația prahoveană ce 
poate, adică numai 29 de arti
cole din cele 150 prezentate ; nu 
în valoare de 29 milioane, cît era 
nevoie, ci numai de opt mili
oane lei. o nimica toată. Dar, 
în sfîrșit. măcar ce este stabilit 
să se facă — așa s-a hotărît in 
finalul acestei neașteptate con
fruntări Era de față și ing. Va- 
sile Chivuîescu, prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului popular ju
dețean Prahova. Toată lumea 
era absolut convinsă că mărfu
rile promise se vor realiza în 
întregime. „29 de articole repre
zintă o bagatelă pentru noi. o 
industrie locală atit de puterni
că — ne-au declarat pe atunci 
cîțiva conducători de unități. 
Ne-am apucat deci și am scris, 
asigurînd cumpărătorii praho
veni că vor găsi în magazine, cu 
siguranță, produsele prorriise.

Au trecut de atunci zece luni 
de zile. Și lată că, la începutul 
lui noiembrie, ne-am interesat 
dacă articolele promise au apă
rut pe piață. Nu mică ne-a fost 
mirarea cînd am constatat că, 
în magazine, nu se găsește mai 
nici unul dintre acestea. Ce s-a 
întîmplat oare ? Am aflat că, 
din cele 29 de sortimente accep-
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TEATRUL TV
După cea de-a 4-a secvență a seria

lului de teatru „Războiul celor două 
roze" — de luni 16 noiembrie, vom 
putea urmări pe micul ecran marți 
17 premiera „Ciuta" de Victor Ion 
Popa. Adaptare și regie : Geo Sai- 
zescu, scenografia Doina Levința, 
montaj : Marga Niță. în distribuție : 
Mariana Mihuț, Eugenia Bădulescu, 
Ninetta Guști, Fory Etterle, Ion Be- 
soiu, St. Mihăilescu-Brăila, Emil Hos- 
su și Mariela Petrescu.

promisiuhi
ta te, industria locală a produs 
numai șapte. Din acestea, uni
tățile sale — combinatul „Pro- 
gresul“-Ploiești, întreprinderea .----- ... „Tehno-

l livrat 
Sau, și 

nimic.

„23 August"-Cîmpina, , 
lemn“-Ploiești — nu au 
decît cantități infime.
mai rău nu au livrat ____
Combinatul „Progresul", de pil
dă, din 500 cuptoare de tablă 
neagră contractate nu a livrat 
nici unul ; „Tehnolemn", la fel, 
din 400 coșuri de piață din 
p.v.c. nu a produs nici unul.

Dispecerul direcției comercia
le județene, Vasîle Bucur, ne-a 
făcut precizarea că industria lo
cală nu se află la prima ei „scă
pare din vedere" a bunurilor de 
larg consum. „De ani de zile, 
ne zbatem să obținem produce
rea a ceea ce populația solicită. 
Și, de tot atîția ani, producăto
rul ori ne refuză categoric, pe 
motiv că nu-i convine ceva, ori 
— strîns cu ușa — promite și nu 
se ține de cuvînt.

— Și de ce credeți că se per
petuează această situație ?

— De ce ? Pentru că organul 
tutelar al producătorului nu l-a 
chemat niciodată la ordine, cu 
severitate, nu l-a tras la răspun
dere pentru neîndeplinirea obli
gațiilor pe care și le asumă.

Inginerul Aurel Melnic, direc
torul direcției industriei locale — 
cu care am avut o convorbire 
îndelungată — nu acceptă punc
tul de vedere al comerțului. El 
susține una și bună : că se asi
milează. se omologhează, dar 
cei din comerț nu vor să con
tracteze. Ocolește adevărata 
cauză a neînchelerii contracte
lor : calitatea neeorespunzătoa- 
re a mărfurilor oferite, departe 
de nivelul la care produce in
dustria locală din alte județe, cu 
înzestrare tehnică și resurse ase
mănătoare. De altfel, produsele 
expuse In magazinele de pre
zentare din Ploiești vorbesc de 

„ la sine contraziclndu-1 pe tova
rășul director. Sortimentul pre
zentat este extrem de sărac, iar 
unele articole au prețuri de-a 
dreptul exagerate.

Peste puțin timp intrăm în 
anul 1971. S-ar cuveni ca. mă
car pentru anul viitor, Consiliu] 
popular județean Prahova să ia 
măsuri mai energice, pentru ca 
industria locală să-și refacă 
prestigiul în fața populației ju
dețului, căreia de atîția ani îl 
oferă numai promisiuni.

C. CAPRARU
corespondentul „Scînteii

t V
18,00 Deschiderea emisiunii.
18,05 Scena și ecranul. Din cu

prins: Turneul teatrului „So- 
vremennik" din Moscova ; 
Turneul teatrului „V. Alec- 
sandri“ din Iași ; Reportaj 
la filmul „Așteptarea" de 
Pompiliu Gîlmeanu ; Docu
mentariștii la lucru.

18.40 Muzică populară.
19,00 Ce sînt și ce trebuie să fie 

centralele industriale (emi
siunea a III-a).

19,20 1 001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.

19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Teatru foileton : „Războiul 

celor două roze“ (IV).
20,50 „Ocolul țării în opt lunl“. 

Emisiune-concurs.
22,00 Dinamica societății româ

nești. Exigențe ale conducerii 
vieții sociale.

22.30 Telejurnalul de noapte.
22.40 Telesport. Aspecte de la fi

nalele Campionatelor euro
pene de box — juniori. în
registrare de la Miskolc.

23,00 închiderea emisiunii.

C. A. — Dacă se 
poate vorbi de o mo
rală a desenelor mele, 
cred că aceasta este o 
morală a sentimente
lor celor mai simple, 
celor mai sincere, celor 
mai omenești. Intenția 
nu este în primul rînd 
aceea de a moraliza, 
ci de a insufla opti
mism. Cred că morala 
trebuie să-și afirme 
prezența simplu, fi
resc, ca și aerul pe

C. A. — încerc întot
deauna să mă plasez 
în locul copiilor atunci 
cînd desenez și, mai 
mult sau mai puțin, să 
ghicesc ce le-ar plăcea 
să vadă. în genere, 
copiii au foarte multă 
imaginație și cred că 
lucrul cel mai impor
tant e să ții seama de 
această caracteristică, 
să recurgi la situații 
cît mai diverse, cit 
mai variate, la situații 
care să-i solicite, să-i 
facă să participe cu in
teres. Copiii de azi sînt 
mult mai bine infor
mați decît cei de acum 
40 de ani, cînd mi-am 
început cariera. Există 
o mulțime de lucruri 
tehnice care-i intere
sează, care-i preocupă 
și pe care încep de 
foarte mici să le cu
noască. Trebuie conti
nuu să găsești alte so
luții, alte subiecte care 
să răspundă acestor 
preocupări. Toate căr
țile, toate lucrările 
mele sînt dedicate co
piilor și cred că lucrul

cel mal ițnportant e să 
rămîi tu însuți copil 
pentru a putea conti
nua să te adresezi co
piilor. Importantă e 
sinceritatea lucrului pe 
care-1 faci. Altfel riști 
să nu fii înțeles nu 
numai de cei mici, dar 
nici de cei mari.

— Ce credeți des
pre îmbogățirea po
sibilităților de cred* 
ție și de obținere 
a unor soluții noi, 
interesante din 
punctul de vedere 
al formei ?

C. A. — Cred că fo
losind aceleași forme, 
aceleași personaje, riști 
cu timpul să ajungi la 
manierism. Și cred, de 
asemenea, că trebuie 
să depui un substan
țial efort pentru a „te 
elibera"... de propriile 
descoperiri.

Discuția cu C. Arnal 
ar fi putut continua 
incă mult timp... Și de 

■ fapt ea a continuat, de 
data asta insă, intr-un 
cadru mult mai larg, 
cu prilejul mesei ro
tunde organizate de 
revista „Cutezătorii", 
cu prilejul intilnirii 
organizate la Palatul 
pionierilor, al înmină- 
rii diplomelor ciștigă- 
torilor concursului de 
benzi desenate „Aven
turile prietenului Mi
nitehnicus". Iar cuvin
tele de laudă, de apre
ciere pe care graficia
nul le-a adresat cu a- 
cest prilej micilor de
senatori sînt de cel 
mai bun augur.

Interviu realizat de 
Marina PREUTU
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SĂLAJ

Noi asociații 
intercooperatiste
In județul Sălaj au luat ființă 

noi asociații intercooperatiste, 
printre care una pentru creș
terea tineretului ovin, la care 
participă 14 cooperative agri
cole de producție. Alte 18 uni
tăți agricole au înființat la Za
lău o asociație de instalații și 
reparații, destinată întreținerii 
și echipării mașinilor și utila
jelor unităților respective. Se 
află în curs de înființare o 
nouă asociație la Jibou, cuprin- 
zînd 12 cooperative agricole, care 
vor construi un complex pentru 
creșterea și îngrășarea tinere
tului bovin.

BOTOȘANI

Autogara 
moderna

In orașul Dorohoi a fost ina
ugurată o autogară modernă, 
cuprinzînd o sală de așteptare 
cu o capacitate de 1000 călători, 
4 ghișee pentru eliberarea bile
telor, o încăpere specială pen
tru conducătorii auto, o centrală 
termică proprie pentru încălzi
rea localului etc. Noua autogară 
dispune de peroane acoperite 
pentru călători și piste pentru 
parcarea autobuzelor.

VRANCEA

„Doina Vrancei"
„Doina Vrancei" este numele 

tinerei orchestre de muzică 
populară organizată pe lingă 
consiliul sindical județean. Zi1- 
lele trecute, noua formație a 
prezentat în municipiul Focșani 
spectacolul inaugural „Dragi 
mi-s cîntecele mele". Noua for
mație constituie nucleul în ju
rul căruia vor fi atrași dansa
tori, soliști vocali și instrumen
tiști amatori din municipiul 
Focșani, în vederea constituirii 
primului ansamblu folcloric ju
dețean.

DÎMBOVIȚA

Muzeu județean 
de arheologie
La Tîrgoviște a fost inaugurat 

un muzeu județean de arheo
logie Piesele expuse în sălile 
muzeului reprezintă o ilustrare 
a istoriei populațiilor care au 
trăit pe aceste meleaguri, o în
cercare de a reconstitui conti
nuitatea vieții în ținuturile 
dîmbovițene, începînd din pa
leolitic și pînă în feudalism. Mu
zeul dîmbovițean găzduiește ar
me de ceremonie din adr desco
perite la Pierșinari, piese de po
doabă. unelte confecționate din 
aramă și bronz, mai multe te
zaure alcătuite din monede da
cice, precum și numeroase vase 
ceramice și plăci ornamentale 
Punctul de atracție al muzeului 
îl constituie tezaurul de 6 000 
monede din argint datînd din 
timpul domniei lui Mircea cel 
Bătrîn.

