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SA FIE REDA TE La „Electroputere"

Valorificarea superioară a masei lemnoase, sporirea In condiții de 
eficiență ridicată a producției de cherestea, aprovizionarea tot mai bună 
cu materii prime a industriei celulozei și hlrtlel sînt cerințe pentru 
realizarea cărora se desfășoară cercetări ample în toate unitățile de 
industrializare a lemnului. Un grup de specialiști din cadrul comisiei 
economice a Comitetului județean Suceava al P.C.R., de la Combinatul 
de exploatare și industrializare a lemnului și Combinatul de celuloză 
și hîrtie din localitate au întocmit un studiu privind aplicarea in con
dițiile specifice locale a sistemului nordic de debitare calotată a buște
nilor de rășinoase. In ce constă 
zintă acest sistem

și ce avantaje de ordin economic pre-

Craiova

COMERȚULUI Autotransformatorul

magazinele, vadurile, spațiile
care-i aparțin de drept I

In comerț s-a petrecut, ani de-a rindul, un 
fenomen anormal : construcția de noi spații a 
fost însoțită, mai In toate cazurile, de scoaterea 
din rețea a unor vechi vaduri. Edilii orașelor, 
confruntați cu tot felul de probleme legate de

pe teritoriu, au ales de 
mai simplă : „Să mai re- 
comercială". Rezultatul ?

distribuirea spațiului 
multe ori soluția cea 
nunțăm Ia o unitate 
Comerțul a pierdut — în multe orașe — nu
meroase unități de desfacere.

Specialiștii cu care am stat de 
vorbă — atît la M.C.I., cît și la ju
dețe — ne-au declarat că, în ciuda 
eforturilor materiale 
care statul le-a făcut
— în actualul cincinal 
peste 300 000 mp de 
deservire — rețeaua 
acoperă, peste tot în 
solicitările populației, 
aici, cum s-ar putea 
tr-un oraș sau altul, pe nu știu care 
stradă, lipsește un magazin de în
călțăminte sau de confecții. E vorba 
de cu totul altceva. Organizarea re
țelei comerciale a unui oraș se face 
pe baza unor norme care iau în cal
cul două elemente fundamentale : 
suprafața de vînzare și populația. 
Normele de organizare a comerțu
lui prevăd că unitățile de desfacere 
trebuie să aibă — pentru a-și desfă
șura activitatea în bune condiții — 
cel puțin 300 mp suprafață de vîn
zare la mia de locuitori. Cum se 
prezintă — raportată la acest indi
cator — situația comerțului de stat ? 
In unele orașe, datorită faptului că 
dezvoltarea rețelei s-a făcut atît prin 
construcția de noi spații, cît și prin 
păstrarea și valorificarea la maxi
mum a celor existente, comerțul 
dispune de spații suficiente. Astfel, 
în Timișoara, Tr. Severin, Galați, 
Constanța etc, suprafața 
la mia de locuitori este 
normei pe țară.

Cum se prezintă însă, 
ei, rețeaua comercială ? 
blu, există față de norme 
actuală — un deficit de 100 mp la 
mia de locuitori. Consecințele aces
tui fapt sint lesne de bănuit de că
tre oricine : comerțul nu poate asi
gura ca număr și profile unitățile 
solicitate de populație, fondul de 
marfă este repartizat neproporțional 
pe teritoriul orașelor, aglomerația și 
îmbulzeala în zonele centrale — a- 
colo unde există mai multe unități 
comerciale — sînt inevitabile. In ca
zul anumitor județe, datorită în mare 
măsură pierderii unui număr însem
nat de spații de-a lungul anilor, de
ficitul îl depășește pe cel mediu pe 
țară. Am constatat cu surprindere, 
cercetînd datele statistice existente 
la M.C.I., că in rindul „deficitarelor" 
se situează orașe mari : București — 
244 mp pe mia de locuitori, Cluj — 
259, Arad — 264, Iași — 247, Tulcea
— 268 etc.

„Este o realitate și trebuie să ți
nem seama de ea — ne spune tova
rășul V. Țuțuianu, director al direc
ției organizării comerțului din M.C.I. 
In ultimii ani, datorită acțiunii de 
sistematizare a orașelor, cît și dato-

susținute pe 
în ultimii ani 
s-au construit 
spații noi de 

comercială nu 
bune condiții, 

Nu e vorba 
crede, că în-

de vlnzare 
superioară

in Întregul 
Pe ansam- 

la ora

rită unor schimbări de destinație 
nejustificate, comerțul a pierdut zeci 
de mii de mp suprafață comer
cială. Organele de specialitate ale 
M.C.I. au făcut un studiu din care 
rezultă că acțiunea de acoperire a 
necesarului de spații comerciale tre
buie să se bazeze atît pe investiții, 
cit și pe redarea către comerț a ve
chilor vaduri ocupate în prezent de 
alte activități. Deși investițiile re
partizate M.C.I. în viitorul cincinal 
sint aproape duble față de perioada 
anterioară, ele nu vor putea acoperi 
pe ansamblu necesarul 
fără o acțiune intensă, 
de readucere în circuit

de spații, 
sistematică, 

a fostelor

ancheta economică

unități mici și a vadurilor comer
ciale care au în prezent altă desti
nație".

Sînt ușor de remarcat din cele 
. spuse de interlocutorul nostru efor
turile de investiții pe care statul le 
face în continuare, in viitorul cinci
nal, pentru dezvoltarea comerțului, 
pentru modernizarea lui. Sînt efor
turi apreciabile, al căror efect se 
constată cu satisfacție. Conducerea 
de partid și de stat a indicat însă ca 
M.C.I. și organele locale să comple
teze aceste eforturi și cu acțiuni 
proprii, realizate cu cheltuieli mini
me, pentru dezvoltarea rețelei co
merciale. In esență, s-a cerut ca a- 
ceste foruri să ia măsuri pentru a 
readuce în circuitul deservirii toate 
acele spații care au aparținut cîndva 
comerțului și care, în prezent, din- 
tr-un motiv sau altul, se află în po
sesia altor proprietari.

E adevărat, încă de acum doi ani, 
M.C.I. a dat indicații direcțiilor co
merciale județene cum să acționeze 
în această direcție. Spre vicepre
ședinții de resort ai consiliilor popu
lare județene a pornit apoi o nouă 
circulară a M.C.I. care cere să se ia 
o serie de măsuri pentru dezvoltarea 
rețelei.

Dar, deși de la emiterea acestei 
circulare au trecut cîteva luni, în 
nici un județ ea n-a constituit obiect 
de studiu atent și, mal ales, de mă
suri care să acționeze pentru apli
carea soluțiilor preconizate. Nici 
măcar în județe ca Arad, Bihor, Să
laj, cu un substanțiala deficit de spa-

țiu comercial. Cum s« vede, inerție 
pe metru pătrat 1

In mina cui se află, în fond, 
„cheia" rezolvării acestei atît de dis
putate chestiuni ? In exclusivitate, 
în mina consiliilor populare. Ele 
coordonează comerțul local, ele admi
nistrează spațiile urbane și tot ele 
sînt investite cu grija ca populația 
să fie cît mai bine aprovizionată și 
deservită.

Arătam mai sus că orașul Cluj 
are un deficit considerabil de spații 
comerciale. Primele care au consta
tat acest neajuns au fost organele 
locale. încă de acum doi ani s-a 
întocmit un studiu pentru a fi îna
poiate comerțului fostele vaduri ocu
pate de alte instituții. Era vorba, nu 
de o unitate sau două, ci de aproa
pe 30, însumînd peste 2 500 mp. Stu
diul prevedea termene de preluare, 
profilele viitoarelor unități, într-un 
cuvînt părea o treabă făcută cu 
spirit gospodăresc. Ei, bine, știți ce 
suprafață utilă a preluat comerțul, 
în decurs de 2 ani, în urma aplică
rii acestui studiu ? Aproximativ 
500 mp — adică mai puțin de un 

■ metru pătrat pe zi...

Constantin PRIESCU

finala de construcție
CRAIOVA (corespondentul 

„Scînteii" — Nistor Țuicu). La 
Uzina „Electroputere“-Craiova a 
avut loc operația de introducere 
în autoclava de uscare a auto- 
transformatorului de 400 MV A. 
Evenimentul — ne-a spus ing. 
Vasile Ciupitu, șeful secției de 
transformatoare mari — con
semnează intrarea în faza finală 
de construcție a acestui gigant, 
care cîntărește 295 tone, primul 
de acest gen din țară. Uscarea 
este una din operațiile hotărî- 
toare în ce privește comportarea 
la probele de tensiune și durata 
de funcționare. In acest scop, 
secția a fost dotată cu o auto- 
clavă specială proiectată și exe
cutată tot în cadrul uzinei.

Tot aici au fost construite cele 
două transformatoare de mare 
putere de 190 MVA care sînt în 
funcțiune la Porțile de Fier.

Construcția autotransformato- 
rului de 400 MVA a impus un 
nou tip de bobinaj, o înaltă ca
lificare. precum și procedee teh
nologice noi. Autotransforma- 
toarele de 400 MVA se vor fo
losi la dotarea centralelor elec
trice.
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In prezent, majoritatea 
producătoare de celuloză 
folosesc drept principală 
primă lemnul rotund de diferite di
mensiuni, care, în procesul tehnologic, 
este despicat șj tocat în întregime. 
Sistemul propus permite utilizarea 
mai eficientă a lemnului rotund. A- 
cesta. în loc să fie 
bricilor de celulo
ză, este folosit 
mai întîi la, fabri
carea cherestelei. 
Cheresteaua este 
prelucrată din 
prisma bușteanu
lui, urmînd ca 
marginile sau ca
lotele rezultate 
din flancurile
lemnului debitat 
în gater, care îna
inte erau considerate ca sortimente 
inferioare de cherestea, să fie utiliza
te în industria celulozei și a hirtiei. 
Studiul s-a aplicat în practică. Re
zultatele de pînă acum dau posibili
tatea să se estimeze că prin 
sistem se pot economisi in 
naiul viitor, numai în județul 
ceava, circa 100 000 mc de material 
lemnos, care în sistemul clasic de 
debitare era destinat să devină tocă- 
tură pentru procesul de producție al 
Combinatului de celuloză și hîrtie. 
Este de relevat — ca un alt avantaj 
important — creșterea valorii pro
ducției realizate cu 2,5 la sută pe 
fiecare metru cub de masă lemnoasă 
exploatată, ca urmare a eliminării a- 
proape în totalitate a sortimentelor 
inferioare și a sporirii cantităților de 
dulapi în dimensiuni fixe.

Nu este lipsit de importanță nici 
faptul că se creează posibilitatea me
canizării operațiilor de evacuare, 
manipulare și încărcare a lemnului, 
și se asigură condiții mai bune pentru 
folosirea utilajelor, atît în fabricile 
de cherestea, cît și în acelea de ce
luloză și hîrtie. Totodată. în fabri
cile de cherestea productivitatea 
muncii crește cu peste 16 la sută.

In momentul de față, acest sistem 
se folosește cu rezultatele scontate 
prin studiu la fabricile de cherestea 
din Brodina, Vama și „Foresta" din 
Vatra Dornei, urmînd ca pe măsura 
creării condițiilor organizatorice și 
materiale să fie extins și în celelalte 
unități de industrializare a lemnului 
din județul Suceava. Valoarea stu
diului a fost apreciată de conducerea 
Ministerului Industriei Lemnului, 
care a recomandat extinderea apli-

unităților 
și hîrtie 

materie

livrat ca atare fa-

si oameni
In urmă cu nu mulți ani, am luat aminte, sus, m 

Copoul Iașilor, la o colină înaltă, decorată de un 
pilc de bătrini stejari. Pe-o margine de ponor pră
păstios țineau piept botului de deal, nu cumva acesta 
să se ducă de ripă împreună cu niște foarte in etate, 
dar celebre zidiri. M-am uitat lung, îndelung la aceste 
falnice făpturi vegetale și am bănuit că rădăcinile lor 
erau nu numai vinioase ci și numeroase, vascularizind 
pină in profunzime, pămîntul, că întreceau, cu cel 
puțin de două ori, întregul lor bogat rămuriș de tifară ! 
Erau niște copaci vrednici-încă, dar intr-o bună zi, de 
dragul unei... tunsori plastice, cineva i-a retezat din 
picioare, ba i-a și smuls din rădăcini, cu chip să plan-

PICĂTURA DE CERNEALĂ
teze, in locul lor, viță de vie. lntr-e timp, necetluit în 
adincurile sale, terenul a prins să alunece treptat, alar- 
mindu-i pe specialiști. Comisii, expertize, cheltuială de 
energii umane și de bani, pentru ca, in cele din urmă, 
să se decidă consolidarea întregului versant, prin re
popularea temeinică a ponorului principal și a celorlalte 
cu... plantații silvice de nădejde.

Mă duc acum cu gindul la viitorii arbori de aci. Vor 
fi niște stejari in putere și vrednici de rostul lor ase
meni oamenilor destoinici care i-au sădit unde tre
buie ! De altminteri, din nu se știe care anume ra
țiune, in natură, zicea un poet, singur vertical, ca șl 
omul, este numai arborele ! Implintat in neagra și 
milostiva țărină, pe cind coroana-i și crengile încărcate 
de frunze caută mereu cerul și lumina, arborele iși 
susține verticalitatea grație rădăcinilor capabile, la ne
voie, să sfredelească pină și stinca ! La fel ca și noi, 
oamenii care, nu numai solid, ci, aș zice, adine și sincer 
incorporați sufletește în humusul fertil al istoriei sintem 
In stare să ne întemeiem certitudinile prezentului și 
să năzuim spre luminile vitorului.

Poate de asta, citind mai zilele trecute cum se 
înspicau zările cu fulgi și cum prindea să insurească 
sus, in dealul Copoului, pădurea de la Breazu, am sim
țit și am înțeles și mai bine de ce, drepți, la locul lor 
și teferi, îmi sint atît de dragi arborii pădurilor noastre.

Ion ISTRATI
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JIU (corespondentul 
„Scînteii" Mihail Dumitrescu). 
Peste puțin timp, minerii Mo- 
trului sărbătoresc 10 ani de la 
prima tonă de cărbune trimisă 
„la zi" de la exploatarea Ho- 
răști. O dată cu sutele de mii 
de tone de cărbune trimise ter
mocentralelor patriei în acești 
ani, minerii de aici au înscris 
în palmaresul lor cîteva recor
duri republicane obținute la 
producție și avansări în abata
jele frontale. Din lista acestora, 
5 aparțin Exploatării miniere 
Horăști. La sfîrșitul lunii mar
tie. anul aceasta, brigada lui 
Constantin Parpală era pri
mită, la ieșirea din șut, cu bu
chete de flori și tradiționala 
fanfară a minerilor, pentru re
cordul de 75,5 metri avansări în 
abataj frontal într-o lună. La I 
decembrie, aceeași fanfară, a- 
ceeași ortaci, întâmpină aceeași 
brigadă, a lui Constantin Par
pală, pentru un nou record 
republican : 80.5 metri realizați 
la avansări în luna noiembrie. 
Numai că. de data această, flo
rile și felicitările s-au îndreptat 
și către minerii lui Ion Matei, 
care au stabilit, simultan cu co
legii lor, același remarcabil re
cord de avansare. Tehnica de 
mare productivitate din dotare, 
buna organizare a muncii, la
olaltă cu efortul de înaltă con
știinciozitate profesională al mi
nerilor, au dus la realizarea a- 
cestor performanțe, ceea ce în
seamnă, de fapt, obținerea unei 
producții de 19 500 tone lignit în 
fiecare abataj, totalizînd o de
pășire a planului de producție 
cu 6 000 tone.

căril lui șl în alte zone ale țării, cum 
ar fi Bacău, Piatra Neamț, Dej și 
Brașov. In același timp, se consi
deră că studiul mai poate fi adîncit 
în vederea realizării unei 
complexe.

