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COOPERATORILOR
SI CADRELOR->

După cum este cunoscut, ta ulti
mii ani, milioane de cooperatori șl 
lucrători din toate sectoarele agri
culturii au frecventat cursurile in- 
vățămîntului agrozootehnic. Desi
gur, acestea au lărgit orizontul de 
cunoștințe al țărănimii, dar ceea ce 
se află acum Ia ordinea zilei este 
Însușirea temeinică a ceea ce este 
necesar să se aplice de către 
eursanți la locul de muncă al fiecă
ruia pentru a contribui, cit mai ra
pid și substanțial, la sporirea pro
ducției agricole. In prezent, pentru 
realizarea sarcinilor de mare com
plexitate legate de dezvoltarea a- 
gricuituril, de creșterea gradului de 
concentrare șl specializare, pentru 
conducerea corespunzătoare a uni
tăților agricole, a fermelor, brigă
zilor șl celorlalte formațiuni de 
muncă, pentru aplicarea metodelor 
agrozootehnice înaintate, a tehno
logiilor moderne de cultivarea pă- 
mintulut și de creștere a animalelor 
este Indispensabil ca toți cel ce lu
crează ta Întreprinderile agricole 
de stat și ta cooperativele agricole 
să-și însușească noi cunoștințe, 
atrins legate de cerințele practice.

tn ultimul timp au fost stabilite 
• serie de măsuri privind organi
zarea cursurilor de instruire a ca
drelor, • țăranilor cooperatori și a 
lucrătorilor din agricultură care se 
vor desfășura intre 5 ianuarie — 28 
februarie anul viitor, intr-o peri
oadă compactă de citeva săptăminl. 
De asemenea, în cursul lunilor ia- 
nuarie-februarie 1971 se va organiza 
instruirea tuturor președinților de 
cooperative agricole, precum și a 
brigadierilor și șefilor de echipă a- 
supra problemelor conducerii coo
perativelor agricole, a organizării 
pe baze științifice a producției a- 
grieole. Cursurile de instruire și 
perfecționare vor fi axate pe pro
bleme de maximă Însemnătate pen
tru creșterea producției și a pro
ductivității muncii in domeniul 
creșterii animalelor, in cultura ce
realelor și agrotehnica culturilor 
irigate, ta legumicultură, pomicul
tură și viticultură.

O mare Însemnătate are Înțele
gerea clară a măsurilor cuprinse 
ta expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu privire la îmbunătă
țirea organizării, planificării și con
ducerii agriculturii. In lumina a- 
cestor măsuri trebuie să se reali
zeze aprofundarea aspectelor legate 
de organizarea muncii și a produc
ției, aplicarea formelor de retribui
re, funcționarea sectoarelor mecani
ce și mărirea aportului mecanizato
rilor la sporirea producției agri
cole etc.

Ceea oe Interesează înainte de 
orice este ca întregul sistem de 
pregătire să asigure cunoașterea 
problemelor concrete care trebuie 
rezolvate intr-un sector sau altul 
al agriculturii. In acest sens este 
indispensabil să fie debarasate 
cursurile de stilul greoi, școlăresc 
de expunere, de generalitățile care 
nu au nimic comun cu situația con
cretă In care oamenii iși desfășoară 
activitatea. Trebuie să fie foarte

clar fiecărui lector că scopul cursu
rilor poate fi atins numai atunci 
cînd fiecare țăran va înțelege cum 
să muncească mai bine pe tarlaua 
de pămint sau la Iotul de animale 
ce ii sînt încredințate.

O necesitate imperioasă este ex
plicarea pe înțelesul cursanților a 
conținutului lecțiilor. Ne referim, 
intre altele, la necesitatea utilizării 
unui bogat material intuitiv care 
să-i ajute pe cursanți să înțeleagă 
avantajele aplicării unei metode 
sau alteia, a unei tehnologii sau a 
unui mod de organizare a pzpduc- 
ției și a muncii atit in sectorul pro
ducției vegetale, cit și in zootehnie. 
Unui dintre cele mai eficiente mij
loace de a asigura însușirea și apoi 
aplicarea cunoștințelor noi ii cons
tituie demonstrațiile practice Ia care 
să participe cei mai pricepuți coo
peratori sub îndrumarea directă a 
specialiștilor.

O atenție deosebită trebuie să se 
acorde temelor 
mic legate de 
de mecanizare, 
vitftții muncii, 
bulrea muncii, ______  ___
disciplinei. In acest sens pot fi de 
un real folos exemplele concrete 
din unitatea respectivă, care pot și 
trebuie să fie puse in dezbaterea 
tuturor participanțiior la cursuri, 
pentru a se desprinde concluzii 
practice, măsuri și soluții eficiente. 
In primul rind, este important ceea 
ce se poate aplica o dată cu campa
nia agricolă care se va declanșa in 
primăvară și mai ales ce se poate 
realiza imediat in sectoare unde ac
tivitatea este continuă așa cum este 
cazul în zootehnie și în sectoarele a- 
nexe. Cea mai mare eficiență o au 
cursurile de instruire axate pe pro
bleme cu aplicabilitate practică. In 
multe unități s-a renunțat la proce
deele greoaie de expunere, s-a 
procurat material intuitiv sau au fost 
organizate demonstrații practice di
rect în fermele de animale sau in 
cele dc cimp. In perioada prevăzută 
pentru desfășurarea cursurilor de 
instruire se vor organiza vizionări 
ale lecțiilor transmise de tele
viziune pe teme principale ale pro
ducției agricole, ale organizării și 
conducerii unităților socialiste din 
agricultură.

In aceste zile este deosebit de im
portant ca direcțiile agricole • jude
țene, împreună cu uniunile jude
țene ale cooperativelor agricole de 
producție să asigure instruirea tu
turor lectorilor — ingineri agronomi 
și zootehniști, horticultori, mecanici 
și medici veterinari — în funcție 
de specificul fiecărei profesii.

Măsurile dc maximă însemnătate 
stabilite pentru instruirea a mili
oane de țărani cooperatori și lucră
tori din agricultură vor avea un e- 
fect economic concret dacă organi
zațiile de partid 
nele agricole vor 
și îndrumarea 
dacă vor urmări 
buna desfășurare 
rea lor pe cerințele fiecărui Ioc de 
muncă.

cu caracter econo- 
extinderea gradului 
creșterea producti- 

normarea și retri- 
intărirea ordinii și

de la sate, orga- 
asigura orientarea 
Întregii activității, 

cu perseverență 
a cursurilor, axa-

Masă oferită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in onoarea 

tovarășei Dolores Ibarruri
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, împreună cu soția, 
Elena Ceaușescu, au oferit dumi
nică la amiază, la Predeal, o masă 
în onoarea tovarășei Dolores Ibar-

ruri, președintele Partidului Co
munist din Spania, care se află în- 
tr-o vizită in țara noastră.

Masa s-a desfășurat într-o at
mosferă tovărășească, de caldă 
prietenie. (Agerpres)

Județul Sibiu raportează
îndeplinirea planului pe 1970

Printr-o telegramă trimisă Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
Comitetul județean de partid Sibiu, 
in numele oamenilor muncii români, 
germani, maghiari, raportează Înde
plinirea la 26 decembrie a planului 
pe anul 1970 la producția globală in
dustrială. Pînă la sfîrșitul anului se 
va realiza o producție 
plimentară In valoare 
milioane lei.

In cursul actualului 
spune în. telegramă — . 
beneficiind de importante fonduri de 
investiții, la care s-au adăugat efor
turile colectivelor de muncă pentru 
valorificarea rezervelor existente, a 
reușit să imprime industriei un ritm 
de dezvoltare care a făcut ca tn a-

industrială su- 
de peste 160
cincinal — se 
județul nostru,

nul 1970 producția să sporească 
87 la sută față de 1965.

Răspunzînd cu însuflețire chemării 
adresate întregului popor de Comi
tetul Central al Partidului Comunist 
Român, vă asigurăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că oamenii mun
cii din județul nostru vor lupta fără 
preget și în anul 1971 pentru tradu
cerea în viață a sarcinilor definite 
clar de dumneavoastră în cuprinză- 
toarea expunere la 
tului Executiv și a 
25 noiembrie 1970 și 
Închiderea lucrărilor
P.C.R., punind astfel o bază temei
nică pentru Îndeplinirea întregului 
plan cincinal, a obiectivelor stabilite 
de Congresul al X-lea al partidului.

eu

ședința Comite- 
guvernului din 
tn cuvintarea la 
Plenarei C.C, al
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Hocheiul pe gheață revine tn 
actualitatea sportivă bucureștea- 
nă I De astăzi, pe patinoarul a- 
coperit „23 August", se dispută 
campionatul european pentru 

juniori (grupa B)

SPORT
• CAMPIONATUL NA
ȚIONAL DE BASCHET 
MASCULIN. Lideri după 
15 etape - dinamoviștii

bucureșteni
• SEZONUL RUGBISTIC 
1970, comentat de ma
estrul emerit al sportu

lui Rene Chiriac
Alte știri sportive din 
țară și de peste hotare 
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promoției
Aș numi această zi, 

măcar în calendarul 
nostru ostășesc, ziua 
locotenenților. Pentru 
că astăzi are loc înăl
țarea in grad a promo
ției 1970 a școlilor mi
litare de ofițeri activi.

Stăruie, pe undeva, 
în suflete, ca un de
sen în filigran, emoția 
despărțirii de adoles
cență. Se avîntă, cu 
aripi largi, spre înăl
țimi, elanurile începu
turilor. Bate, gravă, 
ora asumării răspun
derilor. Fiecare din cei 
care acum primesc de 
la Republică învestitu
ra de comandanți și 
educatori ai ostașilor, 
îșl proiectează drumul 
său tn viață, jalonîn- 
du-1 cu propriile aspi
rații și nădejdi. Dar 
cu toții iși fixează a- 
cest drum pe aceleași 
coordonate — slujirea 
patriei socialiste, â po
porului și partidului :

„...începem să dăm 
societății ceea ce am 
primit de-a lungul a- 
nilor. Am îmbrățișat 
cariera armelor pentru 
că mi-a apărut cel mai 
direct legată de inte
resele apărării pa
triei... Ca ofițer îmi
revine 
oricind gata la datorie. 
Și voi fi 1“ ; „Pe băn
cile liceului, în anii 
de școală militară, ni 
s-a vorbit adesea des
pre datorie. Din no
țiunea abstractă, dato
ria s-a transformat în 
sentiment trainic, ge
nerator de fapte puse 
in slujba patriei" ; 
„Cerul e viața mea și 
a tovarășilor mei, iar 
aparatul de zbor o 
parte din noi... Dato
ria noastră este acolo 
unde aerodroâmele ne 
așteaptă" ; „Pînă a- 
cum datoria circum
scris mai ales grijile 
de elev. Gradul de lo
cotenent obligă la mai 
mult, aria datoriei se 
lărgește. Voi răspunde

apărării pa- 
2a ofițer îmi 
sarcina de a fi

nu numai de mine, ci 
și de militarii plutonu
lui cărora trebuie să 
le transmit cunoștințe, 
să le dezvolt con
vingeri, aptitudini de 
luptători neinfricați, 
gata să apere oricind 
libertatea și indepen
dența patriei" ; „Mi-aș 
dori o funcție in care, 
in fiecare zi, să apară 
ceva nou, ceva ce tre
buie învățat. Altfel, 
cred, aș risca să ajung 
la plafonare...".

l-am citat. In cele de

însemnări de 

Gh. BEJANCU

mai sus, pe cițiva din
tre cei ce azi iși prind 
pe umeri epoleții cu 
două steluțe. Spusele 
lor exprimă ceea ce 
sînt acești tineri : oa
meni care știu ce vor, 
au un crez limpede și 
nobil și sint hotăriți 
să-1 urmeze neabătut. 
Pășind in maturitate, 
acești fii ai muncito
rimii, ai țărănimii și 
intelectualității conti
nuă un Itinerar 
care l-au străbătut 
cinste, onorindu-și 
tlul și demnitatea 
ofițeri, atîția viteji 
și-au legat numele
revoluția de la 1848, de 
actul Unirii, de războ
iul independenței în 
1877—1878, de epopeea 
Mărășeștilor în 1917, 
de insurecția armată 
din august 1944 și da 
războiul antihitlerist.

Debutul în 
al promoției 
produce sub 
tntîmpinării _ 
aniversări a partidului, 
al creației jalonate de 
noul cincinal. Cu înțe
legerea a ceea ce în
seamnă această peri
oadă pentru destinele 
României socialiste, a

P« cu 
ti
de 
ce 
de

activitate 
actuale se 

semnul 
glorioasei

cerințelor apărării 
muncii pașnice, a efor
turilor poporului, por
nesc la posturi cei din 
promoția 1970. Alătu- 
rindu-se corpului de 
ofițeri format și călit 
de partid in anii fău
ririi orînduirii socialis
te, ei vor aduce în uni
tăți și subunități ener
gia și prospețimea ti
nereții. Vor găsi, in 
tovarășii lor njai virst- 
nici, oameni gata să 
le împărtășească ex
periența, să-1 sprijine, 
astfel ca primii lor 
pași să fie de bun au
gur. Vor găsi, de ase
menea, ostași inimoși, 
din același aluat cu 
cei care au săvirșit 
minunatele fapte de 
pe frontul apelor in 
primăvară, din același 
aluat cu cei care an 
de an și-au însușit cu 
sîrg și cu dragoste me
seria armelor pentru a 
fi santinele de nădejde 
ale patriei.

Desigur, nu-i ușoară 
viața pe care și-au a- 
les-o. Vor trebui să 
depună eforturi aspre 
și îndelungate, să În
frunte greutăți, să 
continue să învețe, să 
acționeze în așa fel in
cit să fie exemple 
pentru contingentele 
pe care le vor călăuzi 
in Îndeplinirea misiu
nii sacre, sub drapele
le ce cheamă atit de 
fierbinte : „Pentru pa
tria noastră, Republica 
Socialistă România". 
Printr-o astfel de 
comportare, ei vor bi
nemerita de la popor.