(Urinare din pag. I)

Ioc întiniplător in mijlocul 
drumului, ci are niște ră
dăcini mai adinei pe solul 
unor mentalități și deprin
deri înțelenite.

Constatare inspirată, în
tre altele, de următorul 
fapt petrecut la întreprin
derea de construcții și re
parații nr. 1 din cadrul 
trustului Consiliului popu
lar al municipiului Bucu
rești. Anul trecut, contro
lul financiar intern al trus
tului a avut multă bătaie 
de cap pentru a dezlega 
misterul unei sume de 
899 000 lei. Sumă reprezen- 
tînd contravaloarea unor 
materiale de construcții 
înregistrate — la data con
trolului — în contul 101. 
Contul 101 este tranzitoriu. 
Sînt înregistrate aici, după 
lege, numai materialele a- 
flate pe drum (de la furni
zor la beneficiar) și nu
mai pe durata drumului, 
adică atîta timp cît ele 
nu se află nici în posesia 
furnizorului, nici a benefi
ciarului. O situație care, 
firesc, nu poate dura mai 
mult de cîteva zile. Or, 
aici, la I.C.R. 1, se aflau în 
acest cont materiale livrate 
de furnizori in urmă cu 
multe săptămîni și luni.

Motivul ? Delegații tri
miși de serviciul aprovi
zionării ca să ridice mate
riale de la furnizori, la în
toarcere uită să informeze 
serviciul că au adus mate
rialele, șantierele uită să 
trimită actele de primire a 
materialelor, iar serviciul 
de aprovizionare semnează 
cu „ochii închiși" avizul de 
plată către furnizor, fără 
să aibă certitudinea că 
materialele au ajuns pe 
șantier și nu au căpătat 
(cine știe ?) altă destinație. 
Trei luni a durat anul tre
cut operația de „scotoci
re", pentru a se putea 
pune ordine în tot acel 
haos generat de „mici ne
glijențe". Datorită acestui 
fapt, și altora, la sfirșitul 
anului trecut a fost schim

bat din funcție Gh. Fopa, 
șeful secției aprovizionare.

I-a luat locul Ion Ber
bece, fostul său adjunct. 
Ca unul foarte avizat de 
ceea ce se întîmplase, era 
firesc să pună capăt vechi
lor practici. Iată însă că 
și anul acesta istoria se re
petă întocmai ; diferă nu
mai suma (în jurul a 
500 000).

La întrebările noastre, 
Ion Berbece ridică din u- 
meri, ca în fața unei im
placabile fatalități :

— Nu se poate altfel !

— Eu lucrez aici de șase 
ani și niciodată nu s-au în
străinat materiale. Așa că 
merge treaba și așa...

„Merge Și așa" — refre
nul lipsei de răspundere, al 
muncii „aproximative". De 
șase ani, o activitate mi
nată de o improvizație cro
nică. Ceea ce, inițial, era o 
„mică neglijență" a devenit 
sistem, un mod de lucru 
vicios care așazâ sub sem
nul imprevizibilului valori 
materiale de sute de mii de 
lei.

— De ce nu sînt obli-

un inventar cu materiale în 
valoare de 400 000 lei. Nu 
s-a alarmat nimeni. „Stați 
puțin, aici nu e furt — s-a 
spus — aici e vorba de ne
glijență. Materialele au 
intrat in construcție, dar 
nu s-au întocmit acte". Cu- 
noseîndu-se „obiceiul ca
sei", s-a plecat deci, din 
capul locului, de la ipoteza 
„micilor neglijențe". Ges
tionarul, Constantin Un- 
gureanu, declară că el a 
primit materialele și că 
le-a distribuit echipelor, 
fără să ia însă de la maiș-

NEGLIJENȚA MICĂ
Șantierele nu-mi trimit no
tele de înregistrare.

— Și atunci, pe ce bază 
avizați plata acestor mate
riale, dacă nu aveți con
firmarea că ele se află in 
realitate pe șantier ?

— Ii mai iau la tele
fon ( ? 1) Ce să fac? Onorez 
facturile de la furnizor și 
trec materialul jn contul 
101. Pînă imi trimit șantie
rele confirmarea...

Ați înțeles : o improviza
ție contabilă, un joc de-a 
finanțele. Delegatul negli
jează să-și justifice înves
titura, șantierele (conducă
torii lor, maiștri, diriginți) 
neglijează să întocmească 
actele de primire a mate
rialelor, iar șeful serviciu
lui aprovizionare neglijează 
să pretindă îndeplinirea 
(obligatorie, de fapt) a aces
tor forme, menite să asigu
re ordinea firească a lucru
rilor.

— De ce semnați fără să 
știți ce ? De ce plătește în
treprinderea materiale des
pre care nu aveți certitudi
nea că au fost primite ?

Răspunsul e monumen
tal :

gate șantierele, delegații 
să-și facă datoria, să întoc
mească corect actele ?

Ne răspunde contabilul- 
șef al întreprinderii, Ștefan 
Georgescu :

— I-am mai și sancțio
nat, dar degeaba. Dacă-i 
sancționăm prea mult (?!) 
pleacă de la noi... Știți 
dumneavoastră ce lipsă de 
oameni e în construcții ?

Și uite-așa... pentru fie
care neorînduială, o justi
ficare sprijinită pe o altă 
neorînduială, o cauză cu
sută cu ață albă. O men
talitate vetustă, funcționă
rească. croită din mici ab
dicări și concesii de la da
torie și care, cu timpul, 
printr-o „dulce" toleranță, 
devin adevărate anomalii in 
cimpul magnetic al spiritu
lui de ordine, disciplină și 
corectitudine, proprii orică
rei activități economice. 
Cum poate un contabil-șef, 
care prin însăși natura 
funcției sale e dator a lup
ta împotriva unor aseme
nea racile, să devină „apos
tolul" toleranței ?

Tn aceeași întreprindere, 
un gestionar a ieșit lipsă la

trii și șefii de echipă bonuri 
de consum. Materialele cică 
ar fi, lipsesc însă... dove
zile. A „neglijat" el să 
ceară, au „neglijat" con
structorii să-i dea.

Ce se face acum pentru 
a se restabili ordinea ? Ce 
măsură disciplinară se a- 
plică ? Sînt cumva sancțio
nați cei care au îngăduit o 
asemenea harababură ? Ni
cidecum 1 Se încearcă o 
cîrpeală prin care „să nu 
intre omul la apă" : o co
misie tehnică (deci alt con
sum de energie și timp, 
al ți oameni imobilizați) mă
soară acum construcția, 
calculează volumul mate
rialelor consumate, numără 
cărămidă cu cărămidă și 
clanță cu clanță ! Din dis
cuțiile purtate la întreprin
dere — între alții cu conta- 
bilul-șef — se desprinde un 
soi de optimism nonșalant 
Dacă volumul de materiale 
consumate acoperă și lipsa 
din gestiune, totul va fi în 
ordine... Ce atîta caz pen
tru niște oarecari nereguli? 
In cele din urmă, lucrurile 
o să se descîlcească și to
tul o să reintre in normal.

Ciudată autoliniștire ! Ca și 
cum n-ar fi vorba de bu
nuri valorînd sute de mii 
de lei, ci de două lopeți și 
o mătură... Și ce fel de ne
glijență mai e și asta cînd 
gestionarul a lăsat totul 
vraiște ? Dacă nici măcar 
evidența elementară nu 
există, atunci pentru ce 
mai primește leafă un ast
fel de gestionar?!

„Ăștia sînt oamenii, cu 
ei trebuie să lucrăm" — fi
lozofează contabilul-șef. Să 
trecem peste nota de gene
ralizare din cuvintele de 
mai sus, care, neîndoielnic, 
jignește munca serioasă, 
conștiincioasă, plină de 
responsabilitate a marii 
majorități a colectivului 
respectiv ; dar nu putem 
trece peste acceptarea și 
postularea „fatalității" a- 
colo unde, in realitate, se 
insinuează și face ravagii o 
mentalitate tembelă, para
zitară.

Cazurile de mai sus dez
văluie adevărata față a 
„micilor neglijențe" care 
duc la pagube apreciabile. 
Că unii dintre cei vinovați 
sînt dispuși să le minima
lizeze. să le arunce pe 
seama sorții și a întîm- 
plării — nu e de mirare. 
Oricît s-ar diminua cauza 
(„clenciul"), efectul însă 
rămîne, e resimțit de În
treaga societate. Tocmai de 
aceea, de aici, de la efect, 
trebuie judecate lucrurile, 
pentru a înlătura acele 
imprejurări și mentalități 
care așază buturuga mică 
in fața carului mare. Cu 
atit mai surprinzătoare, 
inacceptabilă este atitudi
nea unor factori de condu
cere și control (ca în cazul 
de mai sus) care, in loc să 
acționeze ferm, intransi
gent, justifică, tolerează și 
— în ultimă instanță — ali
mentează apariția „mici
lor" neglijente. Pe un drum 
neted, Întreținut în ordine 
și disciplină. „buturuga 
mică" se exclude — logic — 
de la sine.

BACĂU

Noi cabinete 
stomatologice 

la sate
La Oituz, Răchitoasa, Orbeni 

și în alte 4 comune din județul 
Bacău au luat ființă noi cabi
nete dentare. Dispunînd de 
aparatură și instrumentar mo
dern, specialiștii încadrați la a- 
ceste cabinete au posibilitatea 
să efectueze tratamente și lu
crări dentare de înaltă califica
re. Pînă în prezent, în satele 
județului Bacău există 22 de ca
binete dentare.

Reconstrucția 
zonei centrale 

a Craiovei
Consiliul popular al munici

piului Craiova a primit proiec
tele de reconstrucție a zonei 
centrale a orașului. Potrivit do
cumentației întocmite, în micro- 
raionul „Bulevardul 1 Mai", al 
cărui perimetru se înscrie pe 
teritoriul situat în vecinătatea 
Facultății de medicină, a spita
lului și fabricii de confecții 
„Oltenia" vor fi construite, în. 
tr-o primă etapă, 13 blocuri cu 
cîte 4 și 5 niveluri. Semnatarul 
proiectului de ansamblu, arhi
tectul Nicolae Pencioiu, a creat 
fațade interesante, inspirîndu-se 
în mare parte din motivele ol
tenești

(DE LA CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII")
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FOTBAL, DIVIZIA A ÎNTRECERI amicale

Regrupare in fruntea
clasamentului

CRONICI TELEGRAFICE
• STEAUA — STEAGUL ROȘU 1—2 (1—1). Au marcat : 

Dumitriu HI (min. 1). și, respectiv, Dumitriu II (min. 38) 
și Balint (min. 65).