Pentru aplicarea metodei 
în studiu mai sînt necesare . 
măsuri tehnico-organizatorice. Condi

ția principală pen
tru a urma e- 
xemplul de cola
borare al suceve
nilor — în intere
sul valorificării 
superioare a ma
sei lemnoase — 
este însă instau
rarea unui climat 
permanent 
conlucrare 
cadrele tehnice și 

economice, atât din unitățile de in
dustrializare a lemnului, 
cele de celuloză și hîrtie. 
sistemul să fie continuu 
nat și efectiv aplicat.

debitări

propuse 
și unele

CE DEMONSTREAZĂ UN NOU 
PROCEDEU DE PRELUCRARE 

A BUȘTENILOR APLICAT 
LA SUCEAVA

de 
intre

cit și din 
pentru ca 
perfecțio-

acest 
cinci- 

Su- Ion MANEA
corespondentul „Scînteii

TG. MUREȘ

Un nou
In cea mal nouă 

zonă industrială a 
municipiului Tg. Mu
reș a început con
strucția noii fabrici de . 
sticlă pentru ambalaje 
— unitate aparținind 
industriei locale. Ea va 
dispune de un înalt

obiectiv industrial
grad de mecanizare a 
procesului de produc
ție. Investițiile aloca
te vor fi recuperate, in 
numai 6 ani și jumă
tate, din beneficiile 
realizate. întreprinde
rea va spori ponderea

industriei in ansam
blul potențialului eco
nomic al județului, 
contribuind totodată la 
diversificarea și îmbo
gățirea gamei produ
selor realizate în a- 
ceastă parte a țării.

(Agerpres)

Președintele

Spectaculozitatea hocheiului pe gheatâ se recomandă singură I (fază din meciul Dinamo Buc. — Agronomia Cluj)

Va reveni VOLEIUL
în rîndurile elitei

sportului românesc?
se mențină în actualitate prinVoleiul continuă să ___ ,________________ -

meciurile de campionat, atît ale diviziilor superi
oare, cît și ale diviziilor școlare și de juniori, (sub
liniem cu acest prilej reintrarea echipelor româ
nești în „Cupa campionilor europeni", competiție al 
cărei trofeu l-am deținut ani la rind...). Dar, să ve
dem, paralel cu desfășurarea activității competițio- 
nale, dacă forul federal și cluburile interesate, co
misiile de specialitate se preocupă de găsirea unor 
noi mijloace și metode pentru redresarea valorică a 
acestui sport, pentru relansarea lui în rîndul disci
plinelor de elită ale sportului românesc ?

Continuind discuția despre volei, deschisă Ia în
cheierea campionatelor mondiale din această toam
nă, redacția noastră a organizat recent o convorbire 
cu dr. PETRE DUMITRESCU, președintele Federa
ției româng de volei, și conf univ. IOAN KUNST- 
GHERMANESCU, secretar al Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport.

— Despre involuția marcată de 
voleiul nostru pe plan intern și, 
mai ales, pe plan internațional 
s-a vorbit mult in perioada din 
urmă. Opiniile sint destul de di
ferite, din anumite puncte de ve
dere există chiar contradicții în 
părerile exprimate. După păre
rea dv., cauzele sint de ordin 
general (aparțin federației, co

legiilor și comisiilor sale, activu
lui salariat) sau decurg din slaba 
activitate ce se desfășoară la 
cluburi ?

SPORT

Dr. P. Dumitrescu : Fenomenul de 
involuție valorică a voleiului nostru 
este, din păcate, o realitate. Fără a ne 
consola prin aceasta, vreau să • spun 
că el există și în alte țări care, în 
anii trecuți, dețineau, împreună cu 
noi, supremația pe plan internațional. 
Asistăm acum la o „rocadă" în grup, 
ca să spun așa. R.D.G., Japonia, Bul
garia, care pînă de curînd alcătuiau 
un pluton de rang secund, s-au lansat

spectaculos, trecînd înaintea Ceho
slovaciei, României, U.R.S.S., Poloniei, 
chiar. în ce privește voleiul nostru, 
situația lui precară, involuția lui pe 
plan internațional rezultă dintr-o 
stare de fapt. In primul rind, 
nu mai dispunem de jucători de 
valoare mondială, ca în etapa 1958— 
1967. între timp, dificultatea marilor 
competiții a crescut, iar noi nu ne-am 
îngrijit la vreme de „noul schimb". Ce 
a rezultat din acestea, vedem acum 
prea bine...

Cine este de vină ? Aria vinovăției 
este foarte largă ; începe, fără discu
ție, de la federație, continuă la clu
buri (unele dintre acestea vor chiar 
să se descotorosească de echipele de 
volei — n.n.), include activitatea an
trenorilor, a profesorilor de educație 
fizică cu specializare volei. La toate

deConvorbire consemnată 
Ion DUMITRIU

(Continuare în pag. a III-a)

FOTBAL. In iruntea clasamentului, 
patru echipe cu același număr de 
puncte.

JUDO. I.E.F.S. — campioană pe 1970.

HOCHEI PE GHEAȚA. Astăzi, începe 
la București un mare turneu interna
tional. Alte știri sportive din tară și de 
peste hotare în pag. a III-a.

Nicolae Ceaușescu
așteptat

cu deosebită căldură
in capitala Marocului

CORESPONDENTA DIN RABAT DE LA ADRIAN IONESCU

La ora cînd apar aceste rînduri, 
Rabatul și-a deschis larg, ospitalier, 
porțile străvechilor ziduri ale Medinei 
în așteptarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu. care urmează să sosească 
la amiaza acestei zile într-o vizită ofi
cială în Maroc, la invitația Majestății 
Sale regele Hassan al II-lea. în întâm
pinarea acestui eveniment remarcabil, 
gazdele au arborat, atît în „orașul 
vechi", cît și în „noul Rabat", dra
pelele celor două țări. Portretul pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
României, expus pe frontispiciul unor 
instituții, este încadrat cu urări de 
bun venit. „încercăm sentimente de 
bucurie și fericire pentru faptul că 
Rabatul va fi gazda președintelui 
Nico’ae Ceaușescu — ne-a declarat 
guvernatorul prefecturii Rabat-sale. 
dl. Abdeslam Ben Aii Cherif. Ne-am 
pregătit să facem cea mai aleasă 
primire ilustrului fiu al unui popor 
prieten, să intimpinăm cu toate ono
rurile cuvenite eminenta personalita
te politică care este președintele 
României. Va fi o primire izvorită 
din calde sentimente de 
înaltă stimă".

Interesul care s-a 
pregnant în cercurile oficiale, ca 
și în rîndul opiniei publice ma
rocane, în ",
semnificația deosebită acordată aici vi
zitei președintelui Nicolae Ceaușescu, 
întîlnirilor și convorbirilor prevăzute 
între șeful statului român și regele 
Hassan al II-lea, apreciate ca o im
portantă contribuție la dezvoltarea 
relațiilor prietenești și a colaborării 
pe multiple planuri între România și 
Maroc. „Relațiile dintre țările noas
tre sint excelente — aprecia re
cent șeful diplomației marocane, dr. 
Youssef 
luția lor 
dul său, 
EI Fasi, 
nei vizite in România, am adus cu

prietenie fi

manifestat

aceste zile, reflectă

Bel Abbes, subliniind evo- 
continuu ascendentă. La rîn- 
ministrul culturii, Mohamed 
ne-a declarat : „In urma u-

mine plăcute impresii. îmi exprim 
convingerea că relațiile dintre Ma
roc și România, cele economice, cit 
și cele culturale, vor cunoaște o în
florire continuă. Un moment impor
tant in promovarea acestor legături 
multilaterale il va constitui apropia
ta vizită a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, marcantă personalitate a 
țării dv. și a vieții internaționale. 
Așteptăm această vizită ca un eve
niment extrem de important al vie
ții politice, care va inaugura o nouă 

■ etapă in dezvoltarea relațiilor din
tre Maroc și România". „Ca om de 
litere — spunea Kabbaj Mustafa, 
membru al Biroului federației maro
cane a scriitorilor — dau o deosebită 
apreciere rolului pe care circulația 
valorilor spirituale ale umanității îl 
are in lumea contemporană pentru 
materializarea dezideratelor lor ma
jore de pace și prosperitate. In acest 
spirit am urmărit cu satisfacție in
tensificarea în ultima vreme a schim
burilor culturale 
cane. Consider că 
tre țările noastre vor primi un re- 
macabil impuls prin vizita oficială a 
șefului statului român".

Pornind de Ia posibilitățile mari 
existente pentru amplificarea colabo
rării româno—marocane, cele două 
state au semnat în ultimii doi ani, 
așa cum se știe, o serie de acorduri 
de colaborare economică, culturală, 
precum și tehnico-științifică. Apre
ciind însemnătatea unor asemenea 
documente care au lărgit cadrul in
tensificării schimbului de valori ma
teriale și spirituale în interesul șl 
avantajul reciproc al celor două țări 
și popoare, dl. Benhayoun, care a 
vizitat recent țara noastră, în fruntea 
unei delegații de deputați și indus
triași marocani, releva că „apropia
tele convorbiri dintre președintele

româno-maro- 
relațiile din-

(Continuare în pag. a IV-a)

La toate chioșcurile și librăriile din țară
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La Casa de Cultură 
Petdfi Săndor din Ca
pitală, unde in ultimul 
an și-au expus lucrări
le numeroși artiști 
plastici de valoare, a 
avut loc recent un eve
niment deosebit. Pu
blicul a putut ad
mira lucrările pictori
lor naivi — cinci ță
rănoi și un dulgher — 
din Cimpenița, județul 
Mureș. La vernisaj am 
ascultat cu emoție 
cuvintul cunoscutului 
artist și etnograf tirgu- 
mureșan Bandi De?sS, 
din inițiativa și stră
dania căruia s-a născut 
„școala de pictură“ din 
Cimpenița. Răbdarea 
și tactul său pedagogic 
au trezit dorul de crea
ție al țăranilor din a- 
ceastă comună, cu un 
nume pină mai ieri 
necunoscut. Și este in 
primul rind meritul 
lui că acest mesaj tul
burător a ajuns și la 
noi. Un mesaj senin, 
plin de profunde sem
nificații in care se ex
primă însuși Omul. 
Omul dintotdeauna, 
înțelept, doritor de rin- 
duială și lumină in 
sine și In jurul său. 
Omul de sub mina că
ruia natura, obiectele 
— devenite în obișnu
ința lor aproape bana
le ochiului nostru — 
se trezesc la viață, se 
umplu de poezie. Omul 
in viziunea căruia pei
sajul, intimplările, 
chiar și momentul atit 
de zguduitor al inun
dațiilor din primăvară, 
se liniștesc, învăluite 
într-un zimbet blajin.

Se știe că pictorii 
naivi nu formează o 
direcție aparte in pic-

tura modernă, creațiile 
lor rămin in afara 
dezbaterilor estetice 
ale profesioniștilor. Ei 
creează spontan, iar 
specificul artei lor re
zidă nu numai in sim
plitatea decorativă și 
in primitivismul nara- 
ției, ci și in pitorescul 
simbolic și în bucu
ria copilărească a des
coperirii. E o vrăjito
rie in care vizibilul se 
întîlnește cu posibilul,

de
DOMOKOS Geza

viziunea de vis devine 
realitate trăită direct. 
Sub vraja curată a pic
torului, natura — în 
cazul de față meleagu
rile Cimpeniței — se 
transformă in pămin- 
tul făgăduinței; se 
consumă faptul crea
tor, întoarcerea la ți
nutul de baștină, in lu
mea calmului și a bu
nei dispoziții. In 1908, 
vameșul Henri Rou
sseau, cel dinții pic
tor naiv, ti declara lui 
Picasso : „Noi doi sîn- 
tem cei mai mari pic
tori ai epocii noastre". 
Atunci nu numai 
Rousseau era aproape 
complet necunoscut și 
obiect al hazului pu
blic in saloanele pari- 
sfiene, dar și numele 
lui Picasso abia înce
puse să circule. Azi 
știm că Picasso și 
Rousseau sint pictori 
reprezentativi ai arte, 
moderne.

Tărăncile pictorițe 
din Cimpenița mar
chează nașterea unei 
arte populare noi, ca
litativ deosebite pe 
meleagurile mureșene. 
Săteanul cultivator al 
artei populare clasice 
este păstrător al unor 
legi artistice strict de
finite și stabilite. Arta 
sa de cioplitor, de cu- 
sător, de creator de 
cîntece formează un 
lanț istoric, moștenit. 
Ea nu depinde de vre
un gust individual, de 
o concepție particula
ră, ci se bazează pe 
universul obiceiurilor 
și tradițiilor colective. 
Arta naivă face fuziu
nea dintre străvechea 
inspirație colectivă, in
stinctul de joacă aiem- 
poral și dorința eternă 
a creării formelor.

Zăbovind la expozi
ția pictorilor naivi din 
Cimpenița, mi-am pus 
întrebarea : Oare de 
ce ne emoționează și 
ne descrețesc frunțile 
aceste picturi ? Fiind
că ne prilejuiesc adu
ceri aminte, redescope
rirea unor stări de spi
rit de odinioară ale 
omului 1 Sau mai de
grabă interesul nostru 
e stirnit de o speran
ță ? Ea, această spe
ranță, ne asemuie chi
purile și, desigur, su
fletele ia văzul unor a- 
semenea creații ? Da, 
cred că mai degrabă 
despre aceasta e vor
ba. De dorința de 
nestins ca omul să se 
împace cu sine. Din ea 
s-a născut realitatea 
de basm de pe pictu
rile tulburător de sin
cere ale pictorilor din 
Cimpenița...