Să le urăm deci lo- 
cotenenților promoției 
1970 putere, voință și 
sănătate pentru a-și 
realiza aspirațiile și 
visurile, să le urăm 
să pășească demn și 
bărbătesc pe drumul 
slujirii Înaltelor idea
luri socialiste ale po
porului nostru.

cartierul Brazda lui Novac din Craiova Foto : 8. Cristian
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Actualitatea
culturală

• Expoziția anuală a 
artiștilor din Galați
• Mari pianiști pe 
scenele bucureștene

de concert
Scena

• Premiere cinema
tografice

® Filme de scurt me
traj pe ecranele Capi

talei
(în pag. a 11-a)
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0 veche problemă 
revine în centrul

Cariatide
Cariatidele — acele suple și trainice statui-coloane 

care susțin încă și azi faimoase edificii durate in ve
chime — le asemăn cu oamenii vii, cu oamenii ce ri
dică pe umerii lor grandiosul edificiu al țării. La a- 
ceasti oră de bilanț, la această oră de lucidă și 
certă perspectivă mă gindesc la ei. Sporul de creativi
tate ți eficiență, preconizat pentru etapa următoare, 
are la rădăcinile sale atit adeziunea intimă a maselor 
de oameni ai muncii la politica partidului comunist, cit 
ți faptul că această adeziune este a unor oameni la 
care dăruirea se împletește 
necondiționat cu competența.

Un important eșalon uman 
s-a îndreptat ta ultimii cinci 
ani către ramurile economiei 
ți culturii naționale. Opt sute 
de mii de persoane, opt sute 
de mii de salariați, în covirșitoarea lor majoritate ex- 
ponenți ai nivelurilor de instruire substanțial îmbu
nătățite.

Radiografia unei asemenea cifre impunătoare, indica 
ceea ce statisticile mai detaliate nu intîrzie să consem
neze. De la cadrele de specialitate șl medii la munci
torul absolvent al școlii profesionale — ca să nu mai 
vorbim despre faptul că de acum înainte orice virtual 
salariat, la orice nivel, va avea minimum 10 clase de 
școală generală — cel pe umerii căruia se înalță cifrele 
cutezătoarelor noastre aspirații este un om format de 
societatea socialistă, om integrat acestei societăți fi 
implicit nivelului de competență impus de ea.

Dar fluxul cadrelor va cunoaște în următorul cin
cinal adiționări importante. Capitolul „creșterea nu
mărului de salariați tn economia națională" prevede 
pentru 1971—1975 incă șapte sute de mii de persoane.

este a unor oameni la

PICĂTURA DE CERNEALĂ

Cele peste 540 miliarde lei prevăzute pentru investiții 
oferă posibilitatea de a crea mai multe locuri de 
muncă, concomitent cu sporirea producției. Folosirea 
intensivă a capacităților de producție, extinderea 
schimbului III, construirea in plus a unor capacități 
de producție, vor face necesară angajarea suplimen
tară in economia națională a incă patru sute de mii de 
oameni. Imens eșalon care va trebui ajutat să se adap
teze rapid rigorilor unei tehnici avansate pentru a nu 
afecta nici măcar cu un procent ritmul inalt al produc

tivității muncii prevăzut in 
viitorul cincinal.

Ceea ce ordinatoarele nu 
mai spun, sau spun in lim
bajul esențializat al cifrelor, 
se află prefigurat in biografia 
colectivă a tuturor celor pen- 

cutare sau cutare din domeniiletru care încadrarea in 
economiei naționale decide definitiv și grăitor întreaga 
configurație a destinului ulterior.

Opt sute de mii de noi destine Integrate. între 1965— 
1970. fluxului vibrant al economiei socialiste. Alte 
multe sute de mii vor fi captate miine, in noul cinci
nal. Edificiul solid al țării se va susține și mai vi
guros pe aceste noi, tute de mii de cariatide, sute 
de mii de tineri, și nu numai tineri, pentru care pre
zența Ia post, pe marele fantier al edificării econo
miei socialiste avansate, constituie un temei hotăritor. 
Al valorificării propriilor însușiri, al creșterii nivelu
lui de trai, al realizării propriilor aspirații. Al propriu
lui destin, strîns legat de destinul ascendent al patriei 
noastre.

Mihai NEGULESCU

sanitară a apelor
în articolul „Pînă se limpezește 

Oltul", apărut in ziarul nostru din 
6 martie 1970, se arăta că munici
piul Rm, Vilcea suferă de lipsa 
apei potabile intrucit vechea sursă 
nu mai poate satisface de mult ne
cesarul. Cu trei ani în urmă — se 
arăta in material — s-a început 
construcția noii uzine de apă a 
orașului, care trebuia să fie gata 
Ia 30 mai 1969 ; termenul de pu
nere în funcțiune a fost însă amî- 
nat de mai multe ori. Constructo
rul — întreprinderea județeană de 
construcții Vilcea — nu a reușit să 
asigure o muncă de calitate, fapt 
pentru care s-au cheltuit 
suplimentare 
o seamă de i 
în articol se i 
treprinderile 
monte nu 
HCM 2447/67, .
riului Olt, că »e intîrzie amenaja
rea la Cîineni a unei stații-pilot da 
semnalizare și control care să ga
ranteze captarea apei din riu nu
mai în condițiile respectării stan
dardului prevăzut, că la proiecta
rea și punerea in funcțiune a uzi
nei de apă s-a neglijat faptul esen
țial și anume că la nivelul actual 
de poluare, costul apei potabile 
este de 1,2 pînă la 1,5 milioane lei 
anual, adică de trei ori mai mare 
față de studiul economic inițial.

Ce a urmat după publicarea ar
ticolului 7 Cum au reacționat or
ganele vizate 7 Ce măsuri au fost 
luate, pentru punerea cit mai ope
rativă în funcțiune a centralei de 
apă potabilă, cerință stringentă 
pentru orașul Rm. Vilcea, intrat pe 
orbita industrializării și dezvoltă
rii accelerate î Mergind pe firul 
răspunsului la aceste întrebări, 
aflăm că, pe lîngă întreprinderea 
de lucrări speciale București, 
I.M.B., (.E.B. GOvora fi întreprin
derea județeană de construcții Rm. 
Vilcea — care executau lucrarea — 
au fost chemați în ajutor și con
structorii hidrocentralei de pe Lo-

tru. Toate aceste întreprinderi, ac- 
ționînd pe o singură pedală — da
rea cu orice chip in funcțiune a 
centralei de apă — au neglijat 
esențialul, calitatea lucrărilor. Din 
fondurile alocate, in valoare de 24 
milioane lei — ne spune tovarășul 
Nicolae lână, directorul băncii de 
investiții Hm. Vilcea — trebuia să 
se realizeze două rezervoare de 
cite 5 000 mc, 22 km de conductă 
distribuitoare și captări cu un de
bit de 150 litri pe secundă. Din a- 
cestea s-au executat efectiv numai

fonduri 
pentru remedierea a 

defecțiuni. Totodată, 
atrăgea atenția că în- 

industriale din a- 
respectă prevederile 

, privind asanarea

Din nou despre problema 
poluării Oltului și conse* 
cințele suportate de orașul 

Rîmnicu-Vîlcea

un rezervor, 4 km conductă distri
buitoare și 100 litri pe secundă 
captări.

Amenajarea la Cîineni a stației- 
pilot de control și avertizare, aflată 
in sarcina întreprinderii de gospo
dărie orășenească Rm. Vilcea, a in- 
tirziat pentru că fondurile necesare 
iu fost alocate târziu, astfel inch 
lucrările nici măcar n-au început 
tn lunile Iunie și august, la uzina de 
apă au sosit din import utilajele 
pentru stația de preclorare și amo- 
niacare. Deși montate, instalațiile 
stau nefolosite, pentru că — așa 
cum ne spune tovarășul Gheorghe 
Nicolae, directorul I.G.O. — nu s-a 
putut găsi un specialist care să le 
pună in funcțiune. în asemenea 
condiții, cînd lucrările au fost exe
cutate pe jumătate, cînd uzina de 
spâ nici nu a fost recepționată, 
iecizia punerii ei In funcțiune, 
iflată tn contradicție cu normele 
legale, deși era total nejustificată, 
a fost totuși luată. Cum de au ad
mis organele sanitare o asemenea

Încălcare a legii 7 Dr. Anatolie 
Luscălu, inspectorul-șef al Inspec
toratului sanitar de stat Rm. Vil
cea. ne declară că inspectoratul și-a 
declinat răspunderea de a aviza 
intrarea fn funcțiune a uzinei de 
apă. Totuși, o comisie desemnată 
de Ministerul Sănătății s-a depla
sat la Rm. Vilcea unde — pe baza 
unor expertize făcute în perioada 
•ind Oltul avea un debit de 300— 
lOOmc pe secundă, față de 30 mc pe 
secundă cit are In prezent — s-a 
dat avizul de funcționare.

Unde au dus toate aceste măsuri 
pripite 7 Pe data de 6 decembrie 
a. c. uzina „Colorom“-Codlea a- 
nunță telefonic că... în mod acci
dental (un termen utilizat curent 
pentru justificarea indolenței...), au 
fost deversate in Olt ape nocive și 
cianuri și cere să se ia măsuri in 
consecință. Lipsind al doilea re
zervor de 5 000 mc, cu ajutorul că
ruia s-ar fi putut asigura o rezervă 
de apă pînă la trecerea undei no
cive, stațiile de preclorare și amo- 
niacare nefiind puse în funcțiune, 
s-a dispus de către organele locale 
de partid și de stat — in scopul 
evitării oricărei consecințe — inter
zicerea consumului de apă de către 
populație, urmind ca apa potabilă, 
adusă zilnic, de la mare distanță, să 
tie distribuită populației.

a fost ridicată 
pe data de 25

Această problem*
In ziarul nostru incă ______„
noiembrie 1966, în articolul „Baraj 
artificial in calea apei potabile, la 
Pitești și Rimnicu-Vilcea" se arăta 
că. drept urmare a faptului că uni
tățile din amonte deversează ape 
nocive, inspectoratul sanitar al fos
tului sfat popular regional Argeș, 
constatînd că apa din Olt nu are 
calitatea prevăzută tn standard, nu 
a aprobat începerea lucrărilor a- 
flate acum In discuție, hotărire car»

Petro DOBRESCU
corespondentul „Scînteii

(Continuare in pag. a II-a)

vieții politice 
franceze

CORESPONDENTA
DE LA IOAN GR1GORESCU

Cu douăzeci de luni in urmă, ge
neralul de Gaulle a intuit importanța 
politică a regionalizării Franței, adică 
a unor etape succesive de descentra
lizare, care să ducă la acordarea unor 
noi drepturi de gestiune locală și la 
reducerea centralismului excesiv care 
cumulează la Paris rezolvarea tutu
ror problemelor de bază ale provin
ciilor franceze. După cum se știe, su
pusă unui referendum „regionalizarea 
Franței" nu a întrunit majoritatea 
voturilor, ceea ce a determinat re
tragerea generalului de pe scena po
litică a țării.

Astăzi, în ajunul declanșării cam
paniei electorale pentru alegerile 
municipale, problema regionalizării 
este relansată în mod viguros și se 
anunță ca o temă politică de strin
gentă actualitate, în care se găsesc 
angajate toate taberele politice ale 
Franței.

Paul Valâry spunea că Franța este 
un corp cu un cap macrocefalic, el 
văzînd incă de la începutul acestui 
secol discrepanța dintre dezvoltarea 
capitalei și a regiunii pariziene și 
râminerea in urmă a diverselor pro
vincii franceze. Intr-adevăr, Parisul 
continuă să concentreze a șaptea par
te din întreaga capacitate tehnico- 
economică a Franței, iar instituțiile 
centrale se ambiționează în a dirija 
din capitală întreaga gestiune eco
nomică și juridică a țării. Această si
tuație a provocat o reacție firească, 
punind pe prim plan descentralizarea, 
revendicată sub formele cele mai di
verse. S-a născut astfel o adevărată 
ideologie „regionalistă", mergind pî
nă la concepții extreme cum ar fi cea 
a lui J. J. Servan-Schreiber, care 
susține crearea unor regiuni “ 
frontiere, guvernate pe zone ___
trofe cu caracteristici comune, și cu- 
prinzînd, din punct de vedere econo-

fără 
limi-

(Continuare in pag. a IV-a)
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actualitatea culturală
Expoziția anuală

a artiștilor din Galați
Deschiderea expozi

ției anuale a artiștilor 
din Galați în sălile 
Muzeului de artă mo
dernă și contemporană 
din localitate semni
fică, în primul rlnd, 
dorința acestei institu
ții muzeale de a se a- 
propia, cum e și firesc, 
de fenomenele actua
lității artistice. Muzeul, 
care-și propune să dea 
o imagine a dezvoltării 
artelor plastice în ul
timele cincl-șase de
cenii ale artei româ
nești, își integrează 
astfel, într-unul din 
compartimentele sale, 
creația prezentă dove- 

organism 
leveni- 

ar- 
la 
pe 

co- 
gen, a 

unor activități artisti
ce curente înseamnă, 
de fapt, depășirea ca
racterului instituțio
nal închis al muzeului. 
Patrimoniul muzeal se 
referă Ia o anumită pe
rioadă șl prelungirea 
acesteia pînă în actua
litate dezvăluie, într-o 
desfășurare logică, pro
cesele pe care le cu
noaște creația. Acest 
fel de expoziții răs
pund pe ae-o parte 
nevoii de manifestare 
a artiștilor, iar pe de 
altă parte permit mu
zeului semnalarea ace
lor lucrări care, fixează 
un aspect sau altul al 
momentului trăit.

Am insistat asupra 
«cestul program posi
bil și necesar al mu
zeului de artă pentru 
că ni se pare că există 
acum la Galați cîteva 
tinere talente, perso
nalități artistice în for
mare ale căror 
au început să aibă cir
culație în viața noas
tră artistică.

Atrage atenția, 
mod deosebit, sculptu
ra lui MIHAI MIITĂ1. 
După cîteva manifes
tări în Capitală, tînărul 
sculptor a-a stabilit la

Galați unde continuă 
să lucreze șl să jj.e afir
me. Lucrările sale 
(„Cluha Iul lona", 
„Sculptură", „Tors dra
pat") au o remarcabilă 
forță de expresie ; pia- 

cioplltă ner- 
lncizll adinei 
lumina și tre-

dindu-se un orga. 
viu, sensibil la de . 
rile din realitatea 
tistică. Anexarea 
programul estetic 
care îl presupune o 
lecție de acest

tra este 
vos cu 
captînd 
zind o nestăvilită voin
ță de comunicare. 
Sculpturile sale se În
scriu convingător in 
spațiu, au un sens evo
cator adine uman.