Frații Dumitriu au Înscris primele două goluri... fră
țește, fiecare cite unul. Echipa brașoveană a avut o bună 
evoluție în prima repriză. Chiar dacă steliștii au dominat, 
victoria brașovenilor apare intru totul meritată.

• POLITEHNICA IAȘI — PROGRESUL 1—1 (0—0). Au 
marcat : lanul (min. 85), respectiv Filipescu (min. 65).

Ieșenii s-au cam jucat cu ocaziile de gol ! N-ar fi fost 
deloc exagerat, dacă în minutul 23 scorul ar fi devenit 
2—0 pentru Politehnica... Progresul a mizat pe un lucru 
obișnuit echipelor în deplasare — să nu primească nici un 
gol. Cînd însă s-a ivit ocazia, a înscris fără ezitare.

• U. T. ARAD — UNIVERSITATEA CRAIOVA 0—2 
(0—1). Au marcat : Oblemenco (min. 13) și Bălan (min. 75).

Arădenii au dominat la început, dar în „fatidicul" mi
nut 13, primesc un gol. Craiovenii majorează scorul, obți- 
nind o victorie puțin scontată Înainte de Începerea par
tidei...

• UNIVERSITATEA CLUJ — F. C. ARGEȘ 1—0 (1—0). 
A marcat : Adam — din 11 m (min. 38).

O fază controversată a precedat acordarea 
în favoarea clujenilor : apărătorul piteștean a
gea cu mina, însă în mod involuntar, după ce o lovise cu 
piciorul. Argeșenii au avut ocazia de a egala, însă Frățilă 
a ratat un penalti.

• JIUL — SPORT CLUB BACAU 1—0 (1—0). A mar
cat : Li bard! (min. 3). Singurul gol s-a înscris dintr-o lo
vitură liberă de la 20 m. Joc viu disputat, dar, din păcate, 
extrem de ineficace.

• FARUL CONSTANȚA — C.F.R. TIMIȘOARA 2—1 
(1—0). Au marcat : Oprea (min. 7) și Ologu (min. 74), 
respectiv Floareș (min. 51).

Nivel tehnic slab ! Constănțenii. oricum mai experimen
tați, au avut inițiativa, dar fără a se putea impune prin 
înscrierea de goluri. Imediat după pauză, cînd timișo
renii au egalat, jocul a devenit ceva mai îndîrjit

• PETROLUL PLOIEȘTI — DINAMO 2—1 (2—1). Au 
marcat : Moraru (min. 11) și Dincuță (min. 26) pentru Pe
trolul ; Deleanu (min. 38) pentru Dinamo.

• RAPID BUCUREȘTI — C.F.R. CLUJ 3—1 (2—0). Au 
marcat : Codreanu (min. 13) și Neagu (min. 38 și min. 
75 — din 11 m) pentru Rapid ; Cojocaru (min. 86) pen
tru C.F.R.

penaltiului 
atins min-

DERBIUL
In acest meci, Pe

trolul — Dinamo, der
biul etapei, disputat la 
Ploiești, am remarcat 
incă de la început 
ofensiva insistentă a 
fotbaliștilor ploieșteni. 

o 
au 
de 
au

CLASAMENTUL
Dinamo București 10 6 2 2 19—10 14
Rapid 10 5 4 1 12— 5 14
Petrolul 10 6 2 2 15—11 14
Politehnica 10 5 3 2 20—14 13
Farul 10 5 2 3 18—17 12
Steagul roșu 10 5 2 3 7— 8 12
U.T.A. 10 5 1 4 14—10 11
Universitatea Craîova 10 5 1 4 8—10 11
Steaua 10 4 2 4 16—15 10
Universitatea Cluj 10 4 1 5 12—12 9
Jiul 10 4 1 5 10—11 9
Spori Club Bacău 10 4 0 6 18—15 8
Fr C. Argeș 10 2 3 5 12—17 7
Progresul 10 2 3 5 7—12 7
C.F.R. Cluj 10 3 1 6 12—20 7
C.F.R. Timișoara 10 1 0 9 6—19 2

ETAPA VIITOARE
tit noiembrie)

Dinamo București—Jiul, Politehnica Iași—Farul, 
Steagul roșu Brașov—Rapid, Universitatea Craiova— 
Universitatea Cluj, F. C. Argeș Pitești—Steaua, S. C. 
Bacău—U.T.A., Progresul București—C.F.R. Timi
șoara, C.F.R. Cluj—Petrolul.

Dinaimoviștii — cu 
echipă din care 
lipsit unii titulari 
pe posturi-cheie — 
răspuns foarte greu, 
făclnd eforturi serioa
se pentru a înlătura 
repetatele pericole din 
fața porții lui Cons
tantinescu. Acesta a- 
vea să fie solicitat di
rect, intervențiile lui 
lăsind totuși impresia 
unei anumite nervozi
tăți și deci a nesigu
ranței. După ce Dri- 
dea și, citeva minute 
mai apoi, Dincuță au 
șutat extrem de peri
culos, dar pe lingă 
poartă, o nouă fază in 
careul' dinamovist a- 
vea să aibă, în ciuda 
rezolvării ei simple de 
către Constantinescu, 
un deznodămint cu to
tul și cu totul neaștep
tat. Dridea, urmărind 
balonul, îl faultează pe 
Constantinescu. Ner
vos, dinamovistul ri
postează voluntar. Ar
bitrul Zaharia Dră- 
ghici consideră gestul 
foarte grav și — deși 
nimeni nu se aștepta 
— dictează eliminarea 
de pe teren a portaru
lui dinamovist. O sanc
țiune pe cit de rară 
in fotbal, pe atît de 
greu suportabilă de e- 
chipa respectivă. Dis
cuțiile, solicitările la 
demență, explicațiile 
(Dridea l-a faultat iu
tii pe Constantinescu) 
au durat minute in 
șir, dar arbitrul a ră
mas ferm pe poziție. 
In poartă intră An
drei, portarul de re
zervă, de pe teren ur- 
mind să iasă nu nu
mai Constantinescu, 
ci și Haidu. Dinamo 
rămine deci in zece 
oameni. La citeva mi
nute după acest inci
dent, Petrolul deschide 
scorul dintr-o fază 
statică. La executarea 
unei lovituri libere de 
la circa 30 m, Dincuță 
pasează puțin înainte 
mijlocașului Moraru ; 
un șut puternic șt

foarte bine plasat, la 
colțul de sus, stingă, 
al porții lui Andrei, 
și... gol. 1—0 pentru 
Petrolul.

In sfertul de oră ce 
a urmat, echipa gazdă 
a atacat permanent, 
dorind — și pînă la 
urmă reușind — să 
mărească avantajul. In 
min. 26, profitând de 
o neînțelegere a apă
rării dinamoviste
(Nunweiller III și Ște
fan s-au „invitat" re
ciproc la o minge res
pinsă de adversari...), 
Dincuță a urmărit, a 
preluat mingea, la ca
re pină la urmă nu a 
intervenit... decit el, 
și, singur, după ce l-a 
driblat și pe Andrei 
ieșit din poartă, a 
trimis-o in plasă. 2—0 
pentru Petrolul.

Din acest moment 
insă jocul își schimbi 
întru cîtva cursul. Pe
trolul consideră că 
toate conturile sint 
încheiate. Dinamoviș- 
tii — din rindul că
rora Radu Nunweiller 
se remarcă în mod 
special — preiau încet 
dar sigur inițiativa și 
pun in pericol poarta 
lui Mihai Ionescu. In 
minutul 3? Dinamo 
beneficiază de o lovi
tură liberă de la ctrca 
lit m, perpendicular 
pe poartă. Execută — 
și înscrie un gol splen
did — Deleanu. 2—1 
pentru Petrolul.

Imediat după relua
rea jocului, dinamo- 
viștii au lăsat impre
sia că pot egala. Fi
nalul meciului avea să 
arate totuși că Petrolul 
are mai multe resurse, 
fizice și morale, peri
colele la poarta lui 
Andrei incepind să se 
repete. La un atac al 
petroliștilor, Deleanu 
are o intervenție sal
vatoare ; respinge 
mingea care se afla la 
numai cițiva centime
tri de colțul de jos al 
porții echipei sale. In 
aceste ultime momen
te dinamoviștii fac e- 
forturi doar pentru a 
nu mai primi nici un 
gol...

I. D.

AAAAAA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Tinerețea și experiența, față în fată. Extrema stingă n steliștilor (Vlad, cu 
mingea la picior) și fundașul dreapta al stegarilor (Ivăncescu)

DIVIZIA B
Seria I. Știința Bacău — Dunărea 

Giurgiu 1—0 ; A.S.A. Tg. Mureș — 
Progresul Brăila 2—0; Metalul Bucu
rești — Metalul 
Ceahlăul Piatra 
Cîmpina 1—0 ; S. 
Iul Galați 1—1 ;
Flacăra Moreni 1—0 ; 
câni — Sportul Studențesc București 
2—0 ; Politehnica
Constanța 0—1.

Tîrgoviște 2—2 ; 
Neamț — Poiana 

N. Oltenița — Oțe- 
Metrom Brașov — 

C.F.R. Paș-

Galați Portul

în clasament un 
Tg. Mureș (18 p.). 

Vechiul lider, Sportul Studențesc, se 
află pe locul II cu același număr de 
puncte, dar cu un golaveraj mai slab.

După 13 etape, 
nou lider : A.S.A.

Seria a II-a» Gaz metan Mediaș — 
Metalurgistul Cugir 1—1 ; Gloria 
Bistrița — Corvinul Hunedoara 2—2 ; 
Politehnica Timișoara — Minerul 
Anina 2—1 ; C.S.M. Reșița — 
U. M. Timișoara 1—1 ; Electroputere 
Craiova — Olimpia Oradea 1—1 ; 
C.F.R. Arad — Olimpia Satu-Mare
1— 0 ; C.S.M. Sibiu — Vagonul Arad
2— 1 ; Crișul Oradea — Minerul Baia 
Mare 1—0.