*

*

*

— CARNET MUZICAL —. 
Concertul de Wilhelm Berger in 

interpretarea violoncelistului Cătălin llea
O nouă primă audiție de muzică 

românească — cea de a 3-a de la în
ceputul actualei stagiuni — se în
scrie într-o acțiune continuă de va
lorificare a creației noastre originale, 
acțiune susținută cu perseverență de 
Orchestra Simfonică a Radiotelevi- 
ziunii. De această dată, sub conduce
rea dirijorului francez Charles Brilck, 
tînărul solist Cătălin Ilea a prezentat 
Concertul pentru violoncel și orches
tră de Wilhelm Berger, o partitură 
care rezolvă într-o manieră inedită 
— foarte eficientă din punct de ve
dere expresiv — relația solist-an- 
samblu. Interiorizat meditativă, mu
zica lui Berger păstrează calmul, li
niștea marilor profunzimi. Linia e- 
voluțiilor dramatice — chiar în mo
mentele de o extremă intensitate e- 
moțională — străbate, de cele mal 
multe ori, zonele subterane ale ex
presiei : la suprafață se întrevede, cel 
mult, ecoul acestor arderi inte
rioare — un reflex de înaltă ținută 
intelectuală, care reprezintă propriu- 
zis opera de artă muzicală.

Concertul pentru violoncel și or
chestră constituie în acest sens o e- 
vocare lirico-dramatică de un suflu 
etic perfect echilibrat, 
baladă concertantă în
mentul solist deține rolul central, do
minator asupra întregului ansamblu.

o veritabilă 
care instru-

Solistul concertului, violoncelistul 
Cătălin Ilea, a confirmat și cu acest 
prilej datele unei evoluții artistice 
prestigioase, bazate pe o solidă cul
tură muzical-instrumentală. Intensa 
activitate solistică, ca și cea în do
meniul muzicii de cameră, munca în 
orchestră asigură fiecărei acțiuni in
terpretative o remarcabilă eficiență, 
o elocvență aparte. în plus, tonul ge
neros — de o mare bogăție și rezo
nanță interioară mai ales — i-a per
mis interpretului susținerea cu reală 
prestanță a virtuților melodice foarte 
expresive ale partiturii concertului.

Dirijorul francez Charles Brilck 
s-a angajat într-o participare inter
pretativă emoțională și afectivă res- 
trînsă. Dacă partitura concertului lui 
Berger a fost discret și abil susți
nută, Simfonia a Il-a (în primă au
diție) a compozitorului polonez Wi
told Lutoslawski a fost lipsită de o 
viziune amplă, unificatoare, absolut 
necesară ; iar Simfonia a H-a în re 
major de Brahms, executată în ace
lași spirit, a fost redată cu o indi
ferență pe care nici un artist — be
neficiind chiar de un număr reduș_de 
repetiții — nu o poate afișa față* de 
creația muzicală interpretată.

Dumitru AVAKIAN

‘ ?

S:;
•; • ® I

: r: ' '

CURIER
JUDEȚEAN

>

- SIBIU ,

TREI GHIDON COMP1ETE:
‘d •.«. . •> • •

ijirea inimiiv-HwL .... _
— prelungirea vieții; eemvorbire iu decanul 

cardiologiei romăneșlî

2, Plantele medici
JD&ctorii <h? O mare santlltrâtv prț

de lub»ratorr.l naturii

3. Apele minerale
Sflnâtatea vin.- din ndinruri

Modernizarea 
porții aeriene 
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LA MUZEUL SATULUI

ELOGIU
PORTULUI POPULAR

Expoziția intitulată 
„Portul popular, bro
deriile și țesăturile la 
românii din Banatul 
iugoslav' — deschisă 
de curind în cele două 
săli de la intrarea 
principală a Muzeului 
Satului — este deose
bit de interesantă prin 
valorile artistice pe 
care le cuprinde.

Organizată de către 
Secția etnologică a 
Muzeului din Novisad- 
Voievodina, această 
expoziție apare la noi 
ca un mesaj al schim
burilor de valori cul
turale și artistice, al 
prieteniei, mesaj pe 
care ni-l aduc specia
liștii muzeografi din 
țara vecină și prietenă.

Expoziția reprezintă 
o retrospectivă a ple
telor de îmbrăcăminte 
și de podoabă, precum 
șt a seriei de obiecte 
de uz practic cu însu
șiri artistice, destinate 
să sugereze varietatea 
și frumusețea produ
selor industriei casni
ce și a meșteșugurilor 
artistice populare in 
țesături și obiecte din 
piele, caracteristice 
pentru românii din 
partea iugoslavă a Ba
natului.

Expoziția cuprinde

elemente artistice co
lecționate de la Co- 
drenii din dealurile 
Vîrșețului, de la locui
torii satelor de foști 
grăniceri și de la cei 
din cimpie.

Majoritatea obiecte
lor expuse au fost pro
duse în satele de ori
gine în partea finală 
a secolului al XIX-lea 
și începutul secolului 
XX. Unele dintre a- 
ceste creații sînt încă 
actuale și in ansamblu 
ele reprezintă forme 
originale, remarcabile 
prin finețea țesături
lor, prin bogăția și di
versitatea sistemelor 
decorative, prin colo
ritul variat și bogat al 
țesăturilor din in, cî- 
nepă, bumbac, lină, 
etc...

Printre ansamblurile 
foarte originale ale 
portului popular pu
tem consemna spre 
pildă prezența celui 
din Uzdin — pe care 
l-am admirat la festi
valul folcloric interna
țional din anul 1969 la 
București. Alături de 
portul femeiesc tipic 
bănățean din Toracul 
Mare, se află și cel 
care prelungește stilul 
ardelenesc — crișenesc 
cu fuste largi.

Expoziția arată va
rietatea stilurilor dis
tincte exprimate în 
ansamblurile de Îm
brăcăminte, In țesături 
și elemente de podoa
bă, valoroase creații 
artistice, diferențiate 
ca înfățișare, sisteme 
tehnice decorative și 
game cromatice : după 
virste și sexe, după 
împrejurările in care 
se poartă, la lucru sau 
la sărbătoare, ori la 
ceremonii. Se remarcă 
preferința evidentă și 
accentuată în aceste 
sate pentru decorul 
realizat cu mult fir de 
aur și argint, cu 
podoabe din mărgeluțe 
colorate.

Variat și armonios, 
elegant și cu înfățișări 
deosebit de subtile 
acest ansamblu, care 
exprimă aspecte origi
nale din vechile tradi
ții dezvoltate cu rafi
nament, ilustrează o 
viguroasă preocupare 
artistică. Document is
toric și estetic de o 
importanță deosebită, ' 
expoziția este in a- 
ceeași măsură prilej 
de cunoaștere și de 
încintare artistică.

Conf dr. Gheorghe 
FOCȘA

Turneul corului 
din Ploiești în Bulgaria

S-a înapoiat de curînd din Republi
ca Populară Bulgaria una din cele mai 
valoroase formații corale de amatori 
din țara noastră, corul Palatului cul
turii din Ploiești, colectiv artistic 
laureat al ultimelor festivaluri na
ționale de amatori. Artiștii români, 
sub bagheta dirijorului Gheorghe 
Ionescu, au întreprins un turneu în 
țara prietenă, ca răspuns la recenta 
vizită în România a cunoscutului cor 
„Kaval" din Sofia, prezentind spec
tacole la Russe, Tîrnovo și Sofia. în 
repertoriu au figurat lucrări din crea

ția românească clasică și contempo
rană, precum și pagini din creația 
corală universală, de la preclasici la 
moderni.

Succesul de public Înregistrat de 
artiștii amatori români este ilustrat 
și de aprecierile elogioase ale presei. 
Astfel, ziarul „Rabotnicesko Delo“ 
din 29 noiembrie oonsemnează : „Prin 
interpretarea sa, corul și-a etalat pe 
deplin posibilitățile interpretative 
reale : sunet catifelat și bine pus la 
punct, omogenitate în cadrul părți
lor și a întregului cor, plasticitate în 
frazare și dicție clară".

★
în cadrul concertelor prilejuite de 

Bicentenarul nașterii lui Beethoven, 
are loc în această seară — la Sala 
Mică a Palatului — recitalul pianis
tului Gheorghe Halmoș, incluzînd 33 
de variațiuni pe tema unui vals de 
Diabelli și Sonata Op. 101 în la ma
jor ; la sfîrșitul săptămînii — vineri 
și sîmbătă — de data aceasta la A- 
teneul Român — orchestra simfo
nică a Filarmonicii George Enescu, 
sub conducerea dirijorului german 
Otto Gerdes, prezintă uvertura „Fi- 
delio". Concertul al V-lea pentru 
pian și orchestră — solist Valentin 
Gheorghiu — și Simfonia Vl-a „Pas
torala".

în cadrul acelorași manifestări, 
dedicate de această dată elevilor 
bucureșteni, orchestra și corul Li
ceului de muzică nr. 1 — sub con
ducerea dirijorilor Constantin Pe- 
trovici și Nicolae Niculescu — pre
zintă lucrări din creația marelui 
compozitor clasic vienez (duminică 
13, la Ateneu, ora 10 și 12), soliștii 
concertului fiind tinerii interpreți, 
pianista Corina Martinovici și vio
lonistul Șerban Lupu.

în această seară Studioul de O- 
peră al Conservatorului „Ciprian 
Porumbescu" prezintă „Visul unei 
nopți de vară" de Benjamin Britten.

SCENA
TEATRUL „LUCIA STURDZA 

BULANDRA" va prezenta în 
cursul acestei săptămîni — vineri, 
11 decembrie, ora 20, la Sala 
Studio — premiera „Acești ne
buni fățarnici" de Teodor Mazilu. 
Regia : Emil Mândrie. Decoruri ; 
Helmut Sturmer. Costume : Mi- 
runa Boruzescu.

TEATRUL T.V. ne Invită în 
fața micului ecran, marți 8 de
cembrie, ora 20,15. pentru a ur
mări premiera „Trei surori" de 
A. P. Cehov. Regia : Ion Barna. 
Scenografia : Vasile Rotaru. Re- 
gia-montaj Elena Wald. Imagi
nea : C. Lungu, . Edwiga Adel
man, Aurel Copos, Alex. Con- 
durache.

TEATRUL DE DRAMA ȘI 
COMEDIE DIN CONSTANȚA 
va prezenta la 8 decembrie pre
miera piesei „Napoleon era... 
fată", prelucrare de Sică Ale- 
xandrescu, după o veche farsă 
americană de Margaret Mayo. 
Regia : Ion Maximilian, sceno
grafia : Elena Forțu.

TEATRUL DE STAT DIN SI
BIU va prezenta in premieră

piesa autoarei siblene Hilda 
Fischer-Untermans „S.O.S. —
Vater Will Heiraten". Regia : 
Hans Schuschnlg. Scenografia : 
Maria Bodor.

OASPEȚI STRĂINI
După spectacolele prezentate 

tn județul Timiș și la Tg. Mu
reș, cu drama „Hasanagința" de 
Milan Ogrizovici, în regia lui 
Petar Sarcevici, și cu comedia 
„Răposatul" de Branislav Nu- 
șici, în regia lui Radoslav La- 
zici, TEATRUL POPULAR DIN 
SUBOTIȚA (R.S.F. Iugoslavia) 
va prezenta un spectacol în 
Capitală.

Spectatorii bucureșteni vor 
putea urmări „Răposatul" de 
Branislav Nușici (luni 7 decem
brie, ora 20 la Teatrul Mic).

TURNEU TN CAPITALA
TEATRUL DE STAT DIN 

PLOIEȘTI prezintă marți 8 și 
miercuri 9 decembrie, ora 20, la 
Teatrul Mic, comedia lui Carlo 
Goldoni „Cafeneaua". Regia : 
Paolo Mageli — Italia. Sceno
grafia : Florica Mălureanu.

ECRAN
IN PREMIERA :

• FUMUL — producție a studiou
rilor din R.D. Vietnam, (regia : 
Tran Vu și Nguyen Thu). C poveste 
de dragoste In ambianța dramatică 
și eroică a luptei patriotice împotri
va agresiunii imperialiste, surprinsă 
pe ecran în secvențe puternic evo
catoare. Printre interpreți se numă
ră Thu Song, Lam Toi ș.a.

• AI GRIJA DE SUZI ! — pro
ducție a studiourilor din R.D. Ger
mană (regia : Klaus Gendries). Un 
film inspirat din actualitate, aducînd 
în prim plan confruntarea unei ti
nere fete cu tentațiile vieții. în dis-

. tribuție : Doris Gabler, Jochen 
Thomas etc.

• CĂPITANUL FLORIAN - de 
asemenea producție DEFA-Berlin —

evocă (in regia lui Werner W. Wal- 
roth) epoca războiului împotriva lui 
Napoleon, prin prisma peripețiilor 
eroului titular. Cu Manfred Krug, 
Regine Bayer etc.

• FEMEIA SA SE TEAMA DE 
BĂRBAT — producție a studiourilor 
din Grecia (regia : Georges Tsavel- 
las), consacrată avatarurilor unei 
căsnicii. Interpreți : George Constan- 
tinescu, Maro Cantou, Despo Dia- 
mantinou.

• Din programul Cinematecii con
semnăm, între 8 și 16 crt., un meda
lion Rene Clair — cuprinzînd opere 
reprezentative ale cunoscutului ci
neast francez : „S-a intimplat inli
ne", „Tăcerea e de aur", „Frumuse
țea Diavolului", „Frumoasele nopții", 
„Marile manevre", „Porte de lilas", 
„Tot aurul din lume", „Serbările ga
lante".

(Urmare din pag. I)

MATUtlî DRaCDCK, 
RECOMANDĂRI. HtRSCRlPȚn ■■

„Vă asigur câ noua pistă a 
aeroportului din Sibiu este una 
din cele mai reușite din țară, 
după aceea de la Otopeni". A- 
precierea aparține încercatului 
pilot Mircea Stănilescu, căruia i 
s-a Încredințat efectuarea cursei 
inaugurale cu un avion de mare 
capacitate pe noua pistă beto
nată a aeroportului din Sibiu. A- 
vînd o lungime de peste 2 000 de 
metri, noua pistă permite ate
rizarea și decolarea celor mai 
moderne avioane, ceea ce 
Înseamnă un număr mai 
mare de călători, reduce
rea la aproape jumătate a 
timpului de zbor Sibiu-Bucu- 
rești, introducerea unor curse 
inter-județene, posibilitatea so
sirii mai rapide a presei, acces 
lesnicios pentru turiștii străini.

PRAHOVA

Intilnire cu

• Acad. prof. dr. C. ILIESCU vorbește despre boala 
nr. 1 a secolului nostru : maladiile cardio-vasculare.

• Prof. univ. dr. docent CARLI MARCH descrie lumea 
principalelor plante medicinale din tară.

• Dr. CONSTANTIN STOICESCU se ocupă de „fișierul' 
unei avuții a sănătății : apele minerale, prezentind pro
prietățile lor terapeutice si profilactice.

IN ALMANAHUL SClNTEIA

ln cinstea aniversării semicentenarului 
Partidului Comunist Român

Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, Consiliul 
popular al județului Covasna 
și Uniunea artiștilor plastici 
din Republica Socialistă Româ
nia organizează un concurs 
pentru ridicarea în orașul 
Sfîntul Gheorghe a monumen
tului închinat ostașilor- români 
căzuți în războiul antifascist.

Monumentul va fi amplasat 
pe platoul din fața Casei de 
cultură, în piața Gabor Aron.