Construcțiile 
lice ale lui 
GLASS urmăresc struc
turile interioare, stili
zate ala obiectelor care 
primesc In acest fel o

meta- 
INGO

CAR.NET
PLASTIC

perso-
numt

In

pregnanță deosebită, 
fiind totodată semnele 
echilibrului, ale contro
lului pe care îl exer
cită rațiunea în lumea 
materială.

Dintre pictori se de
tașează SIMION MAR- 
CULESCU cu imagini 
de un real dinamism ; 
înregistrarea mișcării 

traseele croma- 
face pictura sa 

sensibilă la viața stră
zii, la spectacolul diurn 
al vieții. Vehicule și 
oameni în mișcare su
gerează o intensă trăi
re, ritmul captivant al > 
vieții la care -
artistul.

Grafica Iul 
TRU CIONCA 
te cu o notă de pros
pețime o linie ' ’ ’ '
dominată de 
rea în zone 
a tabloului, 
siile fine se 
tuie ea veritabile 
firente ale indivldua- 
Itățll creatoare, ale 

Intervenției lucidității

participă

DUMI- 
foloseș-
incisivă, 
împărți- 
dlstincte

Impre- 
consti-

am-

în spațiul, la Început 
inexpresiv, al imaginii.

Mai remarcăm pic
turile realizate de NI- 
COLAE EINHORN, E- 
MILIA IACOB, PIA 
COSTESCU ca și pe 
cele ale ANGELEI TO- 
MASELLI. Tablourile 
ultimei pictorițe citate 
(Insula, Răsplata lui 
Don Quijotte) pun ac
centul pe expresivita
tea tușelor poate prea 
încărcate de

Sculptorul 
GHE TURCU 
ză indecis 
lucrările 
unitate, 
tradicții 
ritele modalități. Din
tre lucrările expuse, 
compoziția’ „Sisif" unde 
volumele integrează 
dramatic un comenta
riu asupra condiției u- 
mane este revelatoare, 
credem, pentru înzes
trarea sa.

SILVIU 
nu 
șească locul 
construiește 
fără o concepție clară, 
ceea ce provoacă inefi
cienta lor vizuală.

Dintre artiștii cu o 
activitate Îndelungată 
DOROTHEA ROTH 
face dovada unei sen
sibilități pe care o re
găsim în mal multe lu
crări ale sale. Culoa
rea este așezată pe su
prafața tabloului în 
atingeri ușoare nu lip
site de grație.

Expoziția anuală a 
artiștilor plastici din 
Galați reprezintă, după 
cum am încercat să su
gerăm în aceste însem
nări, afirmarea cîtorva 
creatori a căror activi
tate dă o nouă dimen
siune vieții artistice a 
orașului și ne invită să 
le urmărim evoluția, 
pe care o dorim și mai 
puternic conectată la 
realitățile contempo
rane, argumentînd mai 
pregnant în favoarea 
unui necesar salt cali
tativ I

de culoare. 
GHEOR- 

lucrea- 
•tilistlc ; 
nu au 

con- 
dife-

sale 
există 
între

CATARGIU 
reușește să depă- 

comun, 
volume

Constantin PRUT

E N A
• TEATRUL NAȚIONAL „VASI

LE ALECSANDRI" DIN IAȘI a pre
zentat recent premiera „Duet" de 
Audi Andrieș. Regia : Victor Tudor 
Popa ; acenografia : T. Th. dupe.

piese românești, „Ascensiunea 
fecioare", care marchează debutul 
tinărului dramaturg Paul Ioachim.

• TEATRUL NAȚIONAL DIN 
CLUJ a prezentat recent noua sa 
premieră 1 „O femeie fără impor
tanță" de Oscar Wilde. Regla : Ioan 
Taub. Scenografia : Mircea Matca- 
boji. Costume : Edit Schranz-Ku- 
novlts. Interpret! : Silvia Ghelan, Va
lentino Dain, Dorina Stanca, Anton 
Tauf, Olimpia Arghir, Melania Ursu, 
Lidia Moga, Liliana Welther, Ion 
Tudorică, Miluță Lapteș, Cornel Sa
va, Eugen Nagy.

• Două sint premierele TEATRU
LUI DE NORD care au marcat re
cent viața culturală a orașului SATU- 
MARE.

— Secția români a prezentat in 
premieră pe țară (premieră în limba 
română, de către un teatru profesio
nist) : „Broadway melody — 1492" 
sau „Columb" a dramaturgului Jura 
Soyfer. Regia : Dan Radu Ionescu. 
Scenografia : Aurel Cordea.

— Secția maghiară a prezentat : 
„Camera de alături" de Paul Everac.

• în preajma unul moment festiv
— aniversarea unul sfert de veac de 
activitate — TEATRUL „MATEI 
MILLO" DIN TIMIȘOARA își invită 
spectatorii să urmărească unul din 
roadele muncii sale din ultimele luni
— premiera „Arca bunei speranțe" 
de Ion D. Sirbu în regia lui Constan
tin Leuduc.

• TEATRUL DE STAT DE PĂ
PUȘI DIN ORADEA, secția români, 
prezintă în premieră, piesa „Aventu
rile lui Chiț-Miț" de Ildiko Kovacs, 
in traducerea lui Mihai Crișan.

• TEATRUL DE STAT DIN GA
LAȚI ne invită la premiera unei

• TEATRUL T.V. prezintă lntr-o 
nouă versiune premiera unei cunos
cute piese a lui Hori» Lovinescu, 
„Febre". în rolurile principale : Irina 
Petrescu, Virgil Ogășanu, Toma Di- 
mitriu. Scenografia : Radu Stoica. 
Regia de montaj : Elena Wald.

Premiere cinematografice
• Ultima vacanță — producție a 

studioului „Mosfilm", în regia lui 
Valeri Kremnev. Filmul surprinde 
aspecte ale procesului de maturi
zare pe care-1 trăiește un băiat de 
16 ani (interpretat de Aleksandr 
Vdovin). In desfășurarea unei poves
tiri filmată cu sensibilitate șl cu o 
bună cunoaștere a psihologiei vîrstei.

• Fabllo magicianul — desen ani
mat de lung metraj (producție fran
ceză. realizată în colaborare cu stu
diourile de animație din Budapesta, 
București și Sofia). Este o transpu
nere în condițiile civilizației veacu
lui nostru a unor fabule ale lui La 
Fontaine.

Studioul „Alexandru Sahia" împli
nește 20 de ani de Ia înființare. Cu 
acest prilej, la cinematografele „U- 
nion“, și „Timpuri Noi" s-au desfă
șurat (între 21 și 27 decembrie) retro
spective ale filmului documentar șl. 
respectiv, filmului științific, înmă- 
nunchind realizări reprezentative din 
producția celor două decenii. în ca-, 
drul ambelor retrospective, spectato
rii au fost solicitați să-și exprime op
țiunile, urmînd ca în urma acestui 
sondaj să fie decernat Premiul pu
blicului, premiu care va fi făcut cu
noscut o dată cu rezultatele concursu
lui menit să desemneze cele mal 
bune realizări ale studioului „Al. 
Sabia" din anul 1970.
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CURIER MUZICAL

Kodica SERBAN

ai pei- 
petrece

Reuniunea camerală Pro Mu
stea din Brașov susține miercuri, 
30 decembrie, tot la Sala Mică, 
un concert de muzică de cameră.

Ghi-
or- 
„G. 
Ele-

Mari pianiști pe scenele
bucureștene de concert

alte o-

foto : S. Cristian

tv

Este, desigur, dificil de pretins ca 
fiecare nouă reluare interpretativă a 
marilor capodopere ale lui Beethoven 
■ă descopere noi zone de expresie, de 
cunoaștere, pe care interpretările an
terioare să nu le fi pus în lumină. 
Posibilă însă, și — actualmente — 
chiar necesară, rămtne prezentarea 
unui inedit punct de vedere, a unei 
atitudini autentice în valorificarea în 
concert a creației beethovereene. Iar 
în acest sens, recentele concerte — 
susținute de pianiștii Valentin Gheor
ghiu (România) și Emil 
lels (U.R.S.S.), in compania 
chestrelor Filarmonicii de Stat 
Enescu", condusă de Emanuel
nescu, și a Radioteleviziunii dirijată de 
Iosif Conta — au prezentat remarca
bile versiuni ale unor celebre opus
uri ale lui Beethoven, cum sint con
certele nr. î și B pentru plan și or
chestră.

Al cincilea concert, în Mi bemol 
major — partitură de o expresie mu
zicală retorică de mare amploare — 
apare in interpretarea lui Valentin 
Gheorghiu (concertul de sîmbătă) in
tegrat unei viziuni pronunțat lirice 
și mai puțin dramatice, așa cum 
foarte comod ne-au obișnuit interpre
tările anterioare ale altor soliști. Este 
vorba de un lirism contemplativ de 
natură schumaniană, un reflex fi
resc al acelei detașări specific inte
lectuale față de evenimentele mal 
puțin semnificative ale textului mu
zical ; este o detașare in perspec
tiva căreia interpretul acționează cu 
un tact și o sensibilitate de mare ra
finament poetic. Suveran pe mijloa
cele artei sale, Valentin Gheorghiu 
etalează fără ostentație un joc pia
nistic remarcabil, întotdeauna aservit 
unei clare și firesc elaborate concep
ții interpretative. Emanuel Elenescu
— Ia pupitrul Orchestrei Filarmonicii
— a realizat o colaborare atentă, bine 
orientată în sublinierea aspectului în 
special dinamic al partiturii.

Este interesant de remarcat faptul 
eâ pianistul Emil Ghilels renunță in 
mare parte la preluarea unor arhe
tipuri stabilite de o Îndelungată tra
diție • Interpretării celui de-al trei
lea concert de pian, in Do minor : 
atitudinea emfatic eroică, atît de des 
•fișată de marea majoritate • soliș
tilor (partea lntii, de exemplu) este 
Inițocuită prinir-o abordare mai Inte
riorizat calmă — deși nu lipsită de e- 
nergie — • textului muzical. în mod

surprinzător, substanța muzicală 
concertului apare aci ca fiind decora
tiv policromă dar foarte densă, sensi
bil nuanțată în spiritul unei seninătăți 
mozartiene. Emil Ghilel» manifestă 
In mod remarcabil claritatea, deose
bita siguranță și, în special, prestanța 
marilor acte interpretative ; și aceasta 
attt în susținerea genurilor concer
tante de amploare, cit și în Interpre
tarea celor camerale, a sonatei Op. 27 
nr. 2 în do diez minor, „Sonata Lu
nii", oferită cu generozitate la cere
rea publicului. Iosif Conta rămlne și 
de această dată un coordonator 
eficace al colaborării dintre solist și 
orchestră, partea pianului apărînd 
organic integrată efortului interpre
tativ al întregului ansamblu.

Dumitru AVAKIAN

In cadrul manifestărilor pri
lejuite de bicentenarul nașterii 
lui Beethoven, pianista Maria 
Cardaș prezintă în această seară, 
la Sala Mică, un program cu
prinzind creații din literatura 
pianistică a marelui compozitor 
clasic.

Festivalul

datinilor

de iarnă

Filme de scurt metraj pe ecranele Capitalei
PRODUCȚII

ALE STUDIOURILOR 
„AL. SAHIA" 

ȘI „ANIMAFILM-
Patria : Vizita de lucru a tovară

șului Nicolae Ceaușescu în județele 
Satu-Mare, Maramureș și Sălaj ; 
Luceafărul : Pentru pace și colabo
rare internațională (film dedicat 
participării președintelui Consiliu
lui de Stat, Nicolae Ceaușescu, Ja 
sesiunea jubiliară a O.N.U. și vizi
tei în Statele Unite ale Amerlcii) ; 
Capitol : Flori pentru Mihaela ; 
Festival : Marmura ; Favorit : Vi
zita delegației de partid și guver
namentale a Republicii Socialiste 
România in Republica Populară 
Bulgaria ; Feroviar : Marmura ; 
Excelsior : Triptic bizantin ; Bu
cegi : Acoperișul ; Unirea : Alba — 
ilustrații pentru un ghid ; Lira : 
Arhitectura feudală ; Drumul Să
rii: Film dedicat vizitei președinte
lui Consiliului de Stat. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în Austria ; 
Crîngași : Dacă ar vorbi pădurea ; 
Floreasca: Vulcani noroioși: Volga: 
Cotele apelor Dunării ; Viitorul : 
Gardul ; Gloria : A doua premieră; 
Miorița t Acoperișul ; Munca : Pre

tențiosul consumator ; Flacăra : 
Mărturii ; Vitan : Orizont științific 
nr. 9/1970 ; Rahova : Ziduri stră
bune ; Timpuri Noi : Program de 
filme documentare românești in 
premieră : După 40 de ani, Tîrgul 
internațional București, Singur 
printre pelicani. La Început a fost 
atomul, La Babadag în coloritul 
toamnei. Pe un picior de plai, Ori
zont științific 11/70 ; Tomls : Vizita 
de lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în județele Satu-Mare, 
Maramureș și Sălaj ; Popular: Ori
zont științific nr. 10/1970.

PRODUCȚII 
ALE STUDIOURILOR 

DIN* ALTE ȚARI
Lumina : Fiul — R. P. Bulgaria ; 

înfrățirea : Metode — R. P. Un
gară ; Buzești : Vera Kirova — 
R P. Bulgaria ; Ferentari : Pira
mide de pămînt — R. P. Bulgaria ; 
Glulești : Contrapunct — R. P. 
Polonă ; Moșilor — Mozaicuri ro
mane — R. P. Bulgaria ; Cotroceni: 
Monolog — R. P. Ungară ; Cosmos: 
Flori și insecte — R. P. Bulgaria ; 
Arta : Oaspeții din Valea Neagră 
— R. P. Bulgaria.
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Sighetul Marmației (corespon
dentul Scînteii, Vasile Gaftone). 
Duminică 27 decembrie, la Si- 
ghetul Marmației s-au desfășurat 
manifestările cultural-artistice 
prilejuite de cea de a doua edi
ție a Festivalului datinilor și o- 
biceiurilor de iarnă. Festivalul a 
debutat cu alaiul datinilor, pa
rada portului popular și carna
valul celor mai frumoase măști 
inspirate din comoara folcloru
lui local. Formații artistice de 
amatori au prezentat un bogat 
program cuprinzind cele mai ca
racteristice datini de iarnă din 
Maramureș. Cu acest prilej, s-au 
organizat o expoziție de măști 
și un tirg de artă populară.