INTRE ECHIPELE DE TENIS

DE MASĂ ALE R. P. CHINEZE

Șl ROMÂNIEI

Selecționatele de tenis de masă ale 
R. P. Chineze, aflate intr-un turneu 
in țara noastră, au susținut ieri după- 
amiază in sala Floreasca din Capi
tală primele partide cu selecționatele 
României- Publicul spectator, în rin- 
dul cărora s-au aflat numeroși spe
cialiști, a remarcat deosebita măies
trie tehnică, precum și calitățile 
fizice ale sportivelor și sportivilor 
chinezi, din rindul cărora unii posedă 
impresionante cărți de vizită, pal
maresuri de prestigiu internațional. 
Un nume de mare rezonanță este 
Ciuan Tze-tun, de trei ori campion 
mondial la simplu (in 1961, 1963 și 
1965), deținător al titlului suprem și 
la dublu bărbați, dublu mixt și com
ponent de bază al echipei R- P- Chi
neze, fostă campioană mondială. Ciu 
Lan-sun a fost semifinalist la mon
dialele din 1965, iar Iu Cian-ciun, 
semifinalist in proba de dublu băr
bați la 
toarele 
pe Li 
alături 
și Cen
lui suprem la dublu femei 
(acestea doziă din urmă vor 
București în cursul zilei de 
au făcut parte din echipa R.
neze, deținătoarea „Cupei Corbillon" 
in 1965.

Tenisul de masă din țara noastră 
este reprezentat în aceste confrun
tări — un bun prilej de pregătire și 
verificare în vederea campionatelor 
mondiale — de binecunoscutele jucă
toare Maria Alexandru, Eleonora

C. M. din 1965. Dintre jucă- 
chineze, ieri le-am remarcat 

Ho-nan și Lian Li-cen care, 
de colegele lor Lin Hui-cin 
Min-ci, cîștigătoare ale titlu- 

in 1965 
sosi la 
astăzi), 
P. Chi

Rapid... accelerează! în clasament, după 13 etape, con
tinuă 
șoara 
Sibiu

să conducă Politehnica Timi- 
cu 19 p., urmată de C.S.M. 
cu 17 puncte.

Comportarea tinerilor noștri
pugiliști la campionatele

europene

Sub nivelul exigențelor 
ringului internațional

CORESPONDENȚA DIN MISKOLC DE LA PAVL OCHIALBI
Mihalca-Vlaicov și Carmen Crișan, 
fruntașe in mai multe rînduri la ma
rile competiții internaționale, și de 
Șerban Dobosi, N. Stelian, Gh. Teo
dor, A. Ovanez. In cadrul turneelor 
individuale de marți și miercuri vor 
mai evolua și alți jucători români.

Întâlnirile prietenești dintre jucă
torii și jucătoarele de tenis de masă 
din R. P. Chineză și România vor 
continua și în 
tei săptămâni, 
(de la ora 16) 
(ora 9), tot în 
vea loc 
masculin 
neral al 
participă 
care echipă. La feminin, șapte jucă
toare chineze și trei românce. 
Miercuri după-amiază, paralel cu ul
timele partide individuale, se 
dispută un nou meci amical pe echi
pe. Astăzi, oaspeții susțin citeva 
partide demonstrative la Palatul 
pionierilor.

primele zile ale aces- 
Miine după-amiază 

și miercuri dimineață 
sala Floreasca, va a-

un turneu individual. „La 
— ne spunea secretarul ge- 
F.R.T.M., Sever Dănet — 
cite opt jucători din fie-

In fotografie : La masa de joc, 
Ciuan Tze-tun, fost 
campion mondial, și 
nostru sportiv, Șerban

multiplu 
tî nărui 

Dobosi

Foto : M. Cioc

Sîmbătă noaptea s-a 
tras cortina scenei 
pugilistice de la Mis
kolc, unde a avut 
loc prima ediție a 
campionatelor euro
pene pentru tineret. 
Așa cum arătam în 
avancronică, aceste 
campionate ne-au pri
lejuit o prospectare a 
„speranțelor" boxului 
continental înaintea 
viitoarelor confruntări 
de amploare ale nobi
lei arte : campionatele 
europene de la Ma
drid și Jocurile olim
pice de la Miinchen. 
Deși competiția nu 
ne-a oferit decît în 
semifinale partide e- 
chilibrate, pasionante 
și de un valoros nivel 
tehnic, ea a avut, to
tuși, darul să scoată 
la iveală citeva tinere 
talente, înzestrate încă, 
de pe acum cu multe 
cunoștințe de ordin 
tehnic și eu o bună n- 
rientare în ring. Me
rită subliniat faptul 
că acestor boxeri le-a 
fost cu putință să se 
evidențieze datorită 
unei impecabile con
diții fizice. Restul 
competitorilor, adică 
majoritatea dintre cei 
144 de participant!, 
încă nu sînt pregătiți 
pentru marile con-

fruntări de pe ringul zentanți ai școlilor de 
internațional, luptă box europene. ~ 
rudimentar și fac apel, parația nu ne-a 
aproape exclusiv, la 
forță.

Fără îndoială, titlul 
de cel mai redutabil 
boxer al competiției 
trebuie acordat lui 
Wiaceslaw Lemeșev 
(U.R.S.S.) — categoria 
mijlocie mică, o copie 
fidelă a lui Valeri 
Tregubov, campion 
european în 1969. De 
altfel, majoritatea pu- 
giliștilor sovietici au 
vădit înclinații către 
un stil de box clasic 
și foarte rezultativ (8 
semifinaliști, 6 fina- 
liști, 5 campioni). O 
bună impresie, datori
tă pregătirii tehnice, 
au lăsat-o și pugiliștii 
maghiari, elevi ai fos
tului triplu campion 
olimpic Laszlo Papp 
(9 semifinaliști, 7 fi- 
naliști, 5 campioni), 
precum și cițiva din
tre reprezentanții R. D. 
Germane și Angliei.

La drept vorbind, 
ne așteptam ca spor
tivii țării noastre să 
joace un rol mai de 
seamă în cadrul aces
tei confruntări inter
naționale, la care se 
comparau pentru pri
ma dată tinerii repre-

Com- 
fost 

insă favorabilă. Și nu 
atît prin prisma re
zultatelor concrete ob
ținute pe ring, cît, 
mai ales, prin nivelul 
boxului practicat : ca
litate tehnică medio
cră, cu mari lipsuri în 
apărare ; orientare 
tactică deficitară; pre
gătire fizică sub nive
lul cerințelor actuale 
pe ringul internațio
nal. Din lotul român, 
mai bine s-au prezen
tat Cornel Hoduț, Ște
fan Florea și,_în spe
cial, Dinu ~ 
(care, repet, 
frustrat de 
printr-o greșită deci
zie a juriului). Din 
punctul de vedere al 
performanței, laude se 
cuvin, firește, lui Cio
chină, însă dacă ar 
trebui să ne gîndim la 
o „speranță" olimpică a 
boxului nostru, atunci 
ne-am limita atenția 
doar... către Sandu 
Mihalcea. La 18 ani ai 
săi, acesta își poate 
corecta greșelile, pu- 
nindu-și ulterior în e- 
vidență calitățile deo
sebite. Cam așa stau 
lucrurile, dacă vrem 
să privim realist si
tuația.

Condurat 
a fost 
victorie

I

CAMPIONATUL DE HOCHEI PE GHEATĂ

SUBLINIERI DUPĂ ETAPA OL IA GALAȚI
doua) suită de jocuri, desfă- 
din păcate intr-un oarecare

O a 
surată 
anonimat la Galați, a constituit, de 
fapt, runda secundă a campionatului 
republican de hochei pe gheață, run
dă ce trebuia — în primul rînd — 
să aducă rezolvări la unele semne 
de întrebare legate de alcătuirea 
echipei reprezentative a țării. Iată de 
ce, înainte de a vorbi despre rezul
tatele acestei competiții și despre 
consecințele lor în disputa pentru 
ierarhizarea valorilor naționale, con
siderăm util să vedem in ce măsură 
partidele disputate săptămîna tre
cută pe patinoarul artificial din Ga
lați au contribuit sau nu la risipirea 
îndoielilor exprimate de antrenorii 
lotului, M. Flamaropol și Z. Czaka, 
după scurta perioadă de pregătire în 
comun, efectuată la începutul lunii 
la București.

Spuneau atunci acești doi tehni
cieni că principala carență a jucă
torilor selecționați este ineficacita
tea. Antrenamentele și jocurile de 
verificare scoseseră în evidență că, 
în ciuda unor combinații bine con
cepute și purtate într-un ritm mul
țumitor, „productivitatea" atacurilor 
era scăzută din cauza lipsei de forță. 
De altfel, acest lucru fusese remar
cat încă de la primele partide ale 
campionatului ; chiar și echipele 
bucureștene Steaua și Dinamo, care 
dau aproape în exclusivitate jucă
torii lotului, au realizat victoriile cu 
mult mai multe eforturi decît ar fi

fost normal. Iată că la Galați, atît 
Steaua, cit și Dinamo și-au depășit 
adversarii mai net, în ciuda unei o- 
poziții mult mai ferme a acestora. 
Exemplele oferite de jocurile Steaua 
—I.P.G.G., Dinamo—Avîntul M. Ciue 
și Dinamo—I.P.G.G., încheiate la 
Galați cu victorii concludente ale for
mațiilor fruntașe, sînt edificatoare.

îmbucurător poate fi considerat și 
faptul că printre cei ce și-au sem
nat prezența pe gheață prin goluri 
multe sînt cițiva jucători tineri, care 
în acest sezon vor deveni, probabil, 
titulari ai echipei reprezentative 
(Huțanu, Iordan, Fodorea, Tureanu), 
lor adăugîndu-li-se și unii dintre 
hocheiștii care poartă de ani și ani 
tricoul selecționatei naționale și care, 
în partidele de la Galați, au mani
festat o evidentă revenire în formă. 
Este cazul lui Pană, Ștefanov, Gheor
ghiu, Făgăraș, Florian Sgîncă, a că
ror „poftă de joc" nu poate fi decît 
un ciștig pentru echipa țării, care, 
In acest sezon, are de luptat pentru 
obținerea recalificării în grupa B a 
campionatului mondial.

Asupra șanselor de a urca din nou 
treapta acestei categorii valorice 
competiția supremă a hocheiului 
vom putea, însă, edifica mai bine 
următoarea perioadă de timp, 
care reprezentativa va înfrunta for
mații puternice. începutul va fi fă
cut la sfîrșitul săptămînii viitoare, 
în dubla întîlnire cu selecționata Po
loniei, și va continua apoi cu parti-

în 
ne 
în 
în

dele cu Suedia, Slovacia B și Z.K.L. 
Brno, programate în lur.a decembrie.