Prin compoziție și dimen
siuni se va urmări integrarea 
armonioasă a monumentului 
în ansamblul arhitectural — 
urbanistic.

Tema va fi inspirată din lup
tele duse de trupele române 
pentru eliberarea Transilva
niei. După cum se știe, pe teri
toriul județului Covasna divi
ziile române „Tudor Vladimi- 
rescu" și I Vînători de Munte 
au luptat cu mult eroism, dînd 
dovadă de înalte calități ostă
șești și un patriotism înflăcă
rat.

Concursul este deschis tutu
ror artiștilor plastici membri 
ai U.A.P., și ai Uniunii arhi- 
tecților, care pot participa in
dividual sau în colectiv.

Planurile și desfășurările ca
drului arhitectural și ale an
samblului urbanistic în care se 
propune amplasarea monu-

mentului la scara 1:500, cu in
dicarea propunerilor de siste
matizare care reies din schița 
de sistematizare a orașului 
sau din detaliile de sistemati
zare ale zonei respective, se 
pot obține de la Comitetul de 
cultură și artă al Județului Co- 
vasna și de la U.A.P. București, 
Calea Victoriei nr. 155.

Machetele și piesele însoți
toare vor fi depuse la Oficiul 
pentru organizarea expozițiilor 
de artă, strada Batiștei nr. 13, 
București, pină la 20 aprilie 
1971. Pentru concurenții din 
provincie se va lua în conside
rare data expedierii prin 
poștă.

Se yor acorda următoarele 
premii : — 1 premiu I în va
loare de 20 000 lei și acordarea 
comenzii pentru executarea 
monumentului; — 2 premii II 
a cîte 15 000 lei fiecare ; — 2 
premii III a cîte 10 000 lei fie
care ; — 3 mențiuni a cîte
5 000 lei fiecare.

Rezultatul concursului va fi 
comunicat în termen de 15 zile 
de la predarea proiectelor.

Lămuriri suplimentare se 
pot obține de la Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă — 
Direcția artelor plastice, Uniu
nea artiștilor plastici și Comi
tetul județean pentru cultură 
și artă Covasna.

■ ■!!■■■■■■■■ ■■■■■■■

„veteranii" uzinei
Există, la uzina de mecanică 

din Poiana-Cîmpina, o frumoasă 
tradiție : în fiecare an, la înce
putul lunii decembrie, salariații 
uzinei se întîlnesc cu „veteranii" 
acesteia, azi pensionari, care 
i-au învățat la vremea lor me
serie și le-au insuflat dragostea 
față de ea, hărnicia, pasiunea, 
cinstea.

în acest an, conform tradiției, 
veteranii au vizitat atelierele și 
secțiile unde au lucrat, s-au în
treținut cu foștii lor ucenici, 
i-au pus să dea mici „probe" 
de virtuozitate în muncă. Prin
tre aceștia s-a aflat și octogena
rul Dumitru Nicolae, care și-a 
pus la... probă, pe unul din cei 
6 feciori ai lui, care lucrează în 
uzină. O probă trecută cu 
succes, semn că ștafeta se află 
în mîini bune.

Gospodărirea 
mai bună a 

orașelor și satelor 
în întrecerea socialistă desfă

șurată pentru înfrumusețarea și 
buna gospodărire a orașelor și 
satelor, consiliile populare din 
județul Iași se înscriu cu rezul
tate îmbucurătoare. Valoarea lu
crărilor realizate în județul Iași 
prin muncă patriotică de către 
cetățeni se ridică la peste 92 
milioane lei, depășindu-se cu 
13 milioane lei angajamentul luat 
pe anul 1970. Acțiunile patriotice 
inițiate în acest scop de consi
liile populare și de deputați au 
fost sprijinite de comitetele de 
cetățeni în care activează 26 000 
de oameni ai muncii.

HARGHITA

Noi edificii 
social-culturale
Orașul Miercurea Ciuc își va 

îmbogăți zestrea urbanistică 
prin construirea mai multor o- 
biective social-culturale mo
derne. Se află în fază avansată 
de construcție noua clădire a 
poștei și telefoanelor, un bloc 
turn și un complex comercial, 
un spital, un patinoar artificial 
și hotelul „Sport" cu 8 etaje. De 
curînd, a fost inaugurat noul 
cinematograf „Transilvania", do
tat cu aparate de proiecție pen
tru filme cu dimensiuni nor
male și cinemascop, cu instalații 
speciale de încălzire și de con
diționare a aerului.

BACĂU
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19,00

18,00 Deschiderea emisiunii. Scena 
și ecranul. Din cuprins : 
• Două decenii de la înfiin
țarea studioului de filme do
cumentare și jurnale de ac
tualități „Alexandru Sahia“. 
Interviuri cu Aristid Moldo
van — directorul studioului, 
și cu documentariștii Ale
xandru Boiangiu și Mirel 
Ilieșu.

18,30 „Mîndră floare ca-n Banat**. 
Program de cîntece și dan
suri susținut de Ansamblul 
Casei de cultură a sindicate
lor din Reșița : ® Cîntece 
populare interpretate de Iri
na Dorobanțu, Gheorghe Go- 
diu, Maria Weber, Victoria 
Muruian, Iosif Cioclodea —

19,30
20,00

20,10

21,00

22,40
23,00

soliști vocali, șl Tudor Virgil 
la trompetă • Jocuri din 
Oaș o Moment vesel cu Iile 
Pistrilă. Dirijor : Nicolae Pe- 
rescu. Coregrafia : Lascu A- 
filon.
Ce sînt și'ce trebuie să fie 
centralele industriale.
1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.
Telejurnalul de seară.
Agenda politică de Ion Măr- 
gineanu.
Roman foileton : „Războiul 
celor două roze" (VII).
Steaua fără nume (muzică 
ușoară). Prezintă Dan Deșliu. 
Telejurnalul de noapte.
Viața literară. Ancheta emi
siunii : Experiențele debutu
lui editorial. Participă : acad. 
Alexandru Rosetti, acad. 
Mihai Beniuc, Violeta Zamfi- 
rescu, Ioanichie Olteanu, 
Cornel Regman, Nicolae Ma- 
nolescu.
Telesport. 
închiderea emisiunii.

*

— De ce merge atît de greu ac
țiunea de restituire a spațiilor către 
comerț 1 — o întrebăm pe tov. Ga- 
rofița Pavel, vicepreședinte al con
siliului popular municipal Cluj.

— Ce vă pot spune decît că ac
tualii posesori nu vor să cedeze a- 
ceste spații. Consiliul popular a 
făcut tot felul de demersuri pe lingă 
ei, dar răspunsul lor a fost negativ. 
Sîntem conștienți că ar trebui să re
dăm comerțului aceste spații, dar, 
deocamdată, nu putem face mai 
mult. Vom analiza problema, pentru 
a vedea ce-i de făcut.

Nu înșirăm aici lista birourilor, 
depozitelor și a tot felul de unități 
care ocupă în prezent spațiile comer
țului, fiindcă ea este cunoscută — 
și incă foarte bine — de către co
mitetul executiv al consiliului popu
lar municipal Cluj. Nu vrem să spu
nem că problema înapoierii spațiilor 
către comerț este o treabă simplă. 
Dar dacă s-a făcut un studiu — care 
la data elaborării lui a preconizat și 
soluțiile de rezolvare a problemei — 
de Ce este acum abandonat, de ce 
îndeplinirea lui este lăsată Ia bunul 
plac al uneia sau alteia dintre păr
țile aflate în cauză ?

Am lăsat anume la urmă muni
cipiul București. Aici lucrurile sînt 
și mai clare. Există de mai mult 
timp o indicație a conducerii de 
partid și de stat de a se reda zonei 
Lipscani pulsul comercial de altă
dată. In decurs de un an și jumă
tate s-au făcut numeroase planuri și

variante de planuri, dar acțiunea în 
sine a înaintat cu viteza... melcului. 
Peste 11 000 mp ai unor foste vaduri 
mai sînt ocupați tn prezent de alți 
beneficiari ; cu toate acestea, în de
curs de un an și jumătate, consiliul 
popular a obținut eliberarea abia a 
500 mp. Ziua și metrul pătrat !

narea lucrărilor în două etape etc. 
etc. Sînt măsuri foarte bune și ele 
au mai fost aduse la cunoștința opi
niei publice. Dar iată că, abia „ela
borate", abia „definitivate", încep și 
ele să intre în contradicție cu... 
realitatea. Cine pune din nou bețe-n 
roate ? De necrezut, chiar unitățile

Să fie redate comerțului 
magazinele...

— Recent — ne spune tovarășul 
Toma Albulet, directorul general al 
Direcției comerciale a Capitalei — 
s-a elaborat un nou plan de măsuri, 
care prevede eliberarea tuturor spa
țiilor pină la 15 decembrie 1970 și 
amenajarea lor, cu posibilitățile pro
prii ale beneficiarilor, pe baza unor 
soluții simple, fiînă la 1 mai 1971.

Sîntem informați, de asemenea, 
că actualul plan conține și studiul 
privind profilarea fiecărei artere, 
antrenarea unor ministere și depar
tamente la amenajarea zonei, eșalo-

aflate în subordinea Ministerului 
Comerțului Interior și a Consiliului 
popular municipal. Nici unul din nu
meroasele depozite ale I.C.R.T.I. și 
I.C.R.M. nu s-a mutat cu un cen
timetru din spațiul deținut — deși 
aveau termen pină la 1 decembrie 
Nici alte unități ale Consiliului popu
lar — Direcția generală de construc- 
ții-montaj și Direcția sanitară — nu 
s-au grăbit să îndeplinească măsu
rile stabilite. Ce să mai spunem de 
alții ?

Pe' scurt, acestea sînt faptele. Sîn

tem convinși că cititorii și-au for
mat singuri o părere. Există un cerc 
vicios care ar trebui rupt cu toată 
hotărîrea. Pe de o parte, consiliile 
populare se plîng că rețeaua comer
cială nu satisface In cele mai bune 
condiții deservirea populației — și 
după cum am văzut, așa și 
este ; pe de alta, cind e vorba 
să acționeze cu toată fermita
tea pentru dezvoltarea acestei rețele, 
pe toate căile, ele așteaptă parcă să 
fie împinse de la spate, acționează 
ca și cum ar rezolva o problemă a 
altora și nu. în primul rind, a popu
lației din județul sau orașul respec
tiv.

Problema ar trebui să constituie 
un obiectiv de lucru și pentru 
C.S.E.A.L. Trebuie să spunem des
chis : M.C.I. a dat indicații bune, a 
elaborat instrucțiuni, dar se pare că 
acestea au reprezentat pentru consi
liile populare doar „material de con
sultare". Or, în această problemă de 
mare interes social. Comitetul de 
Stat pentru Economia și Adminis
trația Locală trebuie să-și spună 
mult mai hotărît cuvintul. Există o 
legislație clară, sînt indicații ale 
conducerii de partid și de stat ca 
toate fostele spații comerciale, ră
mase în continuare utile, să fie 
recuperate — și trebuie văzut (și lua
te măsuri) de ce acțiunea respectivă 
se desfășoară cu atîta încetineală. 
Dacă nu se intervine energic, din 
partea tuturor factorilor interesați, 
rețeaua comercială a multor orașe va 
rămine, în continuare, deficitară — 
tn ciuda unor posibilități evidente de 
remediere a situației existente.

Noi 
magazine sătești

Rețeaua comercială din satele 
și comunele județului Bacău se 
află în continuă extindere. La 
Urechești, Grigoreni. Luizi-Că- 
lugăra, Berești-Bistrița și în alte 
zece localități au fost date în fo
losință noi și moderne magazine 
sătești. Numărul magazinelor 
construite în ultima vreme in 
satele și comunele județului a a- 
juns la peste 40: Pină la sfirșl- 
tului anului, vor mai fi inaugu
rate magazine la Sascut, Buhoci 
și în alte comune ale județului.

„Cintec, joc 
și voie bună"

Un nou ansamblu de cîntece 
și dansuri, „Doina Gorjului", a 
debutat cu succes in viața artis
tică a municipiului Tg. Jiu. Noul 
ansamblu a prezentat în premi
eră un spectacol muzical-core- 
grafic intitulat „Cintec, joc și 
voie bună". Alcătuit din dan
suri și cîntece populare de pe 
meleagurile Gorjului, precum și 
din alte zone folclorice ale țării 
— Oaș, Sibiu, Dobrogea — pro
gramul a întrunit aprecieri una
nime din partea publicului. An
samblul „Doina Gorjului" va 
prezenta spectacole în numeroa
se localități ale județului, după 
care va intreprinde un turneu 
în țară.

(DE LA CORESPONDENȚI! 
„SCÎNTEII")
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SPORT ACTUALITATEA
LA HOCHEI PE GHEAȚĂ

• ASTĂZI PE PATINOARUL „23 AUGUST" ÎNCEPE 
UN MARE TURNEU INTERNAȚIONAL

Însemnări din sportul școlar

Inițiativă, ingeniozitate, 
spirit practic

FOTBAL Divizia A
I

PATRU ECHIPE „CAP LA CAP“...

CRONICI TELEGRAFICE
POLITEHNICA — S. C. BACĂU 3—1 (1—1). Au 

marcat : Moldoveanu, (min. 1), Băluță (min. 32), 
Nedelcu autogol, (min. 50) șl Cuperman (min. 85).

A fost o partidă foarte frumoasă, poate una din
tre cele mai frumoase disputate, în ultimii ani, pe 
stadionul din Dealul Copoului. Ieșenii au început 
furtunos meciul, atacînd pe front larg. Ei au în
scris încă din primul minut prin Moldoveanu. Oas
peții și-au revenit relativ repede după acest 
„knock-down" și au echilibrat jocul, egalînd. Cele 
două personalități ale întîlnirii au fost Cuperman 
(Politehnica) și Dembrovschi (S.C.). După pauză, 
gazdele au înscris imediat și astfel, în continuare, 
au acționat relaxat, mărindu-și avantajul. Jocul 
și-a păstrat însă ritmul și nivelul pînă la sfîrșit.

U.T.A. — FARUL 3—0 (2—0). Au marcat : Pojoni, 
(min. 29), Broșovschi, (min. 32) și Sima, (min. 73).

Ca de obicei, jocul a început cu atacuri furtu
noase ale gazdelor, întrerupte de contraatacuri ale 
oaspeților. Constănțenii s-au apărat cu exactitate 
pînă în min. 29, cind au primit primul gol. In ge
neral, partida s-a desfășurat la un bun nivel ten- 
nic, iar de la sfîrșitul reprizei întîi, după acci
dentarea lui Ștefănescu, poarta Farului a fost apă
rată cu brio de ...fundașul Antonescu, răsplătit de
seori cu aplauze la scenă deschisă de tribune.

UNIVERSITATEA CLUJ — C.F.R. TIMIȘOARA 
2—0 (1—0). Au marcat : Anca, (min. 43) și Stîncel, 
(min. 87).