18,00 Deschiderea emisiunii. Scena 
și ecranul. Din cuprins : 
Realizări șl tendințe în sta
giunea actuală ; Ecran româ
nesc 1971.

18,45 Muzică populară cu Mărioa- 
ra Precup și Ion lanoși.

19,00 Contractul economic șl rela
țiile dintre centralele Indus
triale. Final de an și pregă
tiri pentru noul cincinal la 
centrala industrială de auto
camioane Brașov. Transmisiu
ne directă.

19,20 1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.

Implicații

rampele" de pregătire a 
tradiționalelor petreceri de Anul 
Nou a început numărătoarea in
versă. Maeștri bucătari, patiseri 
și cofetari sint în mare alertă. Se 
rumenesc curcanii, fierb mocnit 
sarmalele, se coc cozonacii și plă
cintele, se glazurează torturile. 
Sălile de mese sint bogat 
ornamentate cu ghirlande și glo
buri, cu nelipsiții brazi sclipind 
de podoabe și de beculețe multi
colore. O bogată rezervă de măști 
și pălării de carnaval, de confeti 
și serpentine stă gata pregătită 
pentru momentul potrivit.

Vom comite Indiscreția divul
gării cttorva secrete de culise ale 
organizatorilor Revelionului. Din 
convorbirile noastre cu factorii de 
răspundere din sfera comerțului 
și a turismului — principalii or
ganizatori — a reieșit că solici
tările sint, in acest an, foarte 
mari, ele depășind capacitatea 
restaurantelor existente. Pentru 
a face față numeroaselor cereri, 
s-a recurs la săli ale caselor de 
cultură, ale cantinelor Întreprin
derilor, salariații alimentației 
publice lulndu-și sarcina prepa
rării mîncărurilor și a organiză
rii serviciului.

Unitățile de alimentație pubM- 
că din rețeaua M.C.I. organizea
ză revelioane în 582 de restau
rante și 12S de alte săli — case 
de cultură, cantine — la care vor 
participa peste 100 000 de oaspeți. 
Aproximativ 3 000 de bucătari, 
1 500 de patiseri și cofetari, peste 
15 000 de ospătari — o adevăra
tă armată — sînt mobilizați pen
tru reușita deplină a spectacolu
lui... gastronomic. La direcția 
generală a hotelurilor și restau
rantelor, din Ministerul Turismu
lui, aflăm că 85 elegante restau
rante — dintre care 15 numai in 
Capitală, iar celelalte pe Valea

Prahovei, la Sibiu, Oradea, Tr. 
Severin, Tulcea etc. — sint gata 
pentru a oferi celor 18 000 de in
vitați, din țară și din străinăta
te, un Revelion de neuitat. Me
niurile vor fl compuse, in spe
cial. din bucate tradiționale, la 
care se vor adăuga și mlncăruri 
dintre cele premiate la recentul 
concurs internațional de artă cu
linară ; toate vor fi stropite cu 
vinuri de sol, din podgoriile ro
mânești. Cele mai bune orches
tre, cei mal buni soliști vor ela
bora „banda sonoră". Echipe fol
clorice vor „colinda* prin restau
rantele unde au loc revelioane, 
cu plugușorul, capra sau 
biceiuri din bătrîni.

Zeci de mii de iubitori 
sajului montan își vor
Revelionul în mijlocul brazilor, 
la cabane sau In stațiunile de 
munte. Cabanele din Bucegi, Se- 
menic, Făgăraș, Retezat, Muntele 
Mic și Bicaz sint bucuroase de 
oaspeți ; stațiunile de pe Valea 
Prahovei, Cheia, Căciulata, Stîna 
de Vale, Păltiniș, Vatra Dornei, 
Slănicul Moldovei și altele ies, 
pentru citeva zile, din atmosfera 
obișnuită, calmă. Agențiile turis
tice din țară au înscris, pentru 
diferite excursii prilejuite de 
Anul Nou, circa 50 000 de parti
cipant!.

Marea are admiratori stator
nici : de la centrala turistică ■ 
litoralului stntem informați că 
10 mari restaurante din Mamaia, 
Constanța, Eforie Nord și Man
galia Nord fac pregătiri intense 
pentru a găzdui aproape 2 500 de 
persoane, venite din diferite 
părți ale țării, care vor petrece 
noaptea Anului Nou și citeva zile 
după aceea în decor marin, în 
tovărășia pescărușilor și a valu
rilor mării.

In aceste zile, pe munte

19,80 Telejurnalul de aearfi.
20,00 Agenda politică.
20,10 Teatru foileton : „Războiul 

celor două roze" (X).
91,00 Ocolul țării în 8 luni. Emi- 

slune-concurs realizată în co
laborare cu Biroul de turism

pentru tineret al C.C. ■! 
U.T.C. Participă echipele re
prezentative ale județelor : 
Arad, Caraș-Severin, Hune
doara ți Timișoara. Transmi- 
«iune de la Timișoara. Pre
zintă Mihal Florea.

92,00 Telejurnalul de noapte.
22,10 Telesport. Premierea celor 

mal buni sportivi români al 
anului 1970. Înregistrare de la 
sala Ploreasca.

92,40 Recitalul ctntărețulul de mu
zică ușoară, Jean TerraL

98.00 închiderea emisiunii.

ale nesocotirii legislației

de protecție sanitară a apelor
(Urmară din pag. I)

a fost Însușită pa atunci și de fos
tul Minister al Sănătății și Pre
vederilor Sociale. Nu știm exact 
cum au evoluat lucrurile în cei pa
tru ani care au trecut de atunci 
și nici ce anume a determinat re
venirea asupra acestei hotăriri. 
Fapt este că, în mod paradoxal, cu 
toate că actualele neajunsuri fuse
seră prevăzute la timp, luarea mă
surilor care se impuneau a întir- 
ziat. Aceasta, deși — avind in 
vedere instalația de care urma să 
dispună centrala de apă din Rîm- 
nicu Vileea, conform proiectului În
tocmit — s-a stabilit prin Hotărirea 
Consiliului de Miniștri nr. 2 447 
din anul 1967, ca principalii impuri- 
ficatori ai Oltului (Combinatele 
chimice de la Făgăraș și Victoria, 
Fabrica de hîrtie și celuloză Zăr- 
nești, „Colorom“-Codlea, orașul Si
biu cu industriile sale ș.a.) să-și 
amenajeze ptnă la 30 decembrie 
1970 stații proprii pentru epurarea 
apei pe care o deversează in Olt. 
în acest sens, statul a alocat fon
duri importante. Pină acum, insă, 
numai citeva obiective — și, anu
me, la Fabrica de zahăr Bod, între
prinderea comunală și Uzinele de 
autocamioane Brașov — prevăzute 
în Hotărlre, au fost realizate. Cele
lalte întreprinderi și instituții, a- 
proape 50 la număr, au realizat

doar aproximativ 20 Ia sută din 
ceea ce trebuiau să facă. De a- 
ceastă stare de lucruri se fac vino
vate în primul rînd conducerii» 
întreprinderilor vizate, forurile lor 
tutelare, organele de inspecție și 
control al calității apelor care, in 
ultimă instanță, au dovedit prea 
puțină energie in aplicarea unei 
hotăriri a guvernului.

în aceeași problemă ar mai fi 
de răspuns la o întrebare : de c« 
s-a admis ca intrarea in func
țiune a uzinei de apă Rîmnicu 
Vileea să fie prevăzută, de la bun 
început, pentru anul 1969, de vreme 
ce termenul de realizare a sarci
nilor de către întreprinderile de- 
versoare de ape nocive in Olt 
fusese stabilit abia pentru anul 
1971 7 Punem o asemenea întrebare 
deoarece decalajul amintit ar pu
tea fi utilizat drept scuză de către 
cei chemați să contribuie la asa
narea riului Olt. Se impune ca, de 
urgență, să se treacă la traducerea 
in fapt a dispozițiilor HCM 2447 ; 
Inspecția de Stat a Apelor ar tre
bui să procedeze la sancționarea e- 
xemplară a celor care continuă să 
Încalce legile statului.

Consiliul popular municipal Rîm
nicu Vîlcea este dator să ia mă
suri severe pentru ca Întreprinde
rea de gospodărie orășenească să 
înceapă lucrările la stația-pilot da

ia Ciinenl, să asigure aparatele ne
cesare pentru ca laboratorul uzi
nei de apă să efectueze analizele 
c« se cer. Nu se poate admite ca, 
timp de 20 de zile, aici să nu se 
facă analiza fenolilor, ca din luna 
mai a.c., de la intrarea in func
țiune a uzinei să nu se tacă ana
liza cianurilor, să nu fie puse în 
stare de funcționare stațiile de pre- 
clorare și amoniacare. Totodată, 
trebuie să se intervină cu prompti
tudine la întreprinderea județeană 
de construcții Rîmnicu Vîlcea, la 
celelalte întreprinderi de montaj, 
pentru terminarea tuturor lucrări
lor aferente, recepționîndu-se cel 
puțin acum, în ceasul al 12-lea, cen
trala de apă.

— Pentru a combate deficiențele 
organizatorice care s-au manifes
tat in cadrul întreprinderii de gos
podărie orășenească Rîmnicu Vti- 
nea, la Consiliul popular municipal 
vom lua măsurile care se impun 
— ne declară tov Petre Daniei, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean de partid. Nu putem fi de 
acord nici cu lipsa de responsabi
litate de care au dat și dau dovadă 
conducerile întreprinderilor care 
deversează ape nocive In OH, care 
și-au permis să nu ducă la inde- 
plinire o Hotărlre a Consiliului de 
Miniștri. Forurile tutelar» al» a»

eestora trebui» să analizeze serios 
situația și să tragă la răspundere 
pe cei vinovați.

La ora actuală, cind populația 
municipiului Rîmnicu Vileea este 
alimentată cu apă potabilă in con
diții cu totul ieșite din comun — 
spune în continuare tovarășul Pe
tre Dănică — pentru ieșirea din 
impas sint posibile două căi : să se 
realizeze de urgență prevederile 
HCM 2147 și să se termine de că
tre întreprinderile constructoare și 
de montaj toate lucrările aferente 
uzinei dc apă, sau să se studieze 
posibilitățile existente pentru utili
zarea unei alte surse de apă po
tabilă. Cind spun acest lucru am în 
vedere că, in cadrul Combinatului 
Chimic Rimnicu Vîlcea, se amena
jează o captare din rîui Bistrița ; 
cu un efort in plus, s-ar putea 
mări capacitatea de captare a sta
ției proiectate, astfel incit să se 
asigure și alimentarea municipiului, 
în acest fel, actuala centrală de apă 
va putea servi ca sursă de apă in
dustrială : fondurile cheltuite pen
tru substanțele chimice necesare pu
rificării suplimentare a apei, la care 
s-ar putea renunța, sc ridică la pes
te 1 milion de Iei anual.

Considerăm că organele compe
tente ar trebui să analizeze opera
tiv situația creată și să decidă cit 
mai curind alegerea celei mai con
venabile variante.

JUDEȚEAN
p

SATU MARE

Intr-un an 
cît în trei!

în cursul anului 1970, cercu
rile inovatorilor din întreprin
derile industriale ale județului 
Satu-Mare s-au angajat să va
lorifice cît mai bine in pro
ducție creația tehnică a mun
citorilor, inginerilor și tehnicie
nilor. în prezent, valoarea efi
cienței inovațiilor realizate în 
ultimii trei ani a fost atinsă de 
inovatorii sătmăreni numai in 
acest an. în fruntea listei, cu 
cele mai eficiente creații tehnice 
sătmărene se situează Combina
tul de exploatare și industria
lizare a lemnului și Fabrica „23 
August", cu inovații aplicate ln- 
sumind economii de 4,9 milioane 
lei, respectiv 4,5 milioane lei, și 
Uzina „Unio“ cu 1,5 milioane 
lei.

BRĂILA

Confruntare 
cu beneficiarii

în municipiul Brăila z-a des
chis o expoziție a cooperative
lor meșteșugărești din județ. 
Din numărul mare și variat de 
exponate, din care peste 450 
sint modele noi, rețin atenția 
articolele de confecții, tricotaje, 
încălțăminte și mobilă, articole 
din lemn de uz gospodăresc și 
de bucătărie, obiecte de lăcătu- 
șerie, marochinărie și de arti
zanat. Cu acest prilej, prin in
termediul unor chestionare com
pletate de vizitatori se realizea
ză o confruntare directă cu 
publicul consumator pentru a 
cunoaște mai bine cerințele ți 
preferințele acestuia. Modelele 
care vor întruni cele mai bune 
aprecieri vor fi lansate în fabri
cația de serie.

IAȘI

Restaurarea unor 
monumente 

istorice
După restaurarea „Casei Do- 

Boftei" — cea mai veche clădire 
din orașul Lași, precum și a vi
lei „Sonet" a lui Mihai Codrea- 
âu, in care funcționează 
acum secții permanente ale 
Muzeului de literatură ro
mânească, în prezent se restau
rează Casa Pogor, unde și-a des
fășurat activitatea societatea 
„Junimea". De curind, au înce
put și lucrările de restaurare la 
casa lui Vasile Alecsandri, de 
pe strada cu același nume, din 
apropierea Pieței Unirii. Aici va 
l’i organizat Muzeul Teatrului 
Național „Vasile Alecsandri", 
pentru care s-au și achiziționat 
numeroase exponate și docu
mente.

MARAMUREȘ

Un microraion 
al minerilor

In această lună, constructorii 
au dat în folosință la Baia Sprie 
noi blocuri de locuințe. Acestea 
fac parte din microraionul de 
vest al orașului de la poalele 
Gutîiului. Tot aici se vor ridica 
un modem complex comercial și 
de servire a populației, unități 
sociale și edilitar-gospodărești. 
Noul microraion, în care locuiesc 
familii ale minerilor de la Baia 
Sprie și Șuior, numără de pe a- 
cum aproape tot atîția locuitori 
cit avea Baia Sprie în urmă cu 
trei decenii.