Revenind însă la disputa internă 
nu putem să omitem citeva elemen
te specifice, reliefate de partidele de 
la Galați. Primul ar fi acela că 
echipele Avîntul Miercurea Ciuc și 
I.P.G.G. — care au dat un ton mai 
viu, mai dinamic campionatului, mai 
ales printr-o masivă promovare a 
elementelor tinere — s-au arătat in 
jocurile acestei a doua runde a cam
pionatului ceva mai omogene, în 
remarcabil progres pe plan tehnic și 
tactic, dar și cu o oarecare scădere 
în ce privește potențialul fizic. Este, 
în fond, un lucru firesc, dacă ținem 
seama de faptul că, așa cum spu
neam, elementul tînăr predomină în 
aceste echipe. Probabil că eforturile 
din prima manșă nu au putut fi re
cuperate așa de ușor, ceea ce explică 
căderile lor din unele perioade ale 
meciurilor.

Al doilea derbi veritabil al actua
lului campionat — meciul dintre 
Steaua și Dinamo — s-a încheiat 
sîmbătă seara cu victoria hocheiști- 
lor militari. Scor : 4—1 (2—0, 0—0,
2— 1). Clasamentul are în frunte, mai 
departe, pe Steaua (13 puncte), ur
mată de Dinamo (14 p.). Locurile
3— 4 le împart I.P.G.G. și Avîntul 
Miercurea Ciuc, ambele cu cite 
8 puncte, departajate fiind doar de... 
1 gol.

Călin ANTONESCU

RUGBI

FORMAȚIILE

(probabile)
ALE

ROMÂNIEI

Șl FRANȚEI

PENTRU MECIUL

DE LA 29 NOIEMBRIE

Totdeauna, lupta directă ori indi
rectă a echipelor din fruntea clasa
mentului pentru ocuparea postului 
de lider a fost partea cea mai pa
sionantă a etapelor campionatului. 
Din acest punct de vedere, bucureș- 
tenii prezenți ieri la cuplajul de pe 
stadionul Republicii erau mai inte
resați de rezultatul meciului RA
PID — C.F.R. CLUJ, decît de cel ai 
partidei „vedetă", STEAUA — STEA
GUL ROȘU. Echipă din Giulești, 
înscrisă, ca de obicei în ultimii ani, 
pe listrj candidaților la titlu, se afla 
la numai două puncte distanță de 
Dinamo București și urmărea să-și 
consolideze poziția printr-o victorie 
asupra colegei feroviare din Cluj. 
Poate că mai era și altceva la mij
loc. în definitiv, de Cluj se lega o 
amintire cam neplăcută, singura în
frângere suferită de giuleșteni in ac
tuala ediție a campionatului, din 
partea Universității, in prima etapă. 
Dar, de atunci Rapid nu mai încli
nase steagul. Avînd in poartă pe 
Răducanu și un portar de rezervă, 
Iarăși corespunzător, Rămureanu, cu 
o linie de fundași al cărei nod cen
tral sint internaționalii Lupescu și 
Dan, iar în față un „închizător de 
drumuri" cum este Dumitru, echipa 
feroviară s-a dovedit pînă acum 
foarte puternică în apărare. Ea a 
primit cite o „jumătate de gol" în 
medie de meci, exact cinci goluri in 
zeoe partide ! Tăria sistemului de
fensiv a pus, e drept, stavilă în-

frîngerilor, însă, firesc, apărarea nu 
este chemată să marcheze golurile 
victoriei și astfel Rapid. tributara 
unor slăbiciuni de înaintare, a fost 
nevoită să se mulțumească adesea 
cu scoruri egale.

Ieri, în compania unui adversar 
foarte slab, atacanții giuleșteni au 
avut ocazia să-și scoată pîrleala, 
însă, după ce au marcat în prima 
repriză prin Codreanu și Neagu, s-au 
complăcut într-un joc superficial, 
care le-a adus din partea suporte
rilor mai mult dezaprobare decît a- 
plauze. Culmea, nici anunțarea prin 
difuzoare a golurilor înscrise de Pe
trolul lui Dinamo n-a ambiționat, 
n-a înrâurit favorabil jocul giulește- 
nilor ! întreaga echipă, inclusiv apă
rarea (!), s-a întrecut in a comite 
gafe și numai „sfinta întimplare" a 
făcut ca mingea să nu poposească de 
citeva ori în poarta lui Răducanu. 
Pînă la urmă, scorul s-a majorat 
după o poveste cu trei penaltiuri cu- 
cuiete. Pe primul — fault la Năstu- 
rescu — nu l-a acordat Ritter, pe al 
doilea l-a aoordat arbitrul, dar Dinu 
a trimis mingea peste bara transver
sală, în sfîrșit, pe cel de-al treilea 
(henț în careu) l-a transformat Nea
gu. Abia la 3—0 a intrat și golul 
clujean (Cojocaru, în min. 86)... Și 
astfel, în mod paradoxal, Rapid — 
care ieri n-a forțat deloc ritmul jo
cului — și-a accelerat simțitor cursa 
spre postul de lider.

Valeria MIRONESCU

DIN
MOSCOVA. - Echipa Dinamo 

Moscova, lidera campionatului unio
nal de hochei pe gheață, a suferit 
prima sa infrîngere. In partida derbi 
disputată cu formația Spartak Mos
cova, hocheiștii de la Dinamo au 
pierdut cu scorul de 0—1 (0—0, 0—1, 
0—0). O victorie surprinzătoare a 
obținut echipa Himik Voskresensk, 
învingătoare cu 5—1 în fața reduta
bilei formații Ț.S.K.A. Moscova. în
tr-un alt joc, Torpedo Gorki a ter
minat Ia egalitate (3—3) cu S.K.A. 
Leningrad. în clasament continuă să 
conducă Dinamo Moscova cu 32 punc
te din 18 meciuri disputate, urmată 
de Ț.S.K.A. Moscova — 22 puncte 
(un joc mai puțin).

SANTIAGO DE CHILE. - în 
„sferturile" de finală ale probei de 
simplu bărbați din cadrul turneului 
internațional de tenis de la Santiago 
de Chile, jucătorul spaniol Manuel 
Orantes l-a învins cu 7—6, 6—3, 6—0 
pe Pinto Bravo (Chile). Intr-o altă 
partidă, Edson Mandarino (Brazilia) 
a dispus cu i—6, 7—6, 6—7, 6—3, 6—3 
de Patricio Comejo (Chile).

LUMEA LARGĂ
RIO DE JANEIRO. — Cunoscutul 

fotbalist brazilian Djalma Santos, 
component al echipei campioane 
mondiale în 1953 și 1962, s-a retras 
din activitatea competițională. El va 
rămine însă în continuare ca antre
nor al flubului Atletico de Parana, 
unde a jucat în ultimii ani in postul 
de fundaș.

LONDRA. - In toamna aceasta 
s-a constatat o scădere a numărului 
de spectatori la meciurile de fotbal 
din Anglia, 
luna octombrie 
10 457 196 spectatori, cu peste un mi
lion mai puțin față de perioada co
respunzătoare a anului 1966, cînd 
Anglia a găzduit turneul final al 
campionatului mondial.

• Comitetul executiv al 
ției internaționale de tenis 
va ține azi la Londră 
niune extraordinară pentru 
situația creată în urma hotărîrii ju
cătorilor profesioniști de a organiza 
un campionat mondial în 21 de 
turnee. După cum se știe, Federația

internațională organizează o compe
tiție oarecum similară sub denumi
rea de „Marele premiu internațional" 
în 30 de turnee. Se crede că reuniu
nea de la Londra va permite să se 
ajungă la un acord între cele două 
„tabere". Pe de altă parte. Ben Bar
nett (Australia) a declarat că „Fede
rația internațională este răspunză
toare de întreaga activitate a tenisu
lui mondial și nu poate ceda in fața 
pretențiilor unor impresari care ur
măresc numai profituri".

PARIS. — Turul automobilistic al 
Corsicei a fost ciștigat, anul acesta, 
de echipajul Darniche — Deman pe 
o mașină Alpine Renault. Locul doi 
a fost ocupat de echipajul Andruet — 
Vial.

La meciurile jucate in 
au fost prezenți

Federa-
(F.I.L.T.) 
o reu- 

a discuta

BRUXELLES. — Proba americană 
din cadrul concursului internațional 
de călărie de la Bruxelles a fost ciș- 
tigată de sportivul englez Harvey 
Smith. învingătorul, care a concu
rat pe calul „Gold Point", a fost 
cronometrat cu timpul de 62”2/10 și 
a totalizat 24 puncte. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat englezul David 
Broome pe „Mister Softee" (63”l/10 
și 22 puncte), francezul Guy Lefrant 
pe „Palesfro" (63”3/10 și 22 puncte) 
etc. Concurentul italian Piero 
d’Inzeo, pe „Dawns", a ocupat locul 
șase.

MADRID. - După cinci runde, în 
turneul internațional de șah de la 
Palma de Mallorca, conduce marele 
maestru american Fischer cu 3.5 
puncte și o partidă amînată. urmat 
de Panno (Argentina) și Uitumen 
(R. P. Mongolă) — 3,5 puncte, Gligo
rici (Iugoslavia) — 3 puncte. în run
da a cineea, Panno l-a 
de mutări pe Uitumen, 
a Ciștigat la Portisch, 
l-a învins pe Rubinetti. 
nat remiză partidele 
Taimanov și Filip — Mecking.

BUDAPESTA. — într-un meci 
contind pentru „Cupa campionilor 
europeni" la handbal (feminin), 
echipa F.T.C. Budapesta a învins cu 
scorul de 16—9 (6—5) formația S. C. 
Leipzig.

învins în 39 
Polugaevski 

iar Gligorici 
S-au termi- 
Smîslov —

Se apropie evenimentul rugbistic 
al anului, meciul cu Franța (29 no
iembrie, la București). Antrenorii 
respectivi și-au conturat de pe acum 
preferințele. Ceea ce nu înseamnă 
că modificările de ultim mo
ment sînt excluse. Formațiile pro
babile au fost anunțate public. După 
cum s-a comunicat la federația noas
tră de specialitate, selecționata 
FRANȚEI ar urma să fie compusă 
din : Azaret (St. Jean de Luz), Be- 
nesis (Narbonne), Iracabal (Bayonne)
— Le Droi'f (Auch), W. Spanghero 
(Narbonne), Quiilis (Narbonne), 
Dauga (Mont de Marsan), Viard 
(Narbonne) — Pebeyre (Vichy), Be- 
rot (Stade Toulousain), Cantoni 
(Beziers), Trillo (Begles), Lux (Ty- 
rosse), Bougarel (Stade Toulousain)
— Villepreux (Stade Toulousain). In 
rindul rezervelor figurează : Yach- 
vili (Tulle), Ros (Narbonne), Ugarte- 
mendia (St. Jean de Luz), Barrau 
(Beaumont), Cau (Tarbes). în gene
ral, echipa franceză cuprinde rug- 
biști pe care publicul nostru li cu
noaște fie din turneele făcute de 
echipele de club, fie din partidele 
anterioare ale naționalei „coco
șului galic". Dauga și W Spanghero, 
de ani de zile vedete ale rugbiului 
francez, sint, de exemplu, nume de 
rezonanță internațională ; ei ar pu
tea face parte oricînd dintr-o selec
ționată continentală.