Clujenii au cîștigat destul de greu acest meci în 
care partenerii de întrecere — feroviarii timișoreni 
— au luptat din răsputeri, deși nu aveau practic 
nici o șansă.

JIUL — PROGRESUL 3—1 (0—1). Au marcat : 
Dudu Georgescu, (min. 44), Ion Constantin, (min. 
46 și 81) și Libardi (min. 62).

Suporterii Jiului au trăit o „pauză" pe care n-o 
vor uita multă vreme, pentru că în penultimul mi
nut al primei reprize — după ce fuseseră dominați 
copios — oaspeții au deschis scorul prin Dudu 
Georgescu. Dar, o schimbare inspirată (Turcan cu 
Naidin) l-a adus pe Ion Constantin în centrul liniei 
de atac și pe ...tabela marcatorilor etapei. Jocul 
n-a fost grozav, dar spectatorii lui au plecat mul
țumiți : echipa favorită terminase învingătoare în- 
tr-o întîlnire în care la un moment dat totul de
venise foarte negru.

STEAGUL ROȘU — C.F.R. CLUJ 1—0 (0—0). A 
marcat : Pescaru, (min. 50).

Obligați să joace în... deplasare, brașovenii n-au 
crezut totuși că vor avea un meci atît de dificil 
cu C.F.R. Cluj. Nemaivorbind de făptui că, înain
te cu patru minute de final, clujenii au avut ega- 
larea în vîrful ghetei lui Soos, care a ratat o lovi
tură de la 11 m. Privite lucrurile prin această pris
mă, putem spune că nu brașovenii au cîștigat par
tida, ci clujenii au pierdut-o.

UNIVERSITATEA CRAIOVA — DINAMO BUCU
REȘTI 1—0 (1—0). A marcat Oblemenco, (min. 43) 
— din 11 m.

STEAUA — PETROLUL 0—0.

RAPID — F.C. ARGEȘ 1—1 (1—0). Au marcat : 
Dumitru, (min. 37) și Frățilă, (min. 80).

• Atenția iubitorilor de hochei pe 
gheață a fost reținută la sfîrșitul 
săptămînii trecute de meciurile ami.- 
cale dintre formațiile de juniori ale 
României și R.D. Germane (meciuri 
amicale, dar prezentind un serios in
teres pentru sportivii noștri, care vor 
participa luna aceasta la meciurile 
din grupa B a campionatului euro
pean de juniori) Din păcate, com
portarea hocheiștilor noștri a produs 
deziluzie nu numai în rîndul publicu
lui spectator, ci și în rîndul specia
liștilor. Două meciuri, două înfrân
geri, dintre care cea de a doua la un 
scor categoric și după un joc incalifi
cabil din punct de vedere al nivelului 
tehnic...

• Sîmbătă și duminică, patinoarul 
acoperit „23 August" a găzduit o du
blă întîlnire — restanțe din campio
natul divizionar — între echipele Di
namo București și Agronomia Cluj. 
Dinamoviștii, mari favoriți, au cîști
gat de fiecare dată, la scoruri destul 
de edificatoare : 10—4, respectiv 7—3. 
De subliniat însă că ieri, clujenii au

condus după prima repriză cu 2—1, 
după a doua, scorul era egal (2—2) 
pentru ca în ultima repriză, dinamo
viștii să se impună net, înscriind 6 
goluri.

• De astăzi, pe același patinoar, se 
dispută — timp de o săptămină — un 
interesant turneu internațional : 
„Turneul armatelor prietene". La a- 
ceastă competiție, așteptată cu deose
bită curiozitate de amatorii de hochei 
ai Capitalei noastre, participă for
mații de club de certă valoare inter
națională — din Moscova și Lenin
grad, Praga, Sofia, Varșovia, Bucu
rești. Aseară, în cadrul ședinței teh
nice, a fost definitivat programul me
ciurilor. Pentru astăzi, ziua inaugu
rală a competiției, după festivitatea 
de deschidere (ora 16,30) vor avea loc 
următoarele partide : Dukla Praga- 
Legia Varșovia (ora 17) și Steaua 
București-T.S.K.A. Sofia (ora 19,30). 
Mîine se dispută meciurile : Selec
ționata Armatei U.R.S.S.-T.S.K.A. 
Sofia (ora 17) și Steaua București- 
Dukla Praga (ora 19,30). Miercuri 
este zi de odihnă.

Intenția 
a facilita 
valoroase 
de masă 
ceul din

Craiovenii au jucat mai clar
CRAIOVA (corespondentul „Scîn- 

teii" — Nistor Țuicu). Privit prin 
prisma rezultatelor anterioare reali
zate în întîlnirile dintre cele două 
echipe, dinamoviștii porneau favoriți 
n meciul de ieri cu craiovenii — 4 

victorii față de numai una a craio- 
venilor.

Dar, Dinamo, deși a făcut un meci 
bun și, ca urmare și a rezultatelor 
obținute de celelalte partenere, a ră
mas în fruntea clasamentului, a fost 
Învinsă cu 1—0. Universitatea Craio
va, printr-un joc mai clar și un plus 
de voință — deci învingătoare meri
tuoasă — a cîștigat cele două puncte, 
reușind să se mențină printre frun
tașele diviziei A.

Pînă în minutul 10, jocul a fost 
echilibrat, după care craiovenii în
cep să se detașeze. în minutele 13 
și 14, atacurile lor se soldează cu 
două cornere consecutive. în minutul 
17, craiovenii obțin un nou corner 
care rămîne nefructificat. în minutul 
23, o lovitură liberă de la 25 metri 
în favoarea dinamoviștilor putea să

se soldeze cu un gol, dar Doru Po
pescu nu a reușit să intercepteze 
centrarea lui Haidu. în minutul 30, 
Țarălungă primește o minge în careul 
dinamoviștilor și de la 7—8 metri de 
poartă pierde ocazia de a deschide 
scorul. în minutul 34, se petrece o 
fază care încălzește tribunele. Un șut 
puternic tras în colțul din dreapta 
porții dinamovlste este scos în corner 
de către Cheran. Andrei ieșise din 
poartă și se afla pe undeva pe la 
mijlocul careului de 16 metri. Publi
cul reclamă gol. Arbitrul Petre Sotir 
— care a condus corect — a conside
rat însă că mingea nu depășise linia 
porții. în minutul 42 s-a petrecut faza 
din care a rezultat și golul. Martino- 
vici de pe extrema dreaptă a centrat 
in careu la Donose ; acesta se pre
gătea să șuteze dar a fost faultat de 
către Stoenescu și arbitrul, fără nici 
o ezitare, a arătat punctul de 11 
metri. Oblemenco execută lovitura de 
la 11 metri și... 1—0 pentru craioveni, 
rezultat cu care s-a încheiat de altfel 
și partida.

STEAUA - PETROLUL

Un meci agreabil

CLASAMENT
1 Dinamo 13 7 3 3 24—12 17
2 Politehnica 13 7 3 8 26—10 17
3 Rapid 13 5 7 1 15— 8 17
4 Petrolul 13 7 3 3 18—14 17
1 U.T.A. 13 7 1 5 18—11 15

8 Univ. Craiova 13 0 3 4 10—11 15
7 Steagul roșu 13 8 3 4 8—10 15
1 Farul 13 8 2 5 22—23 14
1 Steaua 13 4 5 4 17—16 13

10 S. C. Bacău 13 8 0 7 21—18 12
11 Unlv. Cluj 13 5 2 8 15—15 12
12 F. C. Argeș 13 3 5 5 15—18 11
13 Jiul 13 5 1 7 13—17 11
14 C.F.R. Cluj 13 4 2 7 15—23 10
15 Progresul 13 2 4 7 8—17 8
10 C.F.R. Tim. 13 3 0 11 7—23 4

ETAPA VIITOARE
(9 decembrie)

PROGRESUL - UNIVERSI
TATEA CRAIOVA, C. F. R. TI
MIȘOARA — PETROLUL, S. C. 
BACĂU — RAPID, C.F.R. 
CLUJ — STEAUA, FARUL — 
JIUL, DINAMO BUCUREȘTI - 
UNIVERSITATEA CLUJ, F. C. 
ARGEȘ - U.T.A., POLITEH
NICA IAȘI — STEAGUL ROȘU.

I.E.F.S. —CAMPIOANĂ
PE 1970 LA JUDO

CLUJ (prin telefon, de la Paul 
Radvani). Sala sporturilor din Cluj 
a fost gazda unor dispute inedite : 
finalele celei de-a doua ediții a cam
pionatelor naționale de judo pe e- 
chipe, reunind 17 formații din cele 
90 cite au participat la fazele an
terioare ale competiției.

Titlul de campioană a țării pe 
anul 1970 a fost cucerit de formația 
I.E.F.S. București (antrenor — Ion 
Han tău), care a prezentat cea mai 
omogenă garnitură și care în parti
da decisivă a întrecut cu 4—1 pe 
cîștigătoarea ediției inaugurale, echi
pa Rapid București (antrenor Gheor- 
ghe Donciu). Studenții I.E.F.S.-ului 
însă au trecut prin emoții în fazele 
preliminarii, întrucît echipe tinere, 
ca „Voința“-Slbiu (antrenor Ovidiu 
Bucur) și „Terom" Iași (antrenor

IERI, 
LA RUGBI

Constantin Tistu), au dat replici 
neașteptat de dîrze bucureștenilor, 
care s-au calificat mai departe nu
mai datorită victoriilor individuale 
realizate prin ippon (tuș) (meciurile 
respective s-au încheiat la egalitate 
— 2—2). O mențiune specială se cu
vine campioanei de juniori a țării, 
„Voința“-Sibiu, care a cîștigat la 
seniori medalia de bronz. La indivi
dual o impresie deosebită au produs: 
Ionel Lazăr (Vagonul-Arad), Lazăr 
Moldovan și Alexandru Toth (Voința- 
Sibiu), Gheorghe Boșcu (I.E.F.S.), 
Constantin Coman și Mircea Sîrbu 
(Trotușul — orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej).

Din păcate, campionatul a fost 
marcat Și de unele aspecte negative. 
Și aici, în primul rînd, vom nota 
„supărarea" antrenorului echipei Po- 
iitehnica-Timișoarif, Bogdan Con
stantin (de altfel antrenor și al lo
tului de seniori), care, nemulțumit 
de unele decizii ale arbitrilor, nu a 
mai prezentat echipa sa în meciul 
cu Universitatea-Craiova (pentru lo
curile 5—6). în întîlnirea semifinală 
Rapid—Terom, sportivii Viorel Toșun 
și respectiv Aurel Gîrbea au simu
lat accidente, neprezentîndu-se pe 
saltea.

Penultima etapă a primei părți » 
campionatului diviziei A a programat, 
pe terenul neutru „Constructorul", 
două partide : prima a opus forma
țiile cluburilor „Grivița roșie" și „Fa- 
rul“-Constanța. După o repriză rela
tiv echilibrată, scorul ia proporții în 
repriza a doua grație formei foarte 
bune a „bătrânului" Țibuleac, cît și 
jocului percutant al înaintașilor „Gri- 
viței roșii", care au făcut ca scorul 
final să fie de 30—8. Acest joc a de
monstrat, o dată în plus, faptul că 
jucătorii nu cunosc sau nu vor să cu
noască paragrafele din regulamentul 
privind legea ofsaidului, cursivitatea 
jocului fiind astfel întreruptă de re
petate lovituri de pedeapsă.

A doua partidă, care a opus echipe
le bucureștene Dinamo și Rapid, a 
avut caracteristica unul joc amical 
rezistența opusă de formația Rapid 
fiind foarte slabă. Scorul de 34—6 
putea să fie și mai mare dacă jucă
torii dinamoviști ar fi abordat parti
da cu seriozitatea unui joc de cam
pionat.

La Petroșani. în derbiul etapei 
Știința — Steaua 0—0 !

acestor însemnări este de 
cunoașterea unor inițiative 

în activitatea sportivă 
a elevilor de la li- 
Miercurea Ciuc. Sem

nalarea unor asemenea inițiative,
care au trecut examenul eficienței, 
mi se pare cu atît mai utilă, cu cît, 
de multe ori, trecînd in revistă pro
gramele de activități ale asociațiilor 
sportive școlare și planurile consi
liilor locale ale organizației pionieri
lor, nu putem să nu observăm o anu
mită uniformitate.

La liceul din Miercurea Ciuc, de
marajul în intensificarea activității 
sportive de masă a fost făcut prin 
asigurarea condițiilor de practicare a 
diferite ramuri sportive. Cu spriji
nul conducerii liceului, al organelor 
locale, prin spiritul întreprinzător al 
profesorilor de educație fizică și 
participarea elevilor și a părinților 
acestora la acțiunile voluntar-patrio- 
tice, în decursul ultimilor ani s-au 
realizat : o sală de gimnastică, una 
de culturism (in încăperi ale școlii), 
teren de volei și baschet (împrejmui
te cu gard de sîrmă), teren de fotbal 
cu pistă și sectoare pentru atletism, 
patinoar de hochei cu instalație de 
nocturnă. în prezent, sînt pe termi
nate lucrările pentru darea în folo
sință a trambulinei pentru sărituri cu 
schiurile. Pentru sezonul de iarnă se

prevede amenajarea pistei de atle
tism pentru patinaj viteză, dotarea 
școlii cu un babyschilift și 20 săniuțe 
realizate prin munca elevilor.

Dacă analizăm programele activi
tății sportive la unitățile de pio
nieri și la asociația sportivă a elevilor, 
constatăm că, prin modul cum aces
tea sînt concepute și felul cum ac
țiunile sînt repartizate în timp, sa 
asigură, cu regularitate, în cursul 
anului o bogată și variată activitate 
cu caracter sportiv și turistic, dife
rențiată pe echipele reprezentative 
ale școlii, claselor și restul elevilor. 
Un exemplu concret : programul 
pentru sezonul de iarnă cuprinde 
campionatele școlii la hochei (par
ticipă 29 echipe reprezentative de 
clase), la schi, patinaj, săniuțe, să
rituri cu schiurile la trambulină, 
crosuri, excursii, concursuri populare 
cu schiurile și săniuțele etc. Demn 
de remarcat mi se pare și faptul că, 
din 1 737 elevi, doar 8 sînt scutiți me
dical la educație fizică.

Experiența de la liceul din Miercu
rea Ciuc (director Egel Erno) dove
dește că totul este pe deplin posi
bil prin intensificarea investiției de 
inițiativă, de ingeniozitate. spirit 
practic și perseverență.

Prof. Gh. VLĂDICĂ

A
In cîteva rînduri

ȘAH După 4 runde în turneul cam
pioanelor europene, care se desfă
șoară în localitatea iugoslavă Vrnjac- 
ka Banja, conduc Alexandra Nicolau 
(România) și Gheorghieva (Bulgaria) 
cu cîte 3,5 puncte fiecare, urmate de 
Nana Aleksandria (U.R.S.S.) — 2,5
puncte (o partidă mai puțin jucată), 
Lazarevici (Iugoslavia) și Eretova 
(Cehoslovacia) — 2,5 puncte. Alexan
dra Nicolau a remizat partida între
ruptă cu Lakman, Lazaravici a în
vins-o pe Ferer, iar Nepfer a remizat 
cu Pytel.