MUREȘ

Un nou complex 
comercial

în noul cartier tîrgmureșan, 
„Tudor Vladimirescu", care însu
mează peste 2 200 apartamente, 
a fost pus la dispoziția publicu
lui un modern complex comer
cial. Noua unitate, care ocupă o 
suprafață de peste 2 100 mp, cu
prinde un magazin alimentar șl 
o cofetărie, o braserie, bucătărie 
de bloc, ateliere meșteșugărești, 
librărie, farmacie, ateliere de re
parat ceasuri, televizoare, apa
rate de radio și aparate de uz 
casnic. Tot în cadrul complexu
lui funcționează magazine de 
textile, confecții, încălțăminte și 
produse metalo-chimice cu auto
servire.

BACĂU

Muzeul Satului
La Dofteana, în apropierea cu

noscutului parc dendrologic, 
șl-a deschis porțile primul mu
zeu sătesc de pe Valea Trotu- 
șului. Numeroasele exponate ale 
muzeului înfățișează vizitatori
lor portul, obiceiurile și înde
letnicirile oamenilor de pe aceste 
meleaguri. Sînt expuse costume 
naționale, țesături, cusături, u- 
nelte și obiecte de uz casnic și 
gospodăresc, începind din a doua 
jumătate a secolului trecut plnă 
astăzi. Muzeul își îmbogățește 
continuu colecția cu noi obiecte 
de etnografie și folclor, oferite 
de gospodarii comunei și de cei 
din împrejurimi.

DE LA CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII"

CAR.NET
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Q'PO'R'T în sala Floreajca II, »-a în
cheiat campionatul național 
de scrimă pentru juniori. Pe 
planșa, un asalt al floretis- 
telor în cadrul întrecerilor de 

ieri
Foto : S. Cristian

j DE ASTĂZI ÎN BUCUREȘTI !

Campionatul european ; 
de juniori (grupa B) > 
la hochei pe gheață:

începtnd de astăzi,
patinoarul acoperit

*

1 „23 August" din Ca-
? pitală găzduiește jocu- 
I rile grupei B a cani- 
i pionatului european 
’ de juniori la hochei 
ț pa gheață. Jocurile 
; grupei A încep tot as- 
t tăzl In Cehoslovacia, 
ț La București, după 
’ cum s-a mai anunțat, 
i participă cinci echipe : 
, Bulgaria, Danemarca, 
ț Polonia, România și 
i Ungaria. Numărul mic 
’ de echipe prezente la 
ț startul competiției ae 
, datorează retragerii —
* pe parcurs — a unor 
i reprezentative: Elveția, 
’ Italia, Austria, R. D. 
ț Germană, Iugoslavia 
< etc. Desigur, dacă toa-
* te echipele care-și a- 
l nunțaseră participarea 
. ar fi fost acum la 
\ București, campiona- 
l tul ar fi fost mult mai 
’ interesant; totuși, ca- 
1 racterul mal... intim al 
<’ competiției nu-i scade 
ț din atractlvitate, cu 
t atît mai mult cu cit, 
’ nu de mult, patru din- 
ț tra formațiile prezen- 
. te, acum, la „europe- 
’ ne* și-au disputat în- 
l tîietatea în cadrul 
. „Turneului Prieteniei". 
1 Iată acum ivită posibi- 
« lițatea revanșei. Ne 
1 referim la reprezenta- 
i tivele României, Un- 
’ gârlei, Bulgariei și 
ț Poloniei, clasate In a- 
i ceastă ordine la tur- 
’ neul amintit.
i „Ordinea aceasta, In- 
, să — ne spune secre- 
ț tarul general al F.R.H., 
i Vasile Militaru — ar 
’ putea să sufere serioa- 
i se modificări la cam- 
, pionatul european care 
ț începe luni. Mai Intîi, 
ț

U—.—-e-—»—

vreau să specific fap
tul că echipa de ju
niori a Poloniei cu
prinde șapte jucători 
care fac parte din lo
tul de tineret al Polo
niei. De altfel, In ma
joritatea loturilor echi
pelor anunțate figu
rează hocheiști de 
primă categorie, in
clusiv în cel al țării 
noastre : Tureanu, A- 
xinte, Bandas și Ma
rian Costea (de la Di
namo București), Her
ghelegiu (Steaua) ți 
încă vreo cîțiva de la 
I.P.G.G. în acest fel, 
valorile celor cinci e- 
chipe participante (se 
pare că și Danemarca 
prezintă o formație 
destul de puternică) 
sînt apropiate, ceea ce 
ne Inarituiește să cre
dem că vom asista la 
jocuri frumoase, dtrz 
disputate. Personal, 
cred că lupta pentru 
primul loc se va da 
Intre hocheiștii ro
mâni ți cei polonezi". 
Antrenorii Ștefan lo-

nescu șl Ion Ganga, ț 
conducătorii tehnici ai i 
juniorilor români, ’ 
ne-au asigurat că „e- i 
chipa s-a pregătit cu / 
conștiinciozitate și se ț 
află într-o formă bună, i 
băieții fiind dornici să J 
obțină victoria în com- i 
petiția care începe". .

Exceptînd bineînțe- ț 
Ies pe jucătorii noștri, l 
cei dinții hocheiști > 
participant! la turneu » 
care au și încercat î 
...gheața de la pati- ‘ 
noarul „23 August" au l 
fost bulgarii, sosiți la 
București de cîteva t 
zile. Ei se antrenează i 
cu multă ambiție, fiind * 
In evident progres. !

Programul primelor ț 
două zile ale campio- i 
natului a fost comple- ’ 
tat cu două întîlniri 1 
de verificare ale lotu- i 
lui reprezentativ A, ț 
(sub titulatura Bucu- i 
reștî) care se pregăteș- ’ 
te pentru C.M. (grupa ț 
O din Olanda. In corn- 1 
pania formației ceho- * 
slovace Slezan Opava. i

PROGRAMUL
COMPLET AL CAMPIONATULUI

Luni : ora 13, festivitatea de deschidere a 
campionatului; Polonia—Danemarca (ora 14), 
România—Bulgaria (ora 16). București—Opa
va (ora 18,30).

Marți : Danemarca — Bulgaria (ora 14), 
România—Ungaria (ora 16). București—Opa
va (era 18.30).

Miercuri : zi liberă.
Joi : Polonia—Bulgaria (ora 15), Danemar

ca—Ungaria, (ora 17,30).
Vineri : zi liberă.
Simbătă : România—Danemarca (ora 16), 

Polonia—Ungaria (ora 18,30).
Duminică : Ungaria—Bulgaria (ora 16), 

România—Polonia (ora 18,30).

*

*
*

In sala Floreasca astăzi

PARADA VEDETELOR SPORTULUI NOSTRU

ACTUALITATEA LA FOTBAL
• Primii zece fotbaliști ai anului

Ancheta pentru desemnarea ce
lui mai bun iotbalist al anului, că
ruia îi revine „Troieul revistei Fot
bal*, 1970 (o frumoasă cupă de 
cristal) s-a încheiat, furnizînd un 
laureat surprinzător pentru tradi
țiile acestei... competiții — dina- 
movistul Cornel Dinu, un fundaș. 
Scriem surprinzător, pentru că, de 
obicei, marea masă a amatorilor 
de fotbal îșl îndreaptă preferințele 
*1 voturile spre înaintași (vezi anii 
trecuți în care Dobrin sau Dumi- 
trache au fost preferațil publicului, 
antrenorilor, ziariștilor). Deci, ln- 
vingînd „slăbiciunea* partlclpan- 
(ilar la anchetă pentru înaintați 
tmpunîndu-se, mai bine-zis, Cor
nel Dinu conduce plutonul celoi 
mai buni zece fotbaliști români al 
anului 1970. De altfel, nu numai a- 
părătorul dinamovist se află prin
tre primii zece ci șl colegii săi de

„meserie* Răducanu, Radu Nun- 
weiller, Lupescu, lanul, Mircea 
Constantinescu etc. Dar iată cla
samentul primilor zece, clasament 
pe care colegii noștri de la revista 
„Fotbal* — organizatoarea anche
tei — au avut amabilitatea să-1 
pună la dispoziția cititorilor ziaru
lui „Scînteia*, cu cîteva ore înain
te de apariția lui In coloanele 
publicației de specialitate.

1. CORNEL DINU (Dinamo) ; 2. 
NECULA RADUCANU (Rapid) ; 3. 
FLOREA DUMITRACHE (Dinamo) ;
4. RADU NUNWEILLER (Dinamo) ;
5. NICOLAE LUPESCU (Rapid) ; 6.
VASILE IANUL (Politehnica) ; 7.
MIRCEA CONSTANTINESCU (Di
namo) ; 8. EMERICH DEMBROV-
SCHI (S. C. Bacău) ; 9. STERICA 
ADAMACHE (Steagul roșu) ; 10.
NICOLAE DOBRIN (F. C. Argeș).

O „Ora antrenorilor”
Știri, unele oficiale, altele ne 

confirmate încă, informează pe su
porterii diferitelor formații divizio
nare despre modificări sigure sau 
eventuale în ce priveșie conduce
rile tehnice ale echipelor favorite

Prima știre a venit de la C.F.R. 
Timișoara (ceea ce nu era greu 
de prevăzut, avlnd In vedere locul 
ocupat de timișoreni în clasament). 
Conducerea clubului timișorean a 
anunțat că a renunțat la serviciile 
antrenorilor Beker ți Voroncow-

schl. Echipa a plecat în vacanță 
pînă la 8 ianuarie, iar conducerea 
clubului in căutarea noului sau 
noilor antrenori. O altă modificare 
la conducerea tehnică a... primei 
clasate, Dinamo București: Traian 
lonescu — potrivit declarațiilor 
conduceri! clubului — revine la 
cîrma echipei, făcind cuplu cu Ni- 
cușor, pină acum antrenorul prin
cipal al formației.

Dacă jucătorii n-au perioadă de 
transferări, atunci iată „ora antre
norilor*—

Astă-seară, o inedită reuniune spor
tivă in sala Floreasca din Capitală ; 
cu începere de la ora 18. în cadrul 
unei festivități speciale, celor mai 
buni sportivi români ai anului 1970 
li se vor decerna trofeele „Cupa fe
derației". Publicul spectator va avea 
astfel ocazia să asiste la o adevărată 
paradă a vedetelor sportului româ
nesc, a acelor sportivi și sportive care 
au obținut performanțe deosebite în 
cursul acestui an.

în cadrul aceleiași gale festive vor 
fi premiați ți primii zece clasați la 
tradiționala anchetă de sfîrșit de an, 
făcută de ziarul „Sportul". Iată de alt
fel numele acestora : Ilie Năstase (te
nis), Gheorghe Gruia (handbal), 
Gheorghe Berceanu (lupte), Valeria 
Bufanu (atletism), Cornel Dinu (fot
bal), Calistrat Cuțov (box), Ivan Pat- 
zaichin și Serghei Covaliov (canoe), 
Maria Alexandru (tenis de masă), 
Cornelia Petrușca (popice), Cristian 
Gațu (handbal).

DINAMOVIȘTII — 
NEÎNVINSI 

DUPĂ 15 ETAPE
Ieri s-au încheiat meciurile tur

neului bucureștean de baschet 
masculin, care a cuprins etapele 
XII—XV, desfășurate „comprimat* 
în patru zile. Turneul a prilejuit 
consolidarea poziției liderilor, di- 
namoviștii bucureșteni, singurii 
neînvinși, aflați acum la patru 
puncte de următorii clasați. El au 
ciștigat cu ușurință toate parti
dele, inclusiv derbiul cu rapidiștii, 
au practicat un’ baschet de cali
tate șl, în condițiile unei compor
tări constante, nu mal pot scăpa 
titlul de campioni. O evoluție po

Fază din meciul de ieri, dintre Steaua și Politehnica București, 
care a revenit baschetbaliștilor de la Steaua

zitivă a înregistrat șt Steaua, cu 
Tarău și Savu In revenire, care a 
reușit ieri o victorie clară asupra 
Politehnicii București (ocupanta 
locului secund), stopîndu-i aces
teia cursa spre mult dorita șefie. 
Studenții au jucat lejer, pe alocuri, 
cu aere de virtuali învingători și 
s-au trezit, in finalul meciului, 
conduși cu 12 puncte, handicap ce 
a devenit irecuperabil. în plus, 
Popa, principalul lor realizator, 
preocupat să facă mai mult gălă
gie (1 î), a uitat să ți... joace, pri- 
vindu-și echipa de un aport sub
stanțial.

N-au lipsit țl surprizele, Intre 
care victoria Farului asupra 
I.E.F.S. obținută prin transformarea 
impecabilă a două lovituri de pe
deapsă, în ultima secundă a jocu
lui, de către Minius, și succesul 
studenților brașoveni in fața 
I.C.H.F. (revelația de pînă acum a 
campionatului).

„De altfel — spunea antrenorul 
dinamoviștilor, Dan Niculescu — 
caracteristic pentru această for
mulă de disputare a fost compor
tarea mai bună de la meci la meci 
a echipelor din subsolul clasa
mentului, care s-au rodat și au 
pus in dificultate formații cu „pre
tenții*, dovedind resurse ce ar pu
tea fi exploatate dacă s-ar lucra 
mai mult in procesul de pregă
tire*.

Următorul turneu similar ca des
fășurare va avea loc la Timi
șoara, in a doua decadă a lunii 
viitoare, campionatul urmlnd a se 
încheia la 23 martie, pentru a se 
face loc unei perioade de pregă
tire a echipei naționale în vede
rea campionatelor europene. Așa
dar, pînă în toamna anului viitor, 
bucureștenii vor spune, probabil, 
adio baschetului masculin. Nu-i 
oare cam mult 7

D. I.

Iată rezultatele tehnice de ieri, 
sosite pînă la închiderea primei 
ediții : Politehnica Galați — Poli
tehnica Brașov 86—82, Steaua — 
Politehnica București 68—63, Ra
pid — Universitatea Timișoara 
80—77.

în cîteva rînduri

Sfîrșit de an, sfîrșit de sezon și pentrn rugbi. Campionatele divizio
nare (A și B) și-au desemnat „liderii de toamnă", urmînd ea — după o 
perioadă firească de antrenament pregătitoare, in lunile de iarnă — în
trecerile pentru titlul de campion național și respectiv pentru promo
vare in divizia superioară să fie reluate.