în privința formației ROMÂNIEI, 
care ieri dimineață a făcut un meci 
de antrenament cu echipa Steaua, 
preferințele antrenorilor converg, 
pare-se, spre următorul „cinci
sprezece" : Dinu (Grivița roșie), 
Iorgulescu (Dinamo), Baciu (Di
namo) — Șerban (Steaua), Atana- 
siu (Grivița roșie) — Ciobănel 
(Steaua), Tuțuianu (Dinamo), Răș- 
canu (Universitatea Timișoara) — 
Mateescu (Steaua), Irimescu (P.U.C.- 
Paris), Dragomirescu (Dinamo), Nica 
(Dinamo), Suciu (Universitatea Ti
mișoara), Braga (Steaua) — Durbao 
(Steaua). Atenția specialiștilor noș
tri, pentru o eventuală introducere 
în jocul cu echipa franceză, este în
dreptată. între alții, spre Drăgulescu, 
Teodorescu, Dărăban, Eftimie, Fu- 
gigi, Al. Popa, Nicolescu, Teleașă, 
Marinescu. Rezervă pentru postul de 
mijlocaș la grămadă este tînărul 
Bărgăunaș (Știința Petroșani), deoa
rece •dinamovistul Florescu, „dublu
ra" de pînă acum a lui Mateescu, 
este accidentat. Formația preconiza
tă de antrenorii noștri cuprinde în 
mare majoritate pe cei ce au îmbră
cat tricourile naționale în partida de 
la Rovigo, cu Italia. Linia a treia 
insă apare schimbată ; prin reintra
rea lui Ciobănel, care sperăm să 
însemne un punct forte în echipă, 
Tuțuianu a trecut: închizător, Răș- 
canu păstrîndu-și în continuare locul 
avut și la Rovigo.

în cursul acestei săptămînl, selec- 
ționabilii urmează să mai susțină 
citeva meciuri de antrenament, la 
ultimul — duminica viitoare — pu- 
tîndu-se ști cu precizie cui ii va re
veni cinstea și răspunderea de a 
apăra prestigiul rugbiului românesc 
în această cea mai importantă par
tidă a anului.



canada Evoluția situației 
din provincia Quebec

• S-A ANUNȚAT ELABORAREA UNEI CÂRTI ALBE ASUPRA MĂSURILOR 
EXCEPȚIONALE ADOPTATE DE GUVERNUL FEDERAL • NOI MĂRTURISIRI 

PRIVIND RĂPIREA Șl ASASINAREA LUI PIERRE LAPORTE

QUEBEC 13 (Agerpres). — Minis
trul de justiție în guvernul provin
ciei canadiene Quebec, Jerome 
Choquette, a declarat că departa
mentul său elaborează o carte albă 
asupra măsurilor excepționale adop
tate de guvernul federal, ca urmare 
a crizei survenite in urma răpirilor 
operate de membri ai organizației 
separatiste Frontul de eliberare a 
QuebeculuL El a precizat, în cadrul 
unei conferințe de presă, că acest 
document este menit să constituie 
un răspuns al guvernului față de cri- 
ticiie provenite din partea partide
lor politice aflate în opoziție, îndeo
sebi a partidului Quebețois, ai căror 
deputați au atacat aceste măsuri în 
Parlamentul provinciei.

Tribunalele canadiene au pus plnft 
în prezent sub acuzație de aparte
nență la o organizație interzisă — 
Frontul de eliberare a Quebeculu! — 
46 dintre persoanele arestate după 
Instituirea stării excepționale,

în cadrul audierilor efectuate de

ANGLIA Șl PIAȚA COMUNĂ

LONDRA SE MENȚINE PE LINIA PRUDENTEI
LONDRA 15 (Agerpres). — După 

cum informează cotidianul londonez 
„The Times", Comisia executivă a 
Pieței comune ar fi hotărit să for
muleze noi propuneri în ce privește 
perioada de adaptare a economiei 
britanice la C.E.E., în eventualitatea 
aderării. Potrivit ziarului, de data a- 
ceasta ar fi vorba de o perioadă de 
tranziție de 5 ani, atît pentru indus
trie cit și pentru agricultură.

Comentînd această reconsiderare a 
poziției „celor șase", este adevărat, 
deocamdată, doar la nivelul Comisiei 
executive și nu al Consiliului minis

AGENDĂ 
ECONOMICĂ

• SOFIA. — Un acord comercial 
pe termen lung (1970—1974) a fost 
parafat sîmbătă la Sofia de repre
zentanți al R. P. Bulgaria și R. F. a 
Germaniei, anunță agenția B.T.A. 
Acordul, care va fi semnat în de
cembrie Ia Bonn, prevede o creștere 
substanțială a exporturilor de pro
duse industriale bulgare in R.F. a 
Germaniei, îndeosebi ale industriei 
construcției de mașini și electro
tehnice.

Republica Federală a Germaniei, 
precizează agenția citată, ocupă, după 
Italia, locul al doilea între parte
nerii comerciali ai Bulgariei dintre 
țările vest-europene. în 1969, va
loarea schimburilor de mărfuri din
tre cele două țări a fost de aproxi
mativ 100 de milioane dolari.

De asemenea, o delegație a Direc
ției de stat pentru dezvoltarea teh
nică a Suediei a făcut o vizită în 
R.P. Bulgaria, relatează agenția 
B.T.A. La încheierea convorbirilor a 
fost semnat un protocol.

• PRAGA. — Un protocol asupra 
discuțiilor finale privind coordona
rea planurilor economiilor naționale 
ale R.S. Cehoslovace și R.P. Polone 
pe perioada 1971—1975 a fost semnat 
la Praga de către reprezentanți ai 
guvernelor celor două țări, anunță 
agenția C.T.K. In document se arată 
că părțile au oonstatat existența u- 
nor premise favorabile pentru dez
voltarea în continuare a colaborării 
eoonomice și tehnico-științifice re
ciproc avantajoase. Ele vor dezvolta 
noi forme de colaborare, îndeosebi 
specializarea și cooperarea de pro
ducție. Volumul schimburilor de 
mărfuri dintre Cehoslovacia și Po
lonia se va cifra în perioada cinci
nalului următor Ia peste 2,8 miliar
de ruble, înregistrînd o creștere de 
aproximativ 60 la sută față de pe
rioada precedentă.

în document se subliniază că re
zultatele coordonării planurilor eco
nomiilor naționale vor constitui baza 
pentru semnarea acordului comercial 
pe termen lung (1971—1975) Intre 
cele două țări.

• BELGRAD. — S-a Încheiat vi
zita în R.S.F. Iugoslavia a delegației 
economice ceyloneze, condusă de mi
nistrul comerțului T. B. Ilangaratne. 
Delegația a fost primită de premie
rul iugoslav, Mitia Ribicici, și de 
alte persoane oficiale, cu care a avut 
convorbiri referitoare la dezvoltarea 
cooperării economioe dintre cele 
două țări. 

tribunalul din Montreal, una dintre 
persoanele interogate, Lase Balcer. 
a mărturisit că răpirea ministrului 
muncii din guvernul provinciei. 
Pierre Laporte, asasinat ulterior, a 
fost pusă la cale încă din august 
a. c. Potrivit declarațiilor sale, în
tregul plan al operațiunii ar fi fost 
elaborat de cîțiva membri ai Frontu
lui de eliberare a Quebeculqi, prin
tre care a menționat pe Paul Rose, 
frații Jaques și Francis Simard și 
Bernard Lortie. Acesta din urmă a 
recunoscut, de altfel, participarea la 
răpirea propriu-zisă, negînd însă im
plicarea sa în asasinarea ostaticului. 
Balcer a confirmat, de asemenea, 
mărturia depusă de Lortie și impli
carea altor doi membri ai organiza
ției clandestine, Clement Roy și 
Normand Turgeon, identificind tot
odată și fotografia unui alt suspect, 
Jaques Lanctot. Aceștia au închiriat 
o casă in apropiere de Montreal 
unde a fost ulterior ascuns și asasi
nat Pierre Laporte, 

terial. organul suprem al Pieței co
mune — ziarul scrie că „aceste pro
puneri par, la prima vedere, rezo
nabile pentru a constitui o bază de 
discuție". Pînă în prezent, această 
perioadă era fixată de „cei șase" la 
trei ani pentru 'adaptarea întregii 
economii britanice la condițiile 
C.E.E., în timp ce Londra solicita 
perioade diferite : trei ani pentru in
dustrie și șase ani pentru agricul
tură.

Pe de altă parte, „The Times" ex
primă părerea că „guvernul britanic 
se va dovedi iresponsabil, dacă va 
accepta încheierea unor acorduri 
economice irevocabile, al căror efect 
precis nu va putea fi apreciat în 
prealabil".

La rîndul său, „The Guardian" 
consideră că noile propuneri comu
nitare „nu sînt prea descurajante", 
intrucît pe baza acestora negociato
rul britanic, Geoffrey Rippon, ar pu
tea obține din partea „celor șase" 
unele concesii utile.

(Urmare din pag. I)

slujba autorităților, a patronilor, ne- 
reprezentînd in mod real interesele 
oamenilor muncii ; comisiile munci
torești rămîn mai departe ilegale — 
potrivit proiectului.