BOX în drum spre titlul mondial, 
fostul deținător al centurii de catego
rie grea, mult comentatul boxer a- 
merican de culoare Cassius Clay, 
îl va întîlni luni seara, pe rin
gul celebrei arene „Madison Squa
re Garden" din New York, pe 
argentineanul Oscar Bonavena, a- 
preciat la ora aceasta ca unul dintre 
cei mai redutabili pugiliști ai cate
goriei respective. Acesta este ultimul 
„obstacol" pus în fața lui Clay, care, 
în caz de victorie, primește automat 
dreptul de a-1 înfrunta în anul viitor 
pe deținătorul centurii, Joe Frazier, 
campion olimpic la Tokio.

ÎN TURNEUL INTERNAȚIONAL 
MASCULIN DE HANDBAL DE LA 
OPOLE, echipa Norvegiei a întrecut 
cu scorul de 16—12 (8—6) formația 
U.R.S.S., în timp ce meciul dintre re
prezentativele Poloniei și Cehoslova
ciei s-a terminat ia egalitate 19—19 
(10—10).

Tot la Opole a avut loc șl meciul 
pentru „Cupa Campionilor europeni" 
la handbal (feminin) între echipa 
franceză Union Sport Ivry și forma
ția poloneză Otment Krapkovice. Au 
învins sportivele poloneze cu (corul 
de 31—13 (18—6).

ECHIPA FEMININA DE HAND
BAL FRAM (Islanda) s-a calificat 
pentru turul următor al „Cupei cam
pionilor europeni". Handbalistele is
landeze au învins cu scorul de 19—11 
(10—5) echipa Maccabi din Tel Aviv. 
în primul joc Fram cîștigase cu 
15—10.

ÎN SEMIFINALELE CUPEI IN
TERNAȚIONALE DE TENIS pe te
ren acoperit, echipa Franței a elimi
nat-o pe cea a Italiei cu 2—1, iar se
lecționata Danemarcei s-a calificat 
cu același scor în fața echipei R.F. a 
Germaniei.

Concurs automobilistic de viteză pe circuit pe un traseu din apropierea Bd. Banu Manta. Inițiativa filialei A.C.R.- 
București a stîrniț un real interes1 în rîndul automobiliștilor și al publicului spectator din Capitală. lată cîștigă- 
torii : avansați : Eușen lonescu-Cristea (clasa sub 850 cmc și pbste 1 150 cmc), Marin Dumitrescu (1 150 cmc) ; în
cepători : Dan Bon|ug (sub 850 cmc), Victor Preda și Dumitru Rusa (1 150 cmc), Victor Preda (peste 1 150 cmc)

Spectatorii bucureșteni, prezenți 
Ieri pe stadionul Republicii', au avut 
ocazia să vadă pe una dintre frun
tașei. primei părți a campionatului 
— Petrolul — jucînd în compania 
echipei Steaua. Formația ploieșteană 
a produs o impresie satisfăcătoare 
prin buna organizare a activității în 
teren, mai ales în sectorul apărării, 
și, împreună cu adversara ei din 
București, a oferit publicului un 
meci agreabil. Ambele echipe au in
trat în joc cu o așezare tactică 4-3-3 
pe care în general nu și-au modifi
ca t-o pînă la sfîrșitul partidei. Pen
tru ploieștenl, această preferință 
tactică se justifică în primul rînd 
prin Intenția lor de a cîștiga un 
punct în condițiile meciului disputat 
pe teren străin. însă, după cum apli
că formația ploieșteană această idee 
de joc, probabil că este bine să se 
definitiveze această orientare, indi
ferent de locul unde se dispută par
tidele, Jucătorii par să și-o fi însu
șit în suficientă măsură, iar perfec
ționările se vor produce inerent, pe 
măsura îmbunătățirii compoziției 
echipei.

Ieri, ploieștenilor le-a reușit închi
derea căilor de acces prin partea 
centrală a cîmpului de joc, acolo 
unde Bădin și Mocanu s-au remarcat,

respingind prompt atacurile lui Ște
fănescu — Tătaru, cărora li se adaugă 
cu regularitate venind din linia de 
mijloc Dumitriu III. O singură dată. 
Steaua a străpuns decisiv apărarea 
petrolistă — în minutul 73, Mirăuță 
s-a infiltrat surprinzător prin 
dribling pînă la marginea careului, 
a executat un schimb de mingi 
cu Ștefănescu și, intrînd în 
careu, a șutat plasat lingă bară. 
Dar, ultimul apărător, portarul Mi
hai Ionescu, care ieri a jucat fără 
greșeală, a respins balonul în cor
ner ! Pînă atunci, Petrolul avusese 
cîteva ocazii prielnice de a marca, 
ocazii rezultate din contraatacuri ra
pide. între minutele 58 și 68 am no
tat 4 acțiuni petroliste fulgerătoare 
in plină perioadă de dominare a 
Stelei.

Enumerarea fazelor de mai sus a 
avut rostul să susțină faptul că e- 
chipa din Ploiești are în general, a- 
vea deci și ieri, capacități de a forța 
succesul, chiar dacă jucau pe teren 
străin, totuși ploieștenii erau mulțu
miți de scorul final, de egalitate. Pu
țină ambiție în plus nil le-ar strica 
acum cind tot s-au urcat pe înălți
mile clasamentului.

(Urmare din pag. I)

V. MIRONESCU

Un moment de tensiune în careul Petrolului. (Fazâ din meciul Steaua —
Petrolul) Foto ; Gh. Vințilă

nivelurile, pe toată această filieră or
ganizatorică s-au manifestat și, din 
păcate, se mai manifestă o desconsi
derare a muncii în perspectivă, dusă 
cu perseverență. Munca de pregătire 
a unui voleibalist de clasă certă du
rează între 5 și 10 ani. în decursul 
ultimilor ani au existat, e drept, dis
cuții asupra viitorului voleiului. Bi
roul federal a stabilit o serie de mă
suri, dar nu a perseverat suficient 
pentru îndeplinirea lor.

Conf. univ. I. Kunst-Ghermănescu : 
Situația voleiului nostru este bine 
cunoscută de toți cei care muncesc 
pe acest tărîm sau, pur și simplu, 
urmăresc activitatea voleiului. în ce 
privește activitatea pe plan intern, 
nu cred însă că este vorba de o in
voluție. După Conferința pe țară a 
mișcării sportive, din iulie 1967, și în 
volei s-au înregistrat unele progrese : 
a crescut numărul echipelor de șco
lari si juniori, sistemul competlțional 
al tinerilor voleibaliști a devenit mai 
cuprinzător, rețeaua organizatorică pe 
teritoriu corespunde cerințelor de dez
voltare a voleiului pe plan intern.

Cu toate realizările de această 
natură, continuă să persiste o serioasă 
rămînere în urmă a voleiului de per
formantă. întrebați care sînt cauzele ! 
în principal, munca nesatisfăcătoare 
a biroului federal, a colegiului cen
tral de antrenori și — dar nu in cele 
din urmă — a activului salariat al 
F.R.V. Biroul federal — deși alcătuit 
din specialiști, unii cu renume, deși 
a elaborat planuri de muncă apre
ciate, deși cu cîtva timp în urmă, cu 
ocazia analizei făcute în cadrul Comi
tetului Executiv al C.N.E.F.S., a pri
mit sprijin și sarcini concrete — 
nu a privit cu suficient simț 
de răspundere îndatoririle ce-i 
revin. Colegiul central de an
trenori, ca for tehnic al federației, 
nu a contribuit, în măsura experien
ței multora dintre membrii săi și 
mai ales a răspunderii ce o are. la 
stabilizarea unei concepții de joc de 
autentică valoare.

Activul salariat al F.R.V. nu se 
bucură — în rindul cluburilor, al an
trenorilor — de prestigiul necesar, nu 
primește sprijinul corespunzător. Cau
zele decurg din insuficienta sa capaci
tate organizatorică, din modul dis
tant cu care discută cu numeroșii (șl, 
trebuie să subliniem, unii foarte ini
moși) tehnicieni și foști voleibaliști 
internaționali care doresc să se a- 
propie mai mult de problematica ac
tuală a voleiului nostru.

— Ziarul nostru a adresat re
cent două întrebări directe te-

derației de volei : „Pe cine trimi
teți să reprezinte sportul nostru 
peste hotare ?" (in „Scinteia" 
nr. 8576) fi „De ce exportăm 
antrenori, dacă echipele noastre 
le resimt lipsa ?“ (in „Scinteia" 
nr. 8588). Ce răspuns ați putea 
da dv. ?

P.D. : Prima întrebare adresată fe
derației a pornit, după cum se știe, de 
la comportarea intolerabilă avută la 
„mondiale" și înainte de acestea, de 
către reprezentativa feminină. N-aș 
vrea să mai repet ceea ce, prin presă, 
a aflat de acum opinia publică. Au 
fost făcute publice, de asemenea 
sancțiunile dictate jucătoarelor vino

calificați. Personal, cred că federația 
ar fi greșit dacă i-am fi ținut pe toți 
să activeze sau să se califice ca an
trenori în țară.

I.K.-G. : Nu împărtășesc întru totul 
punctele de vedere expuse aici de 
președintele F.R.V. Cred că la volei 
munca de educație, deși acceptată de 
toți ca făcînd parte integrantă din 
procesul de instruire, este neglijată 
serios. Atît la echipele de club, cit 
și la loturile reprezentative, au avu< 
loc, în ultima perioadă, abateri disci
plinare din partea multor sportivi, 
mai ales sportive, chiar din partea 
unor antrenori. Nu s-au luat la timp 
măsuri corespunzătoare. Tn acest cli
mat de tolerare cvasigenerală a a- 
baterilor (în fond, tot tolerare se

discuta multe. Să nu insistăm. Prin
cipalul în această problemă constă în 
faptul că echipele noastre de volei 
duc lipsă de antrenori. Din cele 24 de 
formații divizionare A, doar 5 (cinci) 
— două masculine și trei feminine — 
au antrenori cu normă întreagă. Pre
gătirea la marea majoritate a echi- 
pelot se face „cu ora" ; antrenorul 
vine la sală, face ora și pleacă. Pu
tem vorbi, în asemenea situații, de 
o muncă de calitate, de o pregătire 
la nivelul exigențelor voleiului in
ternațional ? Federația noastră se 
mulțumește, pare-se, să constate că, 
in scripte, are nominalizați circa 750 
de antrenori calificați. Dar nu face 
nimic pentru a-i apropia efectiv de 
problemele voleiului.

Va reveni voleiul in rindurile 
elitei sportului românesc?

vate, observațiile adresate antrenori
lor lotului, cluburilor respective. 
(Cu toate că aceste sancțiuni sînt to
tuși cam blînde, se aud voci care re
comandă ridicarea ...suspendărilor — 
n.n.) Este, fără discuție, o greșeală a 
federației că a tolerat prea mult aba
terile repetate și destul de grave ale 
unor jucătoare pînă s-a hotărât să 
treacă la măsuri. Totul a fost însă 
făcut, în speranța că jucătoarele, an
trenorii, conducerile cluburilor _ în 
cauză vor înțelege să curme șirul a- 
baterilor. Cred că echipa masculină 
de volei — deși a dezamăgit din 
punctul de vedere al plasării final» 
în ierarhia mondială — nu poate f! 
nicidecum criticată pentru compor
tări în afara normelor de sportivi
tate, pentru abateri de la conduita 
civilizată, de la moralitate, cum, din 
păcate, s-a întîmplat în lotul feminin 
de volei...

Referitor la întrebarea a doua. Mai 
întîi, nu este vorba de „export" de 
antrenori. Antrenorii români care au 
funcționat peste hotare au adus un 
real serviciu și voleiului din țara 
respectivă, și celui din țara noastră, 
al cărui prestigiu a crescut și în a- 
cest fel. Ar trebui, apoi, reținut că nu 
toți cei ce au activat în ultimii zece 
ani in străinătate au fost antrenori

cheamă cind sancțiunile sint minime...) 
nici n-ar trebui să ne mire că volei
balistele s-au făcut de rușine (și au 
făcut de rușine și mișcarea noastră 
sportivă) la ultimele competiții in
ternaționale — la Universiadă, 
ca și la „mondiale". Ne-a sur
prins însă faptul că, nici măcar 
in ceasul al 12-lea, forul fe
deral nu s-a arătat decis să 
curme complet răul de la rădăcină : 
sancțiunile dictate» jucătoarelor în 
cauză sînt, totuși, blînde, iar antre
norii, deloc străini de o serie de în- 
tîmplări, au scăpat, cum s-ar zice 
„basma curată". Deși uneori am fost 
sesizați de atmosfera neprielnică ce 
domnește în volei, nici noi nu am 
insistat pentru a se interveni mai 
energic. Am acceptat prea ușor „che
marea la clemență", garanțiile date 
de antrenori, de activiști ai federa
ției.

Problema antrenorilor la volei este 
deosebit de dificilă și cu aspecte mul
tiple. Una dintre carențe se referă, 
intr-adevăr, Ia așa-zisul export de 
antrenori. Desigur, nu este vorba de 
a fi renunțat la trimiterea peste ho
tare a unor specialiști in volei. Dar 
poate că numărul și mai ales momen
tul nu au fost totdeauna bine alese. 
In această ordine de idei, s-ar putea

— Față de situația actuală, 
cind voieiul pierde, pe plan in
tern, din interesul publicului a- 
mator 'de sport (chiar fi la ma
rile derbiuri. tribunele sint aproa
pe goale), cind voleiul nostru nu 
se mai situează la un înalt nivel 
valoric pe plan internațional, în 
ce ar consta, după părerea dv., 
măsurile urgente, ca și planul de 
perspectivă pentru redresare ?

P. D. : O primă măsură, eficientă 
considerăm noi, este aceea în curs de 
aplicare : am solicitat părerile unui 
larg grup de specialiști (antrenori ac
tivi sau foști jucători internaționali), 
pe marginea situației actuale a vo
leiului nostru. încercăm, în acest 
sens, să venim în întîmpinarea a cil

mai multor opinii de specialitate, care 
deseori ne parveneau pe căi ocolite 
sau nu ne ajungeau deloc. Planul 
nostru, cu aplicabilitate imediată, 
prevede, între altele, revizuirea cri
teriilor de selecție și pregătire a lo
turilor reprezentative, restructurarea 
campionatelor divizionare A și B. 
sprijin direct și permanent diviziilor 
școlare — autentică pepinieră pentru 
descoperirea și formarea adevăratelor 
valori sportive — alcătuirea unui ca
lendar internațional adecvat, punind 
accent pe întîlnirile intercluburi. Fe
derația, împreună cu comisiile și co
legiile sale, precum și cu comisiile ju
dețene de volei, va organiza controale 
de îndrumare sistematică în toate 
centrele voleibalistice din țară.