Despre „anul rugbisiic 1970", an redactor al ziarului nostru a avut 
o convorbire cu maestrul emerit al sportului RENE CHIRIAC, asistent 
la catedra de jocuri sportive a Institutului de educație fizică ți sport. 
Interlocutorul, fost internațional reputat, component de bază in echipa 
națională a anilor '53—64, a răspuns cu amabilitate la cîteva Întrebări :

— Cum apreciați sezonul rug- 
bistic ’70 ?

noutate ; ți la rugbi, marea perfor
manță, ca și inițierea propriu-zisă, 
începe din anii tinereții sportivului 
respectiv. Or, Ia noi activitatea ju
niorilor continuă să se situeze de
parte de ceea ce trebuie, departe de 
pretențiile rugbiului românesc, al 
cărui prestigiu internațional — poate 
n-ar mai fi necesar să spun — este 
destul de bine conturat. Desigur, ne 
face plăcere cînd auzim că presa

DIN
LUMEA
LARGĂ
• ClT SLĂBESC

SPORTIVII ?
La această întrebare, specialiștii 

răspund că, spre exemplu, un mara- 
tonist, după efortul depus pe distan
ta de 42,195 km, scade in greutate cu 
aproximativ 4 kg. în timpul unui 
meci fotbaliștii slăbesc in medie cu 
2,5 kg. într-o partidă pe distanța a 
15 reprize, boxerii pot pierde pină la 
2 kg.

— Foarte lung (aproape 4 luni) și, 
din păcate, destul de puțin intere
sant, lipsit de prea mari satisfacții. 
Iregularitatea campionatului este 
oarecum ieșită din comun. Mai com
pacte, ca să spun așa, au fost parcă... 
pauzele, de cite două, trei sau patru 
săptămîni. Atît s-a prelungit spre 
iarnă acest campionat, incit a mai 
rămas o restanță și pentru anul vii
tor. „Originalul" tur al campionatului 
rugbiștilor a pus probleme serioase 
și In privința formei sportive și a re
cuperărilor, dat fiind faptul că, în 
pauzele respective, nu toate echipele 
au avut continuitate în pregătire. 
Chiar dacă sînt de înțeles unele din
tre motivele care au determinat Între
ruperile competiției (mai puțin în
treruperea pentru efectuarea turneu
lui reprezentativei B in Franța...), 
este inexplicabil de ce federația nu a 
avut în vedere organizarea unor 
competiții sistem turneu tocmai pen
tru echipele, pentru jucătorii rămași 
în afara întrecerilor internaționale, 
pentru care s-a întrerupt campiona
tul.

— V-am ruga să vă referiți și 
la calitatea echipelor reprezenta
tive.

— îmi pare rău că și la această 
chestiune trebuie să răspund printr-o 
observație critică. Nivelul calitativ 
al jocurilor diviziei este scăzut în 
comparație cu alți ani, chiar cu 
anul precedent ; lucru remarcat de 
altfel și în meciurile echipei națio
nale. Ce folos că echipele noastre 
fruntașe sînt în ofensivă, domină teri
torial ; din cauza insuficientei pregă
tiri tehnice a multora dintre compo- 
nenții formațiilor respective (situația 
am intîlnit-o și la echipa națională 
în recentul meci cu Franța, de la 
București) sa ratează mari ocazii.
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RUGBIULUI
Sezonul rugbistic "70 comentat de 

maestrul emerit al sportului Rene CHIRIAC

Pasele greșite, priza defectuoasă, șu
turile imprecise și adesea anemice — 
chiar și cînd e vorba de fundași — au 
anulat adesea eforturi fizice serioase 
au cauzat tocmai finalizării.

— Puteți să dați o explicație 
acestui fenomen ?

— Nu am pretenția de • «pune •

sportivă vehiculează tot mai insistent 
propunerea ca „Turneul celor cinci 
națiuni", competiția care în fond re
unește elita rugbiului european, sS 
devină „al celor șase" prin include
rea echipei României...

Revin Ia juniori. O activitate cu 
realizări bune în general au numai 
cîteva cluburi bucureștene : „Școla
rul". S.S. 2, Rapid, Constructorul, Se

fac experimente la Școala generală 
152 din București, In sistema școlilor 
Ministerului Transporturilor. Este un 
lucru bun, dar pașii de această na
tură sînt incă prea timizi, nu se 
poate vorbi de un „schimb de mîine" 
cu adevărat valoros. Sînt orașe cu o 
mai veche sau mai nouă tradiție in 
acest sport — Timișoara, Cluj, Iași, 
Petroșani, Constanța, Brașov. De ce 
n-ar putea lua ființă aici centre rug- 
bistice pentru elevi 7 Mi se pare, spre 
pildă, cu totul nefiresc ca tocmai la 
Cluj, unde există specialiști cu _ o 
bună calificare (unii, cum este cazul 
lui V. Cîrligelu, sînt autori de ma
nuale de rugbi), școala sportivă să 
nu aibă secție de rugbi. Continuind 
in acest fel n-ar fi de mirare dacă 
la un moment dat Clujul va conta la 
rugbi doar pe jucători și antrenori 
din alte localități, devenițl clujeni de 
circumstanță pe perioade scurte de 
timp.

— Divizia B n-ar putea ali
menta eficient primul eșalon al 
rugbiului nostru 7

— Divizia B este doar teoretic un 
rezervor de jucători. Nivelul rugbiu
lui practicat în aceste formații se si
tuează sub orice critică. Adesea 
sportivitatea însăși este grav le
zată... Banii ce se cheltuiesc cu unele 
din aceste echipe sînt practic aruncați 
in vint.

— Ce propuneți 7
— O „inventariere" a tot ce există 

(echipament, fonduri, efective de 
jucători etc.) pe lingă fiecare echipă 
din divizia B. Cred că federația nu 
cunoaște concret situația reală, ac
tivitatea celor ce se ocupă de pregă
tirea unor asemenea formații De alt
fel, foarte puține echipe de B au 
antrenori calificați Se impune urgent 
întinerirea radicală a tuturor acestor 
echipe. Pe plan local, asociațiile sau 
cluburile sportive ce și-au asumat 
răspunderea înființării unot aseme
nea echipe trebuie să fie obligate 
să-și respecte angajamentele Să le 
controleze, să le îndrume îndeaproa
pe, să le acorde tot sprijinul.

ÎN ORAȘUL AUSTRALIAN 
PERTH au început întrecerile 
competiției feminine de tenis pe 
echipe pentru „Cupa federației". 
Franța a învins cu 2—1 echipa 
Japoniei. în sferturile de finală, 
jucătoarele franceze vor întîlni 
echipa Olandei, care a dispus de 
echipa Canadei. Printre alte e- 
chipe calificate pentru această 
fază se numără și formațiile Re
publicii Sud-Africane, Noii Zee- 
lande, S.U.A și Angliei. Echipa 
Australiei, deținătoarea trofeu
lui, va intra în joc din semifi
nale.

TURNEUL INTERNAȚIONAL 
DE TENIS de la East London a 
fost ciștigat de Nikki Kaloghe- 
ropoulos (Grecia). El l-a învins 
in finală cu 7—5, 5—7, 6—4 pe 
Bob Hewitt (Republica Sud-A- 
fricană). Proba feminină a reve
nit Ceciliei Martinez (S.U.A.), 
învingătoare cu 8—6, 6—3 în fața 
colegei sale Tory Fretz.

LA MELBOURNE, renumita 
atletă australiană Pamela Kil
born, în vîrstă de 31 de ani, a 
evoluat în ultimul concurs ofi
cial al carierei sale sportive. Ea 
a ciștigat proba de 200 m gar
duri cu timpul de 25"8/10, ega- 
lindu-și propriul record mon
dial.

ITALIANUL BRUNO AR- 
CARI, campion mondial de box 
la cat. ușoară, și-a făcut o re
marcabilă reintrare la Roma, în- 
vingîndu-1 net la puncte, după 
10 reprize, pe brazilianul Joao 
dos Santos.

pregatindu-se pentru 
„CUPA CAMPIONILOR EURO
PENI", echipa daneză masculină 
de handbal H.C. Copenhaga a 
întîlnit formația Israelului. 
Handbaliștii danezi au obținut 
victoria cu scorul de 14—13 
(8—6).

ECHIPA CEHOSLOVACA DE 
HOCHEI PE GHEAȚA SONP 
KLADNO, care se află in turneu 
in R. F. a Germaniei, a ju
cat la Fuessen cu echipa locală 
H.C. Fuessen. Hocheiștii ceho
slovaci au obținut victoria cu 
scorul de 4—2 (0—1, 2—1, 2-0).

CU PRILEJUL OMNIULU1 
CICLIST INTERNAȚIONAL

disputat pe pista velodromului 
acoperit din Dortmund, olan
dezul Leijn Levesijm a ciștigat 
proba de sprint. El a realizat pe 
ultimii 200 m timpul de ll”3/10 
(nou record al pistei). în clasa
mentul final al competiției, pri
mul loc a revenit belgianului Pa
trick Sercu, care a totalizat cele 
mai multe puncte în cursul pro
belor incluse.

IN CADRUL CONCURSULUI 
DE PATINAJ VITEZA DE LA 
INZELL (R F.G.), proba de 500 
m a revenit sportivului vest- 
german Erhard Keller, care a 
parcurs această distanță în 39” 
9/10. La feminin, pe primul loc 
s-a clasat Paula Dufter (R.F. a 
Germaniei) — 48”5/10. Olandeza 
Sonia Paans s-a clasat pe pri
mul loc la 1 500 m cu rezultatul 
de 2’34”9/10. Proba masculină a 
revenit compatriotului său Jan 
Pasman în 2’14”2/10.

LA BERLIN a avut loc meciul 
internațional de fotbal dintre 
selecționata de tineret a orașu
lui Berlin și reprezentativa si
milară a Varșoviei. Gazdele au 
ciștigat cu scorul de 1—0. Uni
cul gol l-a marcat Schwierske. 
in minutul 8.

CICLISTUL BELGIAN ERIC 
DE VLAEMINCK a ciștigat de
tașat ciclocrosul internațional 
disputat la Aigle. El a acoperit 
24 km în lh 08’26”. Englezul 
John Arkins s-a clasat pe locul 
doi la 1’25”. Elvețianul Kuster a 
sosit pe locul trei.

CONCURSUL INTERNAȚIO
NAL DE SĂRITURI CU SCHI- 
URILE DE LA TRAMBULINA, 
desfășurat la Saint Moritz, a 
fost dominat de sportivii elve
țieni care au ocupat primele 
două locuri in clasamentul final, 
prin Walter Steiner 217,3 puncte 
(81 și 81,50 m) și Hans Schmidt 
— 212,9 puncte (83 și 78,5 punc
te). Pe locul trei s-a clasat ce
hoslovacul Josef Matous — 210.7 
puncte (80 și 81 m).

TN CAMPIONATUL ENGLEZ 
DE FOTBAL conduce Leeds cu 
39 puncte din 24 de meciuri sus
ținute, urmată de Arsenal — 36 
puncte și Chelsea — 29 puncte 
(două jocuri mai puțin).

• 35 DE ANI-„V1RSTA

DE AUR"

A PORTARULUI

DE FOTBAL
Celebrul portar al echipei naționala 

de fotbal a Uniunii Sovietice, Lev Ia- 
șin, este de părere (și spre exempli
ficare se referă la cariera sa) că un 
mare portar de fotbal se evidențiază 
in mod deosebit după ce a împlinit 
virsta de 35 de ani : „Am toate mo
tivele să fiu sigur de ceea ce afirm. 
Meciurile cele mai strălucite le-am 
făcut intre 35 și 39 de ani. A fi un 
bun portar presupune tn același timp 
o condiție fizică deosebită și expe
riența bogată a multor ani de activi
tate”.

• 20 KM ÎNOT PE ZI
Campionul european de înot Hani 

Fassnacht (R.F.G.), actualmente stu
dent la Long Beach State College, are 
toate șansele să devină recordman 
mondial; antrenorul său li prevede 
pentru anul viitor chiar o suită de 
recorduri supreme. De reținut că la 
antrenamente Fassnacht înoată zllnia 
intre 18 și 20 de km.

• PE URMELE

LUI LASZLO PAPP
Cunoscutul pugilist maghiar Laszln 

Papp, de trei ori campion olimpic, 
demonstrează calități pedagogice și o 
pregătire de specialitate puțin comu
ne marilor antrenori de box. în cei 
doi ani de cînd se ocupă de boxul 
maghiar, Papp a descoperit și lansat 
in elita boxului internațional trei pu- 
giliști de mare talent : GedS, Orban 
și Kadf. Primii doi sint de altfel cam
pioni europeni. Celor trei li se anti
cipează o frumoasă carieră și pe rin
gul olimpic de la MUnchen '72.

• 36 000 KG

DE GAZON PENTRU 

STADIONUL OLIMPIC
Această imensă cantitate de gazon 

va fi insămintată in sezonul viitor pe 
terenul central și pe spațiile anexe 
ale stadionului olimpic de la Miin- 
chen. Suprafața totală a terenului o- 
limpic este de circa 1500 000 mp. 
Gazdele au găsit un remediu foarte 
eficient de a elimina efectele lipsei 
ploilor in perioada Jocurilor olim
pice ; va fi suficient să se apese pe 
un buton pentru ca instalațiile de 
stropit să intre imediat in funcțiune 
spre a uda întreaga suprafață gazo- 
nată.

• CEL MAI BUN

SPORTIV AL ANULUI

1970
în retrospectiva anului sportiv 1970, 

agenția France Presse reține faptul ci 
un eventual titlu de „campion mon
dial” al anului 1970 ar putea fi de
cernat ciclistului belgian Eddy 
Merckx. Ar fi de fapt pentru a doua 
oară consecutiv, cind Merckx s-ar ve
dea inir-o asemenea postură. într-un 
clasament al celor mai buni perfor
meri mondiali — „clasament, fireș
te, întotdeauna subiectiv”, remarcă 
F.P. — un loc deosebit i-ar reveni 
atletului chinez Ni Chih Chin, care 
a realizat performanța anului sărind 
la înălțime 2,29 m, cu 1 cm mai mult 
decit recordul mondial al lui Valeri 
Brumei.

i Almanahul i 
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viața internațională
VIETNAMUL DE SUD

Acțiuni ofensive

patriotice
SAIGON 27 (Agerpres). — Acordul 

de trei zile privind încetarea opera
țiunilor militare în Vietnamul de sud 
cu prilejul sărbătorilor de iarnă a 
expirat duminică, la ora zero. In di
mineața aceleiași zile, forțele popu
lare ale Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud au supus 
unui atac cu mortiere baza militară 
fluvială de la Camau, din provincia 
An Xuyen, situată la 240 km de Sai
gon.