Ziua națională în favoarea amnis
tiei și chemarea la grevă generală' 
tac parte dintr-un plan de acțiuni 
revendicative elaborat în cadrul con
ferinței naționale a conducătorilor 
comisiilor muncitorești, care s-a des
fășurat la sfîrșitul acestei veri în îm
prejurimile Madridului. In ultima 
vreme, scena politică spaniolă este 
tot mai acut frămîntată, forțele pro
gresiste își spun tot mai răspicat cu- 
vintul în fabrici, instituții, universi
tăți, la sate. Formele de luptă cu
prind o gamă largă de acțiuni : de la 
scrisori colective adresate autorități
lor de remarcabile personalități ale 
vieții sociale, discursuri, conferințe, 
pînă la demonstrații de stradă, greve 
sau ocuparea locurilor de muncă. Un 
rol hotărîtor în desfășurarea luptei 
forțelor democrate și progresiste îl 
are eroicul Partid Comunist din 
Spania. „Activitatea comuniștilor — 
sublinia nu de mult un ziar de 
prestigiu — este vitală pentru or
ganizarea muncitorilor". Așa dună 
cum arăta recent SANTIAGO CAR
RILLO, secretar general al P.C. 
din Spania, în prezent, „în în
treaga țară are loc un proces 
foarte avansat, în fruntea căruia 
se află comuniștii". Toți cei care 
sînt favorabili restabilirii libertăților 
democratice — a menționat el în 
continuare — chiar dacă obiectivele 
lor nu coincid cu ale noastre, sînt 
aliații comuniștilor. Subliniind im
portanța activizării forțelor demo
cratice, antifranchiste, contactele și 
schimbul de opinii ce au loc între 
aceste forțe pentru o alternativă de
mocrată, secretarul general al P.C. 
din Spania a relevat că această al
ternativă trebuie să se bazeze pe 
„restabilirea libertăților politice și 
sindicale, pe referendumul instituțio
nal, pe amnistierea delictelor politice 
și pe alte puncte programatice", 
în ansamblul forțelor democrate și 
progresiste din Spania, un factor de 

La Roma a avut loc o reuniune CO7 
mună a reprezentanților celor trei 
mari centrale sindicale italiene, Con
federația Generală a Muncii, Confe
derația sindicatelor oamenilor mun
cii și Uniunea italiană a muncii. La 
sfîrșitul reuniunii a fost dat publici
tății un comunicat în care se arată 
că secretariatele celor trei centrale 
sindicale au hotărit să reia unitatea 
de acțiune, pentru o realizare cit 
mal rapidă a reformelor economice 
și sociale. In fotografie : Manifesta
ție a muncitorilor din transporturi 
desfășurată în capitala Italiană, prin 
care se cere îmbunătățirea condiții
lor de muncă în acest sector de ac

tivitate.

chile NOUL GUVERN ESTE PENTRU 0 POLITICĂ 
DE PACE Șl COLABORARE CU TOATE STATELE

SANTIAGO DE CHILE 15 (Ager
pres). „Noul guvern al Republicii 
Chile intenționează să promoveze o 
politică de pace, bazată pe principi
ile neamestecului în treburile inter
ne, pe respectarea suveranității și a 
drepturilor altor state", a declarat 
C. Almeyda, ministrul chilian al afa
cerilor extern^. „Chile dorește să-și 
lărgească și să-și consolideze cola
borarea cu țările latino-americane și, 
de asemenea, cu statele din Europa 
și de pe alte continente". „Sperăm, a 
subliniat in încheiere Clodomiro Al

Patriofii sud-vietnamezi în timpul unei acțiuni ofensive pe unul din frontu
rile Vietnamului de sud

o deosebită însemnătate II constituie 
comisiile muncitorești. După modelul 
acestora, sub îndrumarea partidului 
comunist au luat ființă „comisii țără
nești", ceea ce a dus la o deplasare 
a acestor sectoare ale populației spre 
poziții avansate. în cercurile catoli
ce se definește tot mai pregnant un 
curent orogresist. Recent, relatează 
„LE MONDE", biserica a condamnat 

sfania lin moment important 

în lupta pentru restabilirea
democratice

proiectul de lege sindicală ce se dez
bate în parlament, deoarece nu res
pectă principiile enunțate de con
ferința episcopală spaniolă : liber
tate sindicală și autonomie de orga
nizare. în sfîrșit, un rol tot mai im
portant în rîndul forțelor progresis
te îl joacă studențimea și in
telectualitatea. La începutul acestei 
toamne, aproape jumătate din ju
riștii țării au inițiat o acțiune în 
vederea lichidării actualei legislații 
represive și a obținerii unui statut 
juridic special pentru deținuții po
litici. In cadrul zilei naționale pen
tru amnistie, studenții au organizat 
demonstrații în diferite centre uni
versitare, iar personalități cum ar fi 
criticul de artă Moreno Galvan, sau

ROMA

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR 
PLENAREI C. C.

AL P. C. ITALIAN
ROMA 15 — Corespondentul A- 

gerpres Giorgio Pastore transmi
te : Sîmbătă seara s-au încheiat 
Ia Roma lucrările Plenarei Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Italian, desfășurate sub 
președinția secretarului general al 
P.C.I., Luigi Longo.

In cadrul lucrărilor, Enrico Ber- 
linguer, vice-secretar general al 
P.C.I., a prezentat raportul inti
tulat „Lupta comuniștilor pentru a 
da un nou impuls dezvoltării e- 
conomice și politicii italiene".

în încheierea dezbaterilor din 
plenară, purtate pe marginea ra
portului, a luat cuvîntul Luigi 
Longo, secretarul general al P.C.I. 
Subliniind că plenara se desfășoa
ră intr-un moment al vieții po
litice naționale deosebit de com
plex, susceptibil de schimbări ra
pide și diverse, secretarul gene
ral al P.C.I. s-a referit la unele 
probleme ale tacticii și strategiei 
corespunzătoare acestei situații, la 
sarcinile care stau în fața comu
niștilor italieni în faza actuală a 
evoluției interne din țară. Rezul
tatele deja obținute și posibilită
țile noi care se deschid, a subliniat 
Luigi Longo, confirmă, prin evi
dența faptelor, valabilitatea pro
gramului elaborat de cel de-al 
XII-lea Congres al P.C.I.

meyda, că linia noastră va fi înțe
leasă de toate statele care promo
vează o politică orientată spre asi
gurarea intereselor naționale si a 
păcii mondiale".

La Santiago de Chile s-a anunțat 
oficial că guvernele Republicii Chile 
și R.P.D. Coreene au hotărit să sta
bilească relații consulare, comerciale 
și culturale. Se precizează că aceste 
măsuri reprezintă un prim pas spre 
o colaborare mai strînsă și spre sta
bilirea de relații diplomatice între 
cele două țări.

regizorul de film Bardem, cunoscute 
pentru vederile lor progresiste, au 
participat activ la acțiunile protesta
tare, fiind arestați de autorități (care 
ulterior au fost nevoite să-l elibere
ze pe Bardem). Pe de altă parte, 56 
de artiști (pictori, sculptori, poeți) au 
ocupat timp de mai multe ore sala 
Goya a Muzeului Prado pentru a 
protesta împotriva arestării cunos

cutului critic Moreno Galvan. îm
potriva protesta torilor au fost trimise 
forțe ale poliției, care au evacuat 
sala. Grupul de artiști a adresat o 
telegramă celebrului pictor Pablo Pi
casso, cerîndu-i să se pronunțe în 
mod public în favoarea eliberării lui 
Moreno Galvan.

In fața amplorii pe care o do- 
bîndește pe zi ce trece nemulțumi
rea maselor largi, autoritățile își 
întețesc acțiunile represive. Potrivit 
unui comunicat oficial, numai în pro
vincia Ciudad Real au fost arestați, 
in ultimele luni, mai multe zeci de 
comuniști. O serie de publicații, prin
tre care CUADERNOS PARA EL 
DIÂLOGO, de tendință democrat- 
creștină, au fost suspendate pentru

agențiile de presă transmit:
Guvernul danez speră că 

problema cipriotă va ii so
luționată pe cale pașnică, 
a declarat ministrul afacerilor exter
ne al Danemarcei, Poul Hartling, care 
se află într-o Vizită oficială în Turcia. 
El s-a pronunțat, totodată, împotriva 
oricărui amestec străin în afacerile 
interne ale acestei țări.

La Belgrad au luat sfîr?lt con_ 
vorbirile dintre delegațiile Confedera
ției GeHerale a Muncii din Italia și 
Uniunii sindicatelor din Iugoslavia. 
După cum relevă agenția Taniug, în- 
tîlnirea dintre reprezentanții celor 
două organizații sindicale va contribui 
la dezvoltarea în continuare a cola
borării reciproce.

Lucrările sesiunii Comi
tetului consultativ maghre- 
bîan, din care £ac Parte Algeria, 
Maroc și Tunisia, desfășurate în ca
pitala Tunisiei, s-au încheiat. In ca
drul unei conferințe de presă, pre
ședintele în funcție al acestui orga
nism, ministrul algerian al industriei 
și energiei, Belaid Abdelssalam, a 
declarat că în cadrul sesiunii au fost 
dezbătute probleme legate de intensi
ficarea cooperării economice între 
țările Maghrebului.

Ministrul comerțului 
exterior al României 

a sosit la Moscova
MOSCOVA 15. — Corespondentul 

Agerpres Laurențiu Duță transmite : 
Ministrul comerțului exterior al Re
publicii Socialiste România, Cornel 
Burtică, a sosit la Moscova pentru a 
participa la discuțiile privind schim
burile de mărfuri româno—sovietice 
pe perioada 1971—1975. Totodată, 
Cornel Burtică va conduce dele
gația română la sesiunea Comisiei 
C.A.E.R. pentru comerț exterior.

| „LUNA-17"; 

} pe o orbită j 
! circumlunară} 
1 ’ 
i MOSCOVA 15 (Agerpres). — | 
) Agenția T.A.S.S. anunță că stația l 
l automată „Luna-17", lansată la ’ 
’ 10 noiembrie a.c., s-a înscris 1 
ț astăzi pe o orbită circumlunară i 
i cu următorii parametrii : 85 de 1 
1 kilometri înălțime față de su- i 
ț praf ața Lunii, planul orbitei a- / 
J vind o înclinație față de planul ț 
ț ecuatorului lunar de 141 de gra- i 
l de, iar perioada de rotație in * 
’ jurul Lunii fiind de 1 oră și 56 t 
ț de minute. ?
i tntre stația orbitală și Pă- I 
’ mint se menține o legătură ra- l 
i dio permanentă. Aparatura de 1
I la bordul stației funcționează ț
) normal. 1
i Agenția T.A.S.S. precizează că ?
< din momentul lansării au fost Ț 
) efectuate 36 de emisiuni radio i 
i intre stație Și centrul de control • 

de pe Pămint, iar la 12 și 14 i 
t noiembrie traiectoria stației a < 
/ fost corectată pentru asigurarea ț 
> reușitei înscrierii pe orbita cir- i 
| cumlunară. ’

critici aduse regimului. In cursul a- 
cestei luni urmează să se desfă
șoare, de asemenea, procesul inten
tat unui număr de 16 basci, acuzați 
de legături cu mișcarea de eliberare 
din Țara Bascilor. După cum se știe, 
procurorul Tribunalului militar din 
Burgos a cerut pedepse cu moartea 
pentru cinci dintre aceștia și pe
depse între 20—30 ani de detențiune 
pentru ceilalți. Arestarea și pedepsele 
cerute pentru cei 16 au stîrnit un șir 
de proteste în Spania și în nume
roase țări ale lumii. Au fost orga
nizate demonstrații în sprijinul eli
berării celor arestați, una dintre lo
zincile sub care s-a desfășurat ziua 
națională în favoarea amnistiei fiind 
tocmai această cerere.