I.K.-G. : Biroul C.N.E.F.S. a apre
ciat ca nesatisfăcătoare activitatea de 
pină acum a membrilor biroului 
F.R.V., a colegiului central de antre
nori, a activului salariat care lucrea
ză în acest domeniu. Urgent, se im
pune discutarea problemelor voleiu
lui în plenul comitetului federal. Este 
cadrul cel mai nimerit și pentru elu
cidarea atîtor și alitor păreri contra
dictorii și fricțiuni dintre federație și 
ciuturi, și pentru luarea unor măsuri 
organizatorice (necesare, după opinia 
mea) în vederea întăririi comitetului 
și a biroului federal, a organelor sale 
teritoriale. Rămîne de rezolvat în 
primă urgență și problema activizării 
reale a antrenorilor calificați. Nu 
mai trebuie să întîrzie nici o clipă 
angajarea antrenorilor cu normă în
treagă, deocamdată la echipele din 
divizia A. în ce privește elaborarea 
planurilor de muncă — de perspec
tivă imediată sau pentru viitorul mal 
ihdepărtat — cred că lucrurile sini 
simple ; nu întocmirea, nu conținutul 
lor au dus la situația de astăzi a vo
leiului, ci neaplicarea in practică a 
măsurilor prevăzute, lipsa controlului 
și a îndrumărilor necesare. Ca in ori
ce sector de activitate, și în sport se 
cer o muncă susținută, simț de răs
pundere, pasiune, devotament. Or, cu 
părere de rău trebuie să mai repet, 
cei ce aclivează în volei (sportivi, an
trenori și alți specialiști) n-au fost toti 
și întotdeauna animați de astfel de 
ginduri. „Roadele" le vedem astăzi.

Convorbirea noastră cu doi dintre responsabilii cei mai autorizați 
ai voleiului românesc a subliniat incă o dată o serie de racile ale 
activității federației și a cluburilor, inclusiv... tendința de tergiversare 
a planului concret de măsuri. Discuțiile durează de trei luni. Pe cind 
măsuri practice ?

Se pare că federația de volei, conducerea sa, nu Înțeleg nici acum 
răspunderea deosebită ce ii revine, nu caută să pătrundă mai adine 
in analiza cauzelor, se dovedește tolerantă față de abaterile unor acti
viști apropiați. Am făcut această subliniere, in final, pentru că la o 
recentă discuție în fata biroului C.N.E.F.S., responsabilii federației de 
volei și-au făcut o autocritică formală, demonstrând că au reținut prea 
puțin din situația precară a voleiului nostru.



viața internațională

Studenți spanioli demonstrînd pe străzile Madridului în semn de solidaritate cu militanfii basci

în dezbaterea Comitetului

politic al Adunării Generale

a O.N.U.

Folosirea în
MADRID 6 (Agerpres) — In Spania continuă o largă mișcare 

grevistă, declanșată in urmă cu cîteva zile, în semn de protest 
împotriva procesului intentat la Burgos 
basci.

contra celor 16 militanți

Astăzi va fi semnat tratatul
polono-vest-german

Willy Brandt și Walter Scheel la Varșovia
VARȘOVIA (Agerpres) — La invitația președintelui Consiliului de Mi

niștri al R. P. Polone, Jozef Cyrankiewicz, la Varșovia au sosit ieri Willy 
Brandt, cancelarul R. F. a Germaniei, și Walter Scheel, vice cancelar și mi
nistru al afacerilor externe, în vederea semnării Tratatului privind bazele nor
malizării relațiilor dintre cele două țări, parafat la 18 noiembrie a.c., informea
ză agenția P.A.P.

Președintele
Nicolae Ceausescu

Potrivit guvernato
rului orașului San Se
bastian, Julio Iranzo 
Dominguez, numărul 
greviștilor, In 88 de în
treprinderi din regiu
ne, era sîmbătă seara 
de 13 400, dintr-un e- 
fectiv total de 17 500. 
La San Sebastian, opt 
persoane au declarat 
o grevă a foamei pe 
care intenționează să 
o continue pînă marți. 
Ei au făcut cunoscut 
printr-un document că 
cer amnistierea deți- 
nuțllor politici și re
cunoașterea drepturi
lor populației basce.

Alarmate de am
ploarea mișcării pro
testatare, autoritățile 
au dispus, pe lingă

starea excepțională 
decretată, și luarea u- 
nor așa-zise „măsuri 
de păstrarea ordinii 
publice". Garda civilă 
și poliția au intervenit 
pentru a dispersa gru
purile de manifes- 
tanți ; 15 persoane au 
fost arestate, a decla
rat Julio Iranzo Do
minguez. Totodată, el 
a precizat 
armate au 
pentru a-i 
uzine pe 
greviști.

trioți basci, 
de tineri au 
strat sîmbătă 
fața ambasadei 
niole din Roma, . 
tind pancarte, lansind 
lozinci și manifeste 
prin care denunțau în
scenarea judiciară de 
la Burgos.

că forțele 
intervenit 

expulza din 
muncitorii

• ROMA. — Tot 
mai multe sînt glasu
rile care protestează 
împotriva judecării de 
către autoritățile spa
niole a celor 16 pa-

Grupuri 
demon- 

seara în 
spa- 
pur-

• FRANKFURT. — 
In fața consulatului 
spaniol 
a avut 
strație 
potriva 
Burgos 
trioți basci, 
stranților vest-germani 
li s-au alăturat și ce
tățeni de origine spa
niolă.

din Frankfurt 
loc o demon- 
de protest îm- 

judecării la 
a celor 16 pa- 

Demon-

ALEGERI GENERALE 
ÎN PAKISTAN

Astăzi, în Pakistan au loc alegeri 
parlamentare generale. Pentru pri
ma oară in istoria acestei mari țari 
asiatice, cu o populație de peste 120 
milioane de locuitori, corpul electoral 
este chemat să desemneze prin vot 
direct pe membrii Adunării Naționa
le, care vor trebui, la rindul lor, să 
redacteze, în decurs de patru luni, 
proiectul noii constituții a Pakista
nului. Acestea oferă scrutinului de azi 
o semnificație aparte, rolul unui 
punct de plecare spre o participare 
mai largă a maselor la examinarea 
și soluționarea problemelor ce con
fruntă țara. Locul său în viața poli
tică pakistaneză a fost subliniat de 
altfel și de președintele Y’ahia Khan, 
care a relevat in discursul televizat, 
rostit la 3 decembrie, că alegerile 
sint concepute ca o primă etapă a 
planului elaborat de guvern pentru 
restabilirea democrației în țară. A 
doua etapă -j a adăugat șeful statu
lui pakistanez — va cuprinde aplica
rea prevederilor noii constituții, iar 
a treia transferare a puterilor către 
reprezentanții aleși în Adunarea Na
țională. Prin traducerea lor în viață, 
a lăsat el să se înțeleagă, vor fi în
deplinite unele dintre principalele 
revendicări ale maselor populare 
care, în decursul ultimilor ani, și-au 
exprimat, nu o dată, nemulțumirea 
față de sistemul electoral indirect, 
de persistența unor Îngrădiri în viața 
politică și socială. Adîncile frămîn- 
tări de la sfirșitul anului 1968 și în
ceputul lui 1969 au fost cauzate toc
mai de existența unor asemenea fac
tori, culminînd cu demisia președinte
lui Ayub Khan, preluarea puterii de 
către armată și instituirea legii mar
țiale.

Dincolo de semnificația lor pro- 
priu-zisă, alegerile de astăzi rețin a- 
tenția și prin condițiile cu totul ex
cepționale în care au loc. După cum 
se știe, în urmă cu trei săptămîni, 
Pakistanul a fost teatrul unei zgu
duitoare catastrofe naturale ale că
rei proporții nemaiîntîlnite au pro
vocat o adîncă emoție în întreaga 
lume : circa 1 milion de morți, mii 
de case distruse sau avariate, 300 000 
de vite înecate, imense suprafețe 
agricole pustiite. Pentru a ușura în
toarcerea la o viață normală a re-

giunilor lovite de ciclon, guvernul 
pakistanez a luat o serie de măsuri 
de ajutorare a sinistraților, de refa
cere a potențialului economic. Zile
le trecute, Consiliul de Miniștri al 
Pakistanului a aprobat un plan de 
cheltuieli in valoare de 860 milioane 
rupii în vederea reconstrucției în 
zonele calamitate. Numeroase ajutoa
re au sosit și sosesc de peste ho
tare. Cu toate acestea, din cauza 
distrugerilor imense procesul de 
normalizare a situației înaintează 
cu greu și, așa cum arată presa in
ternațională, vor trebui să treacă Încă 
multe luni pentru a șterge cît de cit 
urmele ciclonului.

Catastrofa naturală din Pakistanul 
de Est a afectat profund viața poli
tică a întregii țări. Intervenind cu 
numai citeva săptămîni înaintea a- 
legerilor generale (care fuseseră 
deja amînate de la 5 octombrie la 
7 decembrie), ea a-stîrnit o vie dis
pută în jurul oportunității desfășu
rării scrutinului la data fixată. Une
le partide extremiste au cerut amî- 
narea lui în speranța că vor împie
dica adoptarea noii constituții. La 
sfirșitul lunii trecute însă guvernul 
a anunțat că data alegerilor nu va 
fi modificată și că doar în cele nouă 
circumscripții ale regiunii devasta
te de ciclon ar putea interveni o a- 
mînare cu 15 zile. Pe fundalul a- 
cestor agitații s-au activizat și ele
mentele separatiste. Ele încearcă să 
exploateze sentimentele unei popu
lații traumatizate de infricoșătdarea 
catastrofă pentru a cere separarea 
celor două părți ale Pakistanului (a- 
flate la 2 000 de km una de alta) 
ceea ce contravine dorinței poporu
lui pakistanez de a consolida inde
pendența și unitatea țării. In dis
cursul rostit joia trecută, președin
tele Yahia Khan a lansat un apel la 
liniște și disciplină. Zilele urmă
toare — a spus el — vor fi „vitale? 
pentru țară. Toată lumea Va trebui 
să contribuie la prevenirea inciden
telor. Președintele a anunțat că for
țele armate au fost desfășurate în 
întreaga țară, pentru a ajuta admi
nistrația să mențină ordinea.

scopuri pașnice 
a teritoriilor 
submarine

NEW YORK 6 — Corespondentul 
Agerpres C. Alexandroaie transmi
te : De citeva zile, Comitetul politic 
examinează problema folosirii în 
scopuri exclusiv pașnice a teritoriilor 
submarine și a subsolului lor situate 
în afara limitelor jurisdicției națio
nale și a exploatării resurselor lor în 
interesul umanității.

Luînd cuvîntul în cursul acestor 
dezbateri, reprezentantul României, 
N. Micu, a amintit că, potrivit rezo
luțiilor anterioare ale Adunării Ge
nerale, declarația de principii, în curs 
de elaborare, trebuie să aibă menirea 
de a promova cooperarea internațio
nală în acest domeniu, în avantajul 
întregii omeniri, luînd în considera
ție interesele și nevoile deosebite ale 
țărilor în curs de dezvoltare. Vorbi
torul a subliniat importanța deose
bită pe care România o atribuie fo
losirii teritoriilor submarine in__
puri exclusiv pașnice și, prin ur
mare, negocierii urgente a unor 
suri eficiente de interzicere a 
căror activități militare in acest do
meniu.

NAȚIUNILE UNITE — Italia a 
anunțat sîmbătă că, începînd de la 
1 februarie 1971, se va retrage din 
Comitetul O.N.U. pentru decoloni
zare. Motivul retragerii este faptul 
că la această dată ea va intra în Con
siliul de Securitate ca membru ne
permanent, pentru o perioadă de 
doi ani.

Această vizită se află in centrul 
atenției presei poloneze de duminică, 
care o apreciază ca pe un eveniment 
de seamă în istoria relațiilor dintre 
cele două țări.

Subliniind semnificația deosebită 
a acestei vizite, „TRYBUNA LUDU" 
arată : „în cancelarul Brandt ve
dem pe șeful guvernului R.F.G., 
care a avut curajul să rupă cu pozi
ția revanșardă a predecesorilor săi 
și să înceapă modificarea cursului 
politicii externe a Bonnului... în per
soana lui W. Brandt vedem, de ase
menea, un eminent politician, primul 
cancelar din istoria R.F.G. cu un tre
cut antifascist". Tratatul dintre Po
lonia și R.F.G., care va intra în via- 

. ță după ratificarea de către ambele 
țări, va deveni baza normalizării re
lațiilor dintre cele două state". Ci
tind apoi părerea exprimată de W. 
Gomulka în cuvîntarea recentă de la 
Zabrze în legătură cu posibilitatea 
stabilirii de relații diplomatice între 
Polonia și R.F.G., pe măsura evolu
ției procesului de normalizare, „Try- 
buna Ludu" notează : „O astfel de 
normalizare va servi, în același timp, 
intereselor largi ale păcii și securi
tății europene. în acest sens, impor
tanța vizitei cancelarului Brandt, care 
va semna la Varșovia tratatul, depă
șește cu mult cadrul relațiilor bila
terale. Tratatul va contribui la întă
rirea tendințelor de destindere in 
Europa și va servi Ia afirmarea at
mosferei care favorizează colaborarea 
largă dintre țări cu sisteme sociale 
diferite".

Ziarul „ZYCIE WARSZAWY" face 
un scurt istoric al momentelor mai 
importante ale dialogului polono- 
vest-german și reamintește principa
lele prevederi ale tratatului cu 
R.F.G., parafat la Varșovia la 18 
noiembrie a.c. „Poporul polonez — 
scrie ziarul — este interesat ca tra
tatul să devină baza unei normalizări 
depline. Normalizarea este însă un 
proces la ale cărui începuturi sîntem

acum martori. Rapiditatea cu care se 
vor succeda celelalte etape depinde, 
în primul rînd, de atitudinea opiniei 
publice vest-germane și a forțelor 
politice din R.F.G.". „Se poate spune 
de pe acum că tratatul, care va fi 
semnat luni, va influența situația po
litică din Europa... Țările socialiste 
au salutat cu satisfacție, în cadrul 
Consfătuirii de la Berlin, tratatele în
cheiate la Moscova între U.R.S.S. și 
R.F.G. și la Varșovia, între R. P. Po
lonă și R.F.G., arătînd, totodată, că 
aplicarea lor în viață va corespunde 
intereselor vitale ale tuturor popoa
relor și țărilor".

0 declarație 
a vicepreședintelui 

P. S. U.
din Berlinul occidental

BERLINUL OCCIDENTAL 6 (Ager
pres) — Salutăm tratatul dintre 
R. F. a Germaniei și Uniunea Sovie
tică și tratatul dintre Polonia și R.F. 
a Germaniei, ele deschizînd largi po
sibilități pentru consolidarea păcii și 
securității europene, a declarat vice
președintele Partidului Socialist Unit 
din Berlinul occidental, Erich Ziegler, 
in cadrul celei, de-a treia conferințe 
a Asociației de prietenie germano— 
sovietice, care s-a desfășurat în Berli
nul occidental.