Pe „frontul de nord" au fost sem
nalate două ciocniri intre unități mi
litare ale trupelor americane și for
țele Frontului Național de Eliberare.

, *In Cambodgia, forțele populare din 
această țară au atacat o poziție deți
nută de unități ale infanteriei saigo- 
neze, situată la 1 km est de locali
tatea Krek. In rîndul militarilor sai- 
gonezi au fost înregistrați morți șl 
răniți.

Continuă protestele 
împotriva înscenării

judiciare de la Burgos

Kurt Bachmann despre 
principalele sarcini 
ale P. C. German

agențiile de presă transmit

MADRID 27 (Agerpres). — Cea mai 
Înaltă personalitate militară de care 
depinde deznodămlntul în procesul 
de la Burgos, Tomas Garcia Rebull, 
comandantul militar al celei de-a șa
sea regiuni, a declarat că deocam
dată nu știe cînd vor fi comunicate 
sentințele. Potrivit agenției A.F.P., 
Garcia Rebull, căruia îi revine res
ponsabilitatea ratificării sentințelor 
și ordonării executării pedepselor cu 
moartea, ar fi făcut această decla
rație unui ziarist spaniol.

După cum se știe, procesul intentat 
patrioților basci a provocat un val de 
acțiuni de protest în Spania și în 
numeroase alte țări. Din Caracas s-a 
anunțat că Federația venezueleană a 
lucrătorilor aviației comerciale, in nu
mele muncitorilor și funcționarilor 
de pe toate aeroporturile țării, a ho- 
tărît un boicotaj sistematic al avioa
nelor spaniole în cazul cînd guver
nul de la Madrid va hotărî execu
tarea vreunuia dintre militanții basci 
judecați la Burgos.

★
Avocata franceză Gisele Halimi, 

care a asistat la procesul de la Bur
gos, intentat celor 16 militanți basci,

ca observator al Ligii drepturilor 
omului, a fost invitată de autorită
țile spaniole să părăsească această 
localitate. De asemenea, i s-a cerut 
să plece din Spania cit mal curînd 
posibil. Ea a fost reținută la un post 
de poliție timp de aproape o oră, 
unde 1 s-a luat un interogatoriu.

Comentatorii de presă amintesc 
faptul că Gisele Halimi criticase, cu 
ocazia unui interviu la televiziunea 
franceză, Înscenarea judiciară de Ia 
Burgos, întrucît acuzații nu au avut 
posibilitatea să beneficieze de o apă
rare legală.

Precizări
ale guvernului

brazilian

BONN 27 (Agerpres). — Intr-un 
articol publicat în ziarul 
Zeit", președintele P. C. 
Kurt Bachmann, subliniază 
cipala sarcină a partidului 
tuie lupta neîntreruptă pentru ratifi
carea de către Bundestag a Tratatu
lui dintre Uniunea Sovietică și 
R.F.G., pentru recunoașterea, pe baza 
normelor dreptului internațional, a 
R.D.G. de către Republica Federală 
a Germaniei, pentru convocarea ur
gentă a conferinței general-euro- 
pene în problemele securității.

Comuniștii din Republica federală, 
a menționat el, merg în primele rîn- 
duri ale luptătorilor pentru progres 
social și democratic, apără interesele 
vitale ale clasei muncitoare din Ger
mania occidentală. In prezent este 
importantă unirea eforturilor tutu
ror forțelor democratice din țară 
pentru riposta hotărîtă dată uneltiri
lor forțelor reacționare. Este nece
sar să se obțină interzicerea P.N.D. 
(neonazist) și a tuturor celorlalte or
ganizații extremiste de dreapta din 
R.F.G.

„Unsere 
German, 
că prin- 
o consti-

Cea de-a treia conferință 
panafricană a mișcării de 
tineret $‘~a 'ncePut lucrările la 
Dakar, capitala Senegalului. Cuvîntul 
de deschidere a fost rostit de primul 
ministru al țării gazdă, Abdou Diouf, 
care a subliniat rolul ce trebuie să 
revină tinerei generații în dezvoltarea 
economiei țărilor independente, pre
cum și în lupta de eliberare a terito
riilor aflate încă sub jugul colonial.

țat oficial la Beirut. S-a precizat că 
„scopul acestor vizite îl constituie 
consolidarea relațiilor Libanului cu 
cele patru țări amintite, după recenta 
normalizare a raporturilor libano— 
siriene".

Guvemela U.R.S.S. și Re 
publicii Costa Rica au 
de acord să stabilească relații 
matice la nivel de ambasadă 
facă schimb de ambasadori.

căzut
diplo-
și să

Fernando Belaunde a 
fost expulzat din Peru ?i a 

pre

Scriitorul francez Andre 
Malraux ^ost rninistru *i probie- 
melor culturale, elaborează In pre
zent o lucrare de aproximativ 180 de 
pagini, al cărei subiect îl constituie 
întîlnirea pe care a avut-o în ziua 
de 11 decembrie 1969, la Colombey- 
les-Deux-Eglises, cu generalul de 
Gaulle. Discuțiile in doi, purtate Ia 
începutul acelei zile în biroul fostului 
președinte, au fost ulterior lărgite 
prin participarea ambasadorului fran
cez la Londra, Gepffroy de Courcel, 
și a doamnei de Gahlle.

Din nou Mafia. ZLaril! lta* 
lian „Corriere della Serra", referin- 
du-se la dispariția ziaristului Mauro 
de Mauro, unul dintre subiectele cele 
mai dezbătute de presa italiană, scrie 
printre altele : „Răpirea ziaristului 
italian este pusă în seama Mafiei. 
Mauro de Mauro era unul dintre cel 
mai buni cunoscători ai acestei orga
nizații teroriste. Timp de peste 15 ani. 
Mauro a desfășurat o campanie sus
ținută împotriva Mafiei, fiind prezent 
la toate procesele ei. Poliția din Pa
lermo este de părere că ziaristul a 
fost răpit de către contrabandiști de 
stupefiante în timp ce el Întreprindea, 
în Sicilia, cercetări în legătură cu 
activitatea Mafiei. Ar fi iluzoriu să 
se creadă că Mauro de Mauro s-ar 
mai afla în viață.

INTENSĂ ACTIVITATE
DIPLOMATICĂ A R.A.U

tN LEGĂTURĂ 
CU ELIBERAREA 

AMBASADORULUI ELVEȚIAN 
RĂPIT RECENT Ambasadorul României

plecat în Statele Unite. Fostul 
ședințe peruan a petrecut 22 de zile 
la Lima, unde a fost autorizat să re
vină cu prilejul morții mamei sale. 
Această autorizație i s-a acordat fos
tului președinte cu condiția să se ab
țină de a tace declarații în timpul 
șederii 
launde 
ceea ce

sale în capitala Perului. Be- 
a încălcat acest angajament, 
a atras imediata sa expulzare.

Cvartetul de muzică de cameră 
„Muzica", care se află in Cuba 
la invitația Consiliului Național 
al Culturii, a dat o serie de con
certe in orașele Matanzas și Pi- 
năr Del Rio Publicul spectator a 
făcut o caldă primire formației 
instrumentale românești.

In urma unei deraieri • 
două vagoane dintr-un tren de pasa
geri, la aproximativ 600 km de Rio 
de Janeiro, 17 persoane și-au pierdut 
viața, iar alte 25 au fost grav rănite.

• COMUNICAT COMUN SOVIETO—EGIPTEAN • ÎNCHEIEREA VIZITEI 
LA BELGRAD A VICEPREȘEDINTELUI HUSSEIN EL CHAFEI

CAIRO 27 (Agerpres). — Delegația 
de partid și guvernamentală a Repu
blicii Arabe Unite, condusă de Aii 
Sabri, vicepreședinte al R.A.U., s-a 
înapoiat sîmbătă seara la Cairo, ve
nind din Uniunea Sovietică, unde a 
efectuat o vizită oficială de șase 
zile.

După cum s-a mai anunțat, dele
gația egipteană a purtat convorbiri 
cu Leonid Brejnev, Nikolai Podgor- 
nîi și Alexei Koslghin. Au fost discu
tate probleme privind dezvoltarea 
multilaterală a relațiilor dintre 
U.R.S.S. și R.A.U., precum șl unele 
probleme ale situației internaționale, 
îndeosebi ale situației din Orientul 
Apropiat

La mcheierea vizitei a fost dat pu
blicității ui: comunicat comun care 
evidențiază poziția guvernelor R.S F 
Iugoslavia și Republicii Arabe Unite 
față de evoluția situației din Orien
tul Apropiat și de alte probleme in
ternaționale, ca și dezvoltarea favo
rabilă a raporturilor iugoslavo-egip- 
tene.

RIO DE JANEIRO 27 (Agerpres). — 
Guvernul brazilian a comunicat sîm
bătă că va pune in libertate un total 
de 70 de deținuți politici, în schimbul 
eliberării de către răpitori a ambasa
dorului elvețian. Giovanni Bucher. 
Ministrul de justiție brazilian, Alfredo 
Buzaid, a cerut răpitorilor să trimită 
numele altor 13 persoane aflate în 
detențiune în Brazilia, care să fie 
puse in libertate în locul celor a că
ror eliberare autoritățile au refuzat-o 
pe metiv că sînt „condamnate în 
urma unor delicte grave".

In comunicat se repetă intenția gu
vernului brazilian de a respecta do
rința persoanelor ce vor fi eliberate 
de a părăsi țara sau de a rămîne în 
Brazilia.

NIAMEY 27 (Agerpres). — Amba
sadorul României în Niger, Gheorghe 
Iason, și-a prezentat scrisorile de a- 
creditare președintelui Nigerului, 
Diori Hamani. La ceremonie au luat 
parte președintele Adunării Naționa
le, membri ai guvernului, ofițeri și 
funcționari superiori.

După prezentarea scrisorilor de •- 
creditare, între președintele Nigeru
lui și ambasadorul român a avut loc 
o convorbire cordială.

La
petiție prin care se cere amnistie 
generală In favoarea deținuților po
litici. O cerere similară a fost remi
să, in urmă cu cîteva zile, Adunării 
Naționale de către „Comitetul pentru 
ajutorarea deținuților politici portu
ghezi".

Lisabona circulă o Ministrul afacerilor ex
terne al Iranului, Ardeshlr z»- 
hedi, va face o vizită oficială in Iu
goslavia între 5 și 8 Ianuarie 1971. 
Vizita va avea loc la invitația secre
tarului de stat pentru afacerilor ex
terne al Iugoslaviei, Mirko Tepavaț.

Un pionier al aviației, 
Pierre Gasnier de Fresne, decan al 
piloților aeronautici ai Franței, a de
cedat la Angers, în vîrstă de 96 d» 
ani. Născut în 1874, el a participat la 
începutul secolului la numeroase as
censiuni In balon. In 1908, cu parti
ciparea fratelui său, Renă, Pierr» 
Gasnier construiește primul avion bi- 
plan. Pierre Gasnier de Fresne a pri
mit tn 1930 marea medalie de aur a 
Aeroclubului Franței.

MOSCOVA 27 (Agerpres). — La 
încheierea vizitei In Uniunea Sovie
tică a delegației de partid și guver
namentale a Republicii Arabe Unite, 
condusă de All Sabri, vicepreședinte 
al R.A.U., a fost dat publicității un 
comunicat comun în care se arată că 
părțile își exprimă satisfacția pentru 
stadiul actual al relațiilor reciproce 
și își reafirmă hotărîrea de a conti
nua colaborarea în toate domeniile. O 
atenție deosebită a fost acordată ana
lizei situației din Orientul Apropiat, 
subliniindu-se, printre altele, că men
ținerea situației actuale, continuarea 
ocupării de teritorii arabe de către 
forțele israeliene, reprezintă un pe
ricol la adresa păcii mondiale. Repu
blica Arabă Unită și Uniunea Sovie
tică, se arată în comunicat, își afirmă 
din nou sprijinul pentru acțiunile în
treprinse în cadrul Organizației Na
țiunilor Unite și în afara acesteia în 
vederea reglementării pașnice a con
flictului, în conformitate cu rezolu
ția Consiliului de Securitate din 22 
noiembrie 1967.

Cele două părți au căzut de acord 
să încheie acorduri pe termen lung 
în domeniul comercial și al colabo
rării economice. De asemenea, ele dau 
o înaltă apreciere relațiilor prietenești 
stabilite între P.C.U.S. și Uniunea So
cialistă Arabă și își exprimă dorința 
de a dezvolta în continuare aceste le
gături, în interesul consolidării legă
turilor de prietenie dintre popoarele 
Uniunii Sovietice și Republicii Arabe 
Unite, al sprijinirii luptei popoarelor 
pentru independență națională, pace 
și progres social.

★
BELGRAD 27 (Agerpres). — Vice

președintele Republicii Arabe Unite, 
Hussein El Chafei, a părăsit sîmbătă 
seara Belgradul, plecînd spre Cairo, 
după o vizită de opt zile In R.S.F. 
Iugoslavă, In timpul șederii sale în 
capitala iugoslavă, vicepreședintele 
egiptean a fost primit de președintele 
Iosip Broz Tito și a avut, de ase
menea, întrevederi cu Milentie Po- 
povici, Mitla Ribicici și alte persoane 
oficiale.
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Ministrul de externe in
dian, Swaran Singh, a sosit 
duminică la Teheran. va fi 
primit de șahinșahul Mohammad 
Reza Pahlavi și va avea întrevederi 
cu primul ministru. Abbas Hoveida, și 
cu ministrul afacerilor externe, Ar- 
deshir Zahedi. De asemenea, el va 
continua convorbirile începute la 
Delhi cu Houshang Ansari, ministrul 
irznian al economiei. Dezvoltarea și 
cooperarea economică, precum și 
schimburile comerciale dintre India și 
Iran vor constitui principalele teme 
ale convorbirilor ce vor fi purtate.

VAL DE FRIG NEOBIȘNUIT 
ÎN EUROPA SUD-VESTICĂ

De multă vreme Ita
lia nu a mai cunoscut 
un sfîrșit de an atît de 
friguros. Aproape în 
întreaga peninsulă tem
peratura a scăzut sub 
zero grade, iar la To
rino și Milano a nins, 
circulația rutieră deve
nind dificilă. In schimb, 
în Cetatea eternă plouă 
fără încetare de simbă- 
tă dimineața.