In împrejurările actuale, ziua na
țională în favoarea amnistiei și ape
lul la grevă generală dobîndesc o 
importanță deosebită. Chiar dacă, 
datorită unor condiții locale concrete, 
consemnul de încetare a lucrului nu 
a putut fi urmat sută la sută. în 
cercurile conducătoare ale comisiilor 
muncitorești — relevă „L’HUMANI- 
TE“ — se apreciază că „muncitorii 
și-au demonstrat capacitatea de a se 
organiza și declanșa o grevă gene
rală de 24 de ore cu un conținut evi
dent politic, că mișcarea muncito
rească și democratică este în măsură 
să desfășoare o acțiune politică de 
masă și mai combativă". Această zi 
poate fi considerată — scrie zia
rul — ca „o experiență pe calea spre 
o grevă generalizată la scara în
tregii țări".

Acțiunile de masă desfășurate cu 
ocazia zilei naționale în favoarea 
amnistiei, amploarea și gradul de 
organizare a acestor acțiuni. în care 
încercatul Partid Comunist din Spa
nia a avut rolul conducător, spriji
nul larg de care s-au bucurat, ade
ziunea largă întrunită de politica pro
movată de comuniști demonstrează 
încă o dată justețea și temeinicia pro
gramului trasat de acest partid, fap
tul că el reprezintă singura forță po
litică capabilă să reunească în ju
rul său toate forțele democratice și 
progresiste, să conducă lupta po
porului spaniei pentru libertate și 
progres social.

Cu prilejul unei conferin
țe de presă ținute Ia Paris, 
ministrul de externe al Ca
nadei Mitehe11 Sharp, a declarat 
că relațiile franco—canadiene sînt pe 
cale de normalizare. Referindu-se la 
eventuala intrare a Angliei în Piața 
comună. Sharp a subliniat că este 
necesar ca „Marea Britanie să țină 
seama de interesele Canadei în trata
tivele cu „cei șase" asupra perioadei 
de tranziție". „Canada, a avertizat el, 
nu dorește să fie înghițită de blocuri 
economice, indiferent dacă este vor
ba de S.U.A. sau Europa" (occiden
tală — n.c.). In ce privește organi
zarea conferinței pentru securitatea 
europeană, ministrul de externe al 
Canadei a declarat că, după părerea 
sa, s-au făcut „progrese încurajatoa
re" în această direcție.

In capitala Indiei se desfă
șoară lucrările simpozionului 
afro-asiatic organizat în memo
ria Iui Jawaharlal Nehru, cu 
prilejul aniversării a 81 de ani 
de la nașterea acestui eminent 
om politic indian, luptător pen
tru pace și progres social. Prin
tre temele principale prezenta
te de participanții la simpozion 
— oameni de știință și cultură 
din peste 20 de țări ale lumii — 
se numără „Nehru și lupta pen
tru pace", „Nehru împotriva co
lonialismului" etc.

Ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Arabe 
Unite, Mahmud Riad, s-a înapoiat 
sîmbătă la Cairo, venind de la New 
York, unde a participat la dezba
terile sesiunii Adunării Generale a 
O.N.U.

Intr-o declarație făcută la înapo
ierea în țară, ministrul egiptean a 
apreciat pozitiv dezbaterile și rezo
luția adoptată de Adunarea Genera
lă a O.N.U. în problema Orientu
lui Apropiat.

Cunoscutul compozitor 
grec Mikis Theodorakis ■ 
sosit în capitala Suediei. Finlanda și 
Danemarca vor constitui alte etape 
ale vizitei pe care Theodorakis o în
treprinde prin mai multe țări scan
dinave.

75 de persoane au dece
dat în Etiopia din cauza 
epidemiei de holeră,*a anun- 
țat un reprezentant al Organizației 
Mondiale a Sănătății. S-a precizat că

Ciclon în Pakistan
Un bilanț tragic: • 100000 DE MORJI • MARI
PAGUBE MATERIALE • 0 INSULĂ DISPĂRUTĂ

COMPLET SUB APE

DACCA 15 (Ager
pres). — Aproximativ 
100 000 de morți, zeci 
de mii de răniți, un 
imens număr de sinis- 
trați. suprafețe Întinse 
de pămint devastate, a- 
cesta este bilanțul pro
vizoriu al catastrofalu
lui ciclon care s-a abă
tut vineri asupra coas
telor și insulelor Pa
kistanului oriental. E- 
fectele cele mai distru
gătoare ale ciclonului 
s-au localizat pe o dis
tanță de 150 km in 
dreptul gurilor de văr
sare a Gangelui, în ex
tremitatea de nord a 
Golfului Bengal. Infor
mațiile parvenite din 
aceste regiuni, trans
mite agenția France

Presse, arată că mica 
insulă Dubla ar fi dis
părut complet sub ape. 
In insula învecinată, 
Hatiya, unde uraganul 
a suflat cu cea mai 
mare violență, 6e crede 
că 60 000 pînă la 80 000 
de persoane ar fi fost 
luate de ape. Valurile 
provocate de ciclon și 
care au pătruns pe 
mari distanțe în portul 
Chittagong și în dis
trictele Bhola și Bari- 
sal ar fi provocat 
moartea a încă 10 000 
de persoane.

Datorită proporțiilor 
acestei catastrofe și în
treruperii oricăror mij
loace de comunicație, 
este încă cu neputință 
de a se preciza pierde

iordania - Luări de poziție cu privire la 
respectarea acordurilor de la Cairo și Amman

CAIRO. — Comitetul Central al 
Rezistenței Palestinene a dat pu
blicității în capitala R.A.U. un comu
nicat in care afirmă că guvernul Ior
daniei nu-și îndeplinește obligațiile 
asumate în virtutea acordurilor de 
la Cairo și Amman. In comunicat se 
precizează că autoritățile iordaniene 
nu au eliberat pe toți membrii 
forțelor de rezistență palestinene, 
continuînd, în același timp, arestă
rile. Totodată, se arată că guvernul 
iordanian urmărește, prin menține
rea stării de urgență în orașul Zar- 
ka, să ia măsuri împotriva ofițerilor 
din armată, considerați drept sim- 
patizanți ai rezistenței palestinene.

Comunicatul afirmă, de asemenea, 
că guvernul iordanian a adus din 
nou în Amman forțe armate, încăl- 
cîndu-se astfel acordurile convenite.

AMMAN. — Un purtător de cuvînt 
al guvernului Iordaniei a respins a- 
cuzațiile formulate în comunicatul 
Comitetului Central al Rezistenței 
Palestinene, publicat la Cairo. El a 
precizat că membrii forțelor de re
zistență, aflați încă sub stare de arest, 
sînt acuzați de delicte de drept co

datorită unor măsuri urgente, luate 
de O.M.S., printre care trimiterea 
unor experți medicali și a unor vacci
nuri, s-a constatat o stagnare a de
ceselor.

„Volksblatt" nu mai apa- 
yg. „Volksblatt", organul Partidului 
populist, și-a încetat apariția. Scăde
rea permanentă a numărului cititori
lor săi a determinat editura să adopte 
această hotărire. în acest mod, nu
mărul cotidienelor care apar la Viena 
a fost redus la nouă.

în prezența unui numeros 
public, la Casa oamenilor de 
artă din capitala sovietică s-a 
deschis duminică expoziția fi
latelică „Moscova — București", 
manifestare similară celei care 
a avut loc la București in no
iembrie 1969. Sînt prezentate 
peste 30 de ample colecții de 
mărci pe teme variate, printre 
care „U.R.S.S. între anii 1918— 
1945“, „Arta plastică a Româ
niei", „Antichități", „Podurile 
păcii", „Aspecte din istoria po
porului român", precum și alte 
colecții ale unor filateliști ro
mâni și sovietici.

Un avion de pasageri de 
tipul „Dc-9",avînd Ia bord 68 ds 
persoane, s-a prăbușit sîmbătă noap
tea în statul Virginia de vest. Un 
reprezentant al Agenției aviației fe
derale americane a precizat că prin
tre persoanele de la bordul avionului 
se aflau și jucătorii echipei de fot
bal a Universității Marshall.

Comunicat comun 
polono-cehoslovac

PRAGA 15 (Agerpres). — La în
cheierea vizitei în Cehoslovacia a 
delegației Seimului R.P. Polone, 
condusă de Czeslaw Wycech, mare
șalul Seimului, a fost dat publici
tății un comunicat oomun în care se 
subliniază că Polonia și Cehoslova
cia se pronunță pentru crearea unui 
sistem de securitate colectivă în Eu
ropa, pentru dezvoltarea colaborării 
pașnice între toate statele de pa 
continentul nostru, și în acest sens 
este reafirmată necesitatea convo
cării conferinței In problemele secu
rității europene. In cursul vizitei, 
membrii delegației poloneze au fost 
primiți de Gustav Husak, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, de Ludvik Svoboda, președintele 
R.S. Cehoslovace, și au purtat con
vorbiri cu reprezentanți ai Adunării 
Federale a R.S. Cehoslovace.

rile în oameni și pa
gubele materiale.

Vîntul, care a suflat 
cu o viteză de aproape 
200 km pe oră, a dez
rădăcinat zeci de mii 
de arbori și a distrus 
localități întregi. Valu
rile au atins înălțimi 
de peste 20 m, distru- 
gînd locuințe, instala
ții portuare, căi de co
municație situate mult 
in Interiorul țării. Insu
lele Hatiya și Dubla, 
cunoscute ca avînd o 
populație densă, pre
zintă situația cea mai 
tragică. Ele au suferit, 
în ultimii ani, multe 
distrugeri, datorită de
selor cicloane care s-au 
abătut asupra acestei 
regiuni.

mun șl au fost reținuți înainte da 
evenimentele din septembrie sau a- 
restați în împrejurări care n-au nici 
o legătură cu conflictele din acea 
perioadă. Purtătorul de cuvînt a pre
cizat că Comitetul superior arab a 
fost informat asupra tuturor acestor 
cazuri de către guvernul iordanian, 
care respectă în întregime prevede
rile și dispozițiile acordurilor de la 
Cairo și Amman.

★
RABAT. — Yasser Arafat, preșe

dintele Comitetului Central al miș
cării palestinene, a fost primit de 
Ahmed Laraki, primul ministru al 
Marocului, cu care a conferit în le
gătură cu probleme referitoare la si
tuația mișcării de rezistență pales
tinene. Vizita liderului palestinean în 
capitala marocană reprezintă o eta
pă a turneului său într-o serie de 
state arabe, cu scopul de a prezen
ta activitatea actuală a organizații
lor palestinene, precum și normali
zarea treptată a situației din Iorda
nia. după incidentele survenite în
tre forțele armate Iordaniene și uni
tățile de comando.
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