Berlinul occidental nu aparține și 
niciodată nu va aparține Republicii 
Federale a Germaniei, a subliniat el, 
adăugind că Partidul Socialist Unit 
va lupta pentru transformarea aces
tuia într-un factor al păcii, pentru ca 
Berlinul occidental să aibă relații 
bune cu Uniunea Sovietică, Republica 
Democrată Germană și celelalte state 
socialiste.

SCO-

mă- 
ori-

URUGUAY

Cereri in parlament

MONTEVIDEO 6 (Agerpres) — 
Comisia pentru probleme externe a 
Parlamentului din Uruguay a 
în dezbatere problema stabilirii 
relații diplomatice și comerciale __ 
toate statele lumii. „Nu sint și nu pot 
fi motive temeinice care să împie
dice Uruguayul să stabilească relații 
diplomatice cu toate țările lumii, 
inclusiv Cuba și R.P. Chineză", a 
subliniat deputatul Juan Adolfo 
Singer.

Presa din capitala Uruguayului co
mentează pe larg posibilitatea res
tabilirii relațiilor normale cu Cuba. 
Comentatorii sint unanimi în a apre
cia că exemplul Republicii Chile va

luat 
de 
cu

avea o influență pozitivă asupra sta
telor latino-americane, inclusiv asu
pra guvernului de la Montevideo. 
Influentul cotidian „ACCION" evi
dențiază într-un articol redacțional 
realismul restabilirii relațiilor cu 
Cuba, pronunțindu-se pentru anu
larea hotărîrii Organizației Statelor 
Americane (O.S.A.) din 1964 privind 
ruperea relațiilor cu guvernul de la 
Havana. „O.S.A., scrie in încheiere 
„Accion", trebuie să permită tuturor 
membrilor săi să hotărască singuri 
problema restabilirii relațiilor cu 
Cuba, acesta fiind un act realist și 
corespunzind spiritului vremurilor 
noastre".

SPRE O UNITATE COMPLETĂ
A ORGANIZAȚIILOR PALESTINENE

AMMAN 6 (Agerpres) — Ziarul 
palestinean „Al Fatah" a publicat 
sîmbătă o declarație a lui Yasser 
Arafat, președintele Comitetului Cen
tral al Organizației pentru elibera
rea Palestinei, în care se arată că 
hotărîrea de constituire a unui co
mandament militar al tuturor orga
nizațiilor de comando, luată la 16 
septembrie, a fost tradusă în practică.

Potrivit declarației lui Yasser Arafat, 
Rezistența palestineană este in curs 
de a definitiva un program politic 
în virtutea căruia unificarea va lua 
„dimensiuni mai mari". „Vrem să 
ajungem la o unificare completă, în 
sensul cel mai larg al cuvîntului, nu 
numai Ia o simplă operație de coor
donare" — a spus liderul palesti- 
nean.

agențiile de presă transmit:

așteptat cu deosebită căldură 
in capitala Marocului

(Urmare din pag. I)

Nicolae Ceaușescu și regele Hassan 
al II-lea reflectă dorința celor două 
țări de a ridica relațiile româno-ma- 
rocane la un nivel superior, de a le 
da o perspectivă durabilă". D-sa a 
evidențiat posibilitățile de colaborare 
existente in sectorul industrial, în 
special minier, precum și în agricul
tură, posibilități constatate și cu pri
lejul discuțiilor purtate la București. 
Exprimîndu-și satisfacția pentru a- 
sistența acordată de specialiștii ro
mâni agriculturii marocane, minis
trul agriculturii șl reformei agrare, 
Ahmed Laski, remarca bunele rezul
tate obținute în urma aplicării con
venției semnate între ministerele de 
resort ale celor două țări. „Specialiș
tii din țara dumneavoastră, tehnolo
gia și utilajele românești — spunea 
d-sa — au permis o substanțială creș
tere a producției agricole la diferite 
culturi".

Comentariile și opiniile exprimate 
în preajma sosirii în Maroc a pre-

Vizita in R.A.U.
a ministrului român

CAIRO 6 — Corespondentul Ager
pres C. Oprică transmite : Ion Ilies
cu, prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Comunist, 
ministru pentru problemele tineretu
lui, a fost primit de Sharawi Moha
med Gomma, vicepremier și minis
tru de interne al R.A.U., membru al 
Comitetului Executiv Suprem al U- 
niunii Socialiste Arabe. La întreve
dere, desfășurată într-o atmosferă 
cordială, a asistat Titus Sinu, amba
sadorul României în R.A.U.

Totodată, au inceput la Cairo și 
convorbirile oficiale între delegația 
română, condusă de Ion Iliescu, și 
delegația egipteană, condusă de Mo
hamed Abulez, ministru pentru pro
blemele tineretului al R.A.U. Simbă
tă după-amiază, delegația română 
condusă de Ion Iliescu s-a întîlnit cu 
Mufid Shehab, președintele Uniunii 
Socialiste Arabe a Tineretului. Mu
fid Shehab a oferit un dineu în onoa
rea delegației române. în programul 
delegației române a figurat, de ase
menea, vizitarea televiziunii din 
Cairo, a vestigiilor de la Luxor, pre
cum și a marelui baraj al hidrocen
tralei de la Assuan.

ședintelui Nicolae Ceaușescu re
levă interesul viu suscitat în rîndul 
opiniei publice marocane de recentul 
interviu al președintelui Consiliului 
de Stat al României, publicat la loc 
de frunte în principalele cotidiene 
din Rabat și Casablanca. Transmițînd 
integral acest interviu, prin inter
mediul filmului realizat, televiziu
nea marocană a consacrat, totodată, 
emisiunea sa de politică externă de 
simbătă seara personalității pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. Ima
ginile care s-au succedat pe ecran au 
înfățișat momente din intensa acti
vitate a președintelui României, sec
vențe ale vizitelor sale de lucru pe 
mari șantiere și în diferite regiuni 
ale țării noastre.

în ajunul sosirii președintelui 
Nicolae Ceaușescu, presa de limbile 
arabă și franceză publică pe prima 
pagină portrete ale șefului statului 
român, însoțite de articole consacra
te vizitei. Sub titlul „Rabat—Bucu
rești ; relații fondate pe respectul și 
interesul reciproc", ziarul „La De- 
păche" sublinia : „Raporturile dintre 
România și lumea popoarelor afri
cane au o veche tradiție. Poporul 
român a fost totdeauna alături de 
popoarele arabe și africane in lupta 
lor contra jugului străin. Atenția cu 
totul deosebită acordată de România 
legăturilor de cooperare cu țările a- 
fricane, după cucerirea de către aces
tea a independenței naționale, este o 
expresie a sentimentelor de prietenie 
ale poporului român față de ele". 
Evocind în acest context relațiile 
româno-marocane, ziarul relevă ca
racterul lor de bună înțelegere și 
cooperare, evoluția lor pozitivă în 
interesul celor două țări. „Vizita — 
conchide importantul cotidian maro
can — pe care președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, o va 
face în Maroc, răspunzind invitației 
Maiestății Sale Hassan al II-lea, va 
marca, fără îndoială, un moment de 
cea mai mare importanță în afirma
rea și dezvoltarea relațiilor româno— 
marocane. Prima vizită oficială a șe
fului statului român la Rabat va 
pune, totodată, în evidență noi posi
bilități de dezvoltare a cooperării 
româno—marocane, în interesul celor 
două popoare și țări".

întreaga suită de manifestări care 
au avut loc în ultima săptămină în 
Maroc — primirea călduroasă făcută 
spectacolelor „Rapsodiei române", a- 
precierile elogioase la adresa expo
zițiilor de grafică și de artizanat, 
galei de filme românești — s-a des
fășurat sub semnul prieteniei și sti
mei față de țara noastră și de po
porul român, al dorinței de a marca 
vizita în Maroc a președintele Româ
niei ca un eveniment de o deosebită 
însemnătate în istoria relațiilor din
tre poporul român și poporul maro
can.

Vo Nguyen Giop, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și ministru al 
apărării naționale al R. D. Vietnam, 
l-a primit pe cunoscutul scriitor so
vietic Konstantin Simonov, care face 

.o vizită în R. D. Vietnam. Cu acest 
prilej, a avut loc o convorbire în 
timpul căreia Vo Nguyen Giap a 
mulțumit Uniunii Sovietice și celor
lalte țări socialiste pentru sprijinul 
acordat luptei poporului vietnamez 
împotriva agresiunii americane, pen
tru construirea socialismului.

Secretarul general al Or
ganizației Unității Africane, 
Diallo Telli, a sosit simbătă Ia Lagos 
pentru a participa la lucrările reu
niunii ministeriale a țărilor membre 
ale O.U.A., care va examina situația 
din Guineea. într-o declarație de 
presă, Diallo Telli a condamnat ener
gic actul de agresiune al Portugaliei 
împotriva Guineei, menționînd că 
pârtieipanții la reuniune vor căuta să 
găsească soluții pentru ajutorarea 
victimelor.

Președintele Republicii 
Democratice Congo, JosePh 
Mobutu, a anunțat simbătă seara că 
guvernul a adoptat legea cu privire 
la amnistierea tutdror cetățenilor ță
rii, care, „începînd din 1960 și pînă 
în prezent se fac vinovați de acțiuni 
îndreptate împotriva securității de 
stat". Pentru a beneficia de prevede
rile decretului, a arătat Joseph Mo
butu, aceste persoane trebuie să se 
reîntoarcă în țară nu mai tirziu de 31 
ianuarie 1971 și să facă dovada că re
gretă faptele comise.

Convorbiri între repre
zentanți ai Camerei econo
mice a provinciei iugoslave 
Kosovo și reprezentanți ai 
întreprinderii albaneze de

export „Exportai" din T;ra"‘a 
au avut 
slavia), 
cursul 
agenția, 
mentele
exportul unor articole aflate' pe lista 
de schimburi a acordului comercial 
semnat recent între Iugoslavia și Al
bania.

loc la Priștina (R.S.F. Iugo- 
anunță agenția Taniug. în 
convorbirilor, menționează 
au fost examinate aranja- 

concrete privind importul și

La Radiodifuziunea din Ge
neva a avut loc o manifestare 
consacrată cinstirii memoriei 
marelui interpret și compozitor 
român Dinu Lipatti. Cu acest 
prilej, studioul nr. 2 de la Ra- 
dio-Geneva, unde Dinu Lipatti 
a făcut ultima sa înregistrare 
cu orchestra „Suisse Romande", 
a primit numele ilustrului dis
părut. Cu prilejul comemorării a 
20 de ani de la dispariția lui 
Dinu Lipatti, la Geneva s-a e- 
ditat o plachetă memorială.

Ministerul Apărării al 
S.U.fi. a anunțat că cele 13 000 tone 
de gaze toxice de luptă stocate pe 
Insula Okinawa vor fi transferate pe 
Insula Johnson, posesiune americană 
situată la peste 1 200 km sud-vest de 
Hawaii. Hotărîrea a fost luată la ce
rerea expresă a guvernului japonez.

Convorbiri între Grecia
Si TlirCia. Premierul Greciei, 
Ghiorghios Papadopoulos, care înde
plinește și funcția de ministru al afa
cerilor externe, a avut sîmbătă la 
Bruxelles o întrevedere cu ministrul 
de externe al Turciei, Ishan Sabri 
Caglayangil. Ei au procedat la un 
schimb de vederi asupra unor pro
bleme interesînd cele două țări și a- 
supra situației din Cipru, menționează 
A.F.P. Miniștrii și-au exprimat spe
ranța că convorbirile dintre comuni
tățile cipriote — greacă și turcă — 
vor progresa rapid, spre un final po
zitiv.

Un val de irig, însoțit de 
intense căderi de zăpadă, 
s-a abătut asupra regiunilor din ves
tul Turciei, provocînd importante pa
gube materiale și întreruperea trafi
cului.

Populația R.A.U.se ridică ln 
prezent la 33 954 000 locuitori, dintre 
care 54 Ia sută au mai puțin de 20 
de ani. Cel mai populat oraș este 
Cairo (6 895 000 de locuitori).

In orașul francez Ven
dome a fost inaugurată 
„Săptămîna poloneză", ma- 
nifestare care cuprinde o expoziție

al

Protocol comercial bul- 
garo-albanez. Agenția b.t.a. 
informează din Tirana că Vladimir 
Grîncearov, adjunct al ministrului co
merțului exterior al R. P. Bulgaria, 
și Vasil Kati, adjunct al ministrului 
comerțului al R. P. Albania, au sem
nat protocolul cu privire Ia schimbu
rile reciproce de mărfuri pe anul 1971. 
După cum menționează agenția ci
tată, protocolul prevede o creștere 
substanțială a schimburilor de măr
furi dintre cele două țări, în compa
rație cu perioada precedentă.

La Budapesta a sosit o 
delegație a C.G.M. din Italia, 
relatează agenția M.T.I. Vizita are 
loc la invitația Consiliului Central al 
sindicatelor din R. P. Ungară.

Directorul general
UNESCO, Rend Maheu, a invitat 
țările membre ale 
și-au exprimat intenția de a contribui 
la salvarea templului egiptean de la 
Philae, să-și trimită reprezentanți la 
Cairo în zilele de 14 și 15 decembrie 
în vederea discutării și semnării unui 
proiect de acord cu guvernul R.A.U 
privind ajutorul internațional la lu
crările ce ar urma să înceapă pe Nil

Ministrul afacerilor ex
terne al R.A.U.,
l-a primit pe Haralambi Traikov, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne al R. P. Bulgaria, anunță din 
Cairo agenția B.T.A. Cu acest pri
lej, între cei doi oameni de stat a 
avut loc o convorbire care, potrivit 
agenției citate, a decurs într-o at
mosferă extrem de cordială.

Malta a semnat acordul 
de asociere la Piața co
mună, acord care urmează să tic 
realizat în următorii 10 ani. Stabilind 
două etape pentru reducerea taxelor 
vamale dintre Malta și țările Pieței 
comune, acordul va intra în vigoare 
la 1 aprilie 1971.

organizației, care

de fotografii cu realizări din R. P. 
Polonă, proiecții de filme, spectacole 
de teatru etc. — anunță agenția P.A.P.

Biroul Oficiului Național de 
Turism al României la New 
York, împreună cu Oficiul „Pan
american" din Los Angeles au 
organizat o reuniune de lucru la 
care au luat parte directori și 
șefi ai unor agenții de voiaj a- 
mericane. Cu această ocazie, 
Gheorghe Dragu, directorul Bi
roului O.N.T. din New York, a 
făcut o expunere privind dez
voltarea turismului românesc, 
posibilitățile largi pe care le o- 
feră schimburile de turiști pen
tru apropierea și cunoașterea 
reciprocă a popoarelor.

jacut o expunere privind dez
voltarea turismului românesc, 
posibilitățile largi pe care le o- 
feră schimburile de turiști pen
tru apropierea și cunoașterea 
reciprocă a popoarelor.

Patrioți angolezi în timpul unei misiuni de luptă
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