(Agernres)

Caceres, care au văzut 
sîmbătă dimineața dru
murile acoperite de ză
padă. Aici nu mai nin
sese de 24

Valul de 
colit nici 
Dacă la 
mercurul 
lui oscilează în jurul a 
plus 3—4 grade, in nor
dul țării el a scăzut sub 
zero grade, fenomen de 
asemenea puțin obiș
nuit pentru această 
zonă.

Iarna își face din ce 
in ce mai simțită pre
zența, mai ales in Eu
ropa sud-vestică. Valul 
de frig abătut asupra 
Peninsulei Iberice a 
scăzut brusc mercurul 
termometrelor, făcind 
ca andaluzienii din Se
villa și împrejurimile 
ei să trăiască sub cea 
mai scăzută temperatu
ră cunoscută de ei în 
acest secol — minus < 
grade. Surprinși au fost 
și locuitorii provinciei

de ani.
frig n-a o- 
Portugalia. 

Lisabona 
termometru-

Primul ministru libanez
Saeb Salam, va întreprinde in viitoa
rele zile un turneu în Libia, Irak, 
Iordania si Arabia Saudită, s-a anun-

Demonstrație la Seul împotriva politicii economice a administrației sud- 
coreene, pentru condiții mai bune de viață și de muncâ

Patriofi angolezi 
pregătindu-se în 
vederea ;unor noi 
lupte împotriva co
lonialiștilor portu-

In Chile a fost creata 
compania de stat „Chile 
Film". în atribuțiile sale intră, în
tre altele, controlul activității dife
ritelor studiouri cinematografice și, 
de asemenea, ajutorul privind dez
voltarea cinematografiei autohtone. 
Președinte al companiei a fost numit 
cunoscutul regizor de film Michael 
Littin.

„Les Echos" despre 
cauzele inflației din 

lumea capitalistă
Cotidianul economic francez „Les 

Echos" caracterizează anul 1970 ca 
„an al inflației generale pentru e- 
conomia țărilor capitaliste vest-euro- 
pene“, fenomen care nu a ocolit nici 
S.U.A. Ziarul subliniază că unul din 
izvoarele de bază ale inflației îl con
stituie balanța de plăți pasivă a Sta
telor Unite și deprecierea dolarului. 
După părerea specialiștilor, inflația 
va continua să crească în lumea ca
pitalistă și în' 1971. Ziarul face refe
riri la evoluția prețurilor, arătînd că, 
in perioada septembrie 1969—septem
brie 1970, acestea au crescut în Nor
vegia cu 12 la sută, în Danemarca 
și Suedia cu 7—8 la sută, în Anglia 
cu 7 Ia sută, în S.U.A. și Franța cu 
6 la sută, în R.F.G. cu 4 la sută.

PROIECTE ALE COLONIALIȘTILOR PORTUGHEZI
ROMA 27 (Agerpres). — Intr-un 

interviu acordat corespondentului 
ziarului „Le Monde", vicepreședinte
le Frontului de eliberare din Mo- 
zambic, Marcellino Dos Santos, aflat 
într-o vizită la Roma, a respins în 
mod categoric proiectele oficialități
lor de la Lisabona în legătură cu 
transformarea coloniilor portugheze 
din Africa în „regiuni autonome cu 
competențe limitate".

„Hotăririle guvernului portughez, a 
subliniat Dos Santos, nu corespund 
în nici un fel cerințelor popoarelor 
din coloniile respective, popoare care 
au luat arma in mină pentru a-și 
cîștiga independența". In fața inten
sificării luptei de eliberare naționa
lă din Angola, Mozambic, Guineea- 
Bissau și in fața opoziției crescinde

pe care o întîmpină din partea opi
niei publice mondiale, autoritățile de 
la Lisabona încearcă să creeze apa
rența unei schimbări a politicii lor 
coloniale. în realitate, însă, a ară
tat vicepreședintele FRELIMO, „pro
iectele ' ' ‘ '
menite, 
petueze 
vinciile
numite ... ________ ..
tive) ar fi parte integrantă a Por
tugaliei". Or, a subliniat vicepreșe
dintele FRELIMO, „in toate aceste 
colonii există regiuni eliberate, unde 
puterea aparține poporului. Și nu mă
surile anunțate de guvernul Caetano 
sint- de natură să schimbe cursul eve
nimentelor".

cabinetului portughez sînt 
în ultimă instanță, să per- 
mitul conform căruia „pro- 

de peste mări" (cum sînt de- 
la Lisabona coloniile respec-

SOFIA 27. — Corespondentul A- 
gerpres, Gh. leva, transmite : Oa
menii de știință bulgari și-au propus 
studierea unor serii de probleme din 
cele mai importante pentru econo
mia națională, 
gajamentele pe 
luat recent în 
10-lea Congres 
fel, lucrătorii științifici din institu
tele Academiei bulgare de științe vor 
termina circa 140 de teme de plan. 
Institutul de electronică, de exem
plu, va încheia cu o lună de zile 
înainte de termen experimentarea 
pompei de vacuum, creație autohtonă. 
Institutul de fizică va da în exploa
tare instalația de lichefiere a heliu- 
lui, cu care se vor putea efectua im
portante cercetări științifice. La rîn
dul său, Institutul geofizic va livra 
trei aparate electronice 
programului „Intercosmos". 
prezintă și macheta lucrării în mai 
multe volume „Flora Bulgariei" — 
operă a Institutului de botanică.

Ele figurează în an- 
care aceștia și le-au 
cinstea celui de-al 

al P. C. Bulgar. Ast-

necesare 
Interes
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Tren 
de mare viteză

Acest tren sovietic, de o cor» 
strucfie nouă, poate atinge o 
viteză de 250 km pe oră. Con
struit la Uzina de automobile 
din Kalinin, trenul este supus 

acum diverselor probe

Record original
Pieter Kriel, un tinăr sud- 

african, a hotărit să doboare un 
„record mondial" : să stea timp 
de o lună, intre 24 decembrie 
a.c. și 24 ianuarie 1971, intr-o 
cușcă în compania a 30 de șerpi 
al căror venin este mortal.

și de sulf care „îngroapă" restu
rile indezirabile in adincurile 
apelor.

Apărarea... tigrilor

Taxiuri fără șofer
In Anglia se studiază un ori

ginal proiect de construire a 
unor taxiuri fără șofer. Ele vor 
circula prin viaducte tubulare și 
vor fi dirijate de către compu
tere, pasagerul indicînd rula 
prin intermediul unui bilet co
dificat magnetic care progra
mează creierul electronic

Guvernul Nepalului a hotărlt 
ca, incepînd de la 1 martie 1971, 
vinătoarea de tigri să fie com
plet interzisă pe teritoriul țării. 
Această măsură a fost adoptată 
deoarece vinătoarea necruțătoare 
a acestor animale ar putea duce, 
in curind, la dispariția speciei

pusă in niște coșuri și scufunda
tă în apele golfului. Cu ajutorul 
unor balize de plastic, ele sint 
menținute la o adincime con
stantă de aproximativ 1,20 metri. 
Din trei in trei luni, coșurile sint 
aduse la suprafață și curățite de 
alge și alte impurități marine.

In anul 1965 prețul unei sin
gure perle negre a fost de 3 200 
de dolari.

Descoperiri arheologice 
în Sicilia

Perla neagră

0 nouă armă 
împotriva poluării

In Olanda este pe cale să se 
realizeze un nou produs care ar 
ușura lupta oamenilor cu rezi
duurile de petrol ce poluează 
apele mărilor și oceanelor. Un 
aparat de o construcție specială 
împrăștie un nor de nisip pur

Golful Kabira (Japonia) este 
singurul loc din lume unde ,se 
naște" perla neagră de cultură. 
Experlii atribuie acest lucru 
unor factori specifici, printre care 
temperatura golfului, orientarea 
sa spre nord și direcția valuri
lor. Scoicile perliere creează o 
perlă neagră in timp de doi-trei 
ani. lată care sint etapele naș
terii unei perle de cultură. Mai 
intii se introduce in carnea 
scoicii grăuntele-nucleu. Opera
ția este extrem de delicată și In 
lume există numai cîțiva specia
liști. După aceasta, scoica este

La Palermo s-a anunțat că au 
fost localizate, cu ajutorul sca
fandrilor, două orașe antice: 
Hyccara și Osteodum, dispărute 
în anul 162 e.n., în timpul unui 
cataclism care s-a abătut pe 
coastele de nord ale Siciliei. 
Hyccara, cucerit de atenieni in 
anul 415 i.e.n., se afla in apro
pierea localității actuale Terra- 
sini, la cîțiva kilometri spre vest 
de Palermo. Scafandrii au urmă
rit linia unei fortificații, prelun
gită pe o distanță de circa un 
kilometru in largul mării. Osteo
dum se situa la o distanță de 2 
kilometri spre vest de Insula 
Ustica.

Publicitatea pentru 
țigări, interzisă

Printr-o circulară a Ministeru
lui de Interne, in Arabia Saudită 
a fost interzisă orice fel de pu
blicitate pentru țigări. Cei vino- 
vați se vor expune la o pedeapsă 
Cu închisoarea de la două la șase 
luni și la o amendă de la 1000 
la 2 000 riali. Au fost, de aseme
nea, declarate drept ilegale im
porturile și vinzările de dulciuri 
sub formă de țigări. Ziarele care 
vor contraveni acestei reglemen
tări vor fi confiscate.

Un uriaș incendiu 
în Argentina

Peste 10 000 de bovine și 40 000 
de ovine și-au găsit moartea in
tr-un gigantic incendiu care a 
devastat o zonă largă in sudul 
provinciei Buenos Aires. La ori
ginea acestei catastrofe se află 
valul de căldură care a cuprins 
Argentina. In ciuda eforturilor 
pompierilor și ale aviației mili
tare, 80 000 hectare au fost deja 
devastate.
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0 veche problemă
revine în centrul vieții

(Urmare din pag. I)

mie, teritorii aflate dincolo de fron
tierele cu Belgia, cu Italia sau cu 
Republica Federală a Germaniei, în 
cadrul unei „Europe multiregionale". 
Această poziție extremistă nu-și gă
sește însă un auditoriu cît de cît în
semnat, dar, prin aceasta, problema 
„regionalizării" nu este cîtuși de pu
țin abandonată, ea se impune ca un 
proces inseparabil în direcția auto- 
administrației pe plan local.

De aceea descentralizarea consti
tuie și va continua să constituie și 
in anii următori una dintre proble
mele esențiale ale societății contem
porane franceze. Primii pași au și în
ceput să se producă pe linia revi
zuirii administrației locale. Două ho- 
tăriri recente ale guvernului prevăd 
că, începind cu 1 ianuarie 1971, toate 
deciziile privind construirea de dru
muri, școli, spitale etc. de interes lo
cal, vor fi luate de către adminis
trația regională Aplicarea hotărîrii 
va cuprinde, deocamdată, numai zece 
departamente, autogestiunea păstrîhd 
un caracter experimental pînă la ge
neralizarea ei. „Vom crea regionali
zarea țării fără să dezmembrăm 
Franța", declara recent premierul 
Chaban-Delmas, anunțind pentru a- 
nu! viitor un proiect de lege care să 
faciliteze regruparea localităților 
mici in unități administrative capa
bile să-și exercite drepturile de auto- 
gestiune care le vor ti transferate.

Proiectele guvernamentale sint me
nite să aibă repercusiuni deosebit de 
importante asupra dezvoltării diver
selor regiuni ale Franței, dar. după 
cum constata „Le Figaro" intr-unui 
din editorialele sale, in actuala for
mulă. doar un număr limitat de colec
tivități locale vor putea profita de ele. 
„Este incontestabil — menționa zia
rul — că numai localitățile care dis
pun de un număr mai mare de locui
tori vor putea să se bucure de o a- 
numită autonomie administrativă". 
Dar. în Franța, din 38 000 de locali
tăți, aproximativ 24 000 n-au mai 
mult de 500 de locuitori. Deși ele nu 
reprezintă la un loc decît zece la sută 
din populația întregii țări, problemele 
lor nu pot fi rezolvate decît printr-un
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franceze
indelungat proces de regrupare. Or, 
acest lucru nu se poate face in urmă
toarele trei luni, timpul cit a mai ră
mas pină la alegerile municipale.

Pusă cu aproape doi ani în urmă în 
fața națiunii — fără pregătirea prea
labilă care s-ar fi 
veche problemă a 
pentru prima dată 
finele secolului 18, 
rezolvată în lunile 
oricite eforturi s-ar depune în 
ceastă direcție. Ea va marca însă în
treaga campanie electorală care va 
precede alegerile municipale, ridicînd 
nivelul problematicii puse în dezba
tere la rangul unei chestiuni de im
portanță națională.

Rezolvarea problemei regionalizării 
presupune — așa cum arată forțele 
de stingă din Franța — o înnoire a 
structurilor care să asigure accesul 
larg al cetățenilor la treburile pu
blice, manifestarea în practică a spiri
tului lor gospodăresc. După cum se 
știe, nu puține sînt municipalitățile 
din Franța unde majoritatea o dețin 
forțele de stînga și conducerea exer
citată de ele a dat de mult examenul 
de calitate. Iată motivul pentru care 
ele concep regionalizarea ca o etapă 
de generalizare, la un nivel superior, 
a acestei experiențe pozitive.

Respingînd ca dăunătoare concepția 
unei „regionalizări" care să tindă la 
o activitate economică și socială a re
giunilor independentă de cea a na
țiunii întregi — ceea ce nu ar putea 
decît să ducă la aservirea acestor re
giuni monopolurilor transnaționale — 
Partidul Comunist Francez vede apli
carea politicii regiomle si de reame- 
najare teritorială a Franței în cadrul 
unui plan democratic de dezvoltare 
pe baza unui puternic sector naționa
lizat. EI se pronunță in favoarea 
creării unor consilii regionale, alese 
pe baza sufragiului universal și in
vestite cu puteri depline, care să a- 
sigure participarea tuturor oamenilor 
muncii la

Oferind 
probleme 
populație, 
primăvară 
ca unul din < 
majore ale anului ce vine.

impus — această 
Franței, ridicată 
de iacobini către 
nu va putea fi 
imediat viitoare, 

a-

gestiunea regiunilor, 
prilejul dezbaterii unei 
care preocupă întreaga 

alegerile municipale din 
se înscriu, in consecință, 

evenimentele politic»
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