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Zilele acestea mu început din nou 
«ursurile învățămîntului agrozooteh
nic de masă la care participă sute 
de mii de țărani cooperatori și alțl 
oameni ai muncii din agricultură. 
Experiența ultimilor ani a demon
strat că această formă do instruire 
a țărănimii este de mare folos în 
cunoașterea și aplicarea în prac
tică a metodelor înaintate de lucrare 
a pămîntulul șl de creștere a ani
malelor. Extinderea mecanizării, chi
mizării ți a irigațiilor, organizarea 
pe baze științifice a zootehniei pre
supun ridicarea nivelului de cunoș
tințe de specialitate a cooperatorl- 

' lor, a lucrătorilor din întreprinde
rile agricole de stat și întreprin
derile de mecanizare a agriculturii 
pentru ca ei să poată mînut teh
nica nouă, să fie capabili să lupte 
cu succes pentru sporirea produc
ției agricole.

în anul de învățămînt 1967—1968 
aceste cursuri au fost urmate de 
peste 450 000 de oameni ai mun
cii din agricultură. Predarea cunoș
tințelor a fost asigurată de peste 
20 000 lectori-lnginerl agronomi, 
zootehnlștl, medici veterinari, eco
nomiști, precum și cadre didactice 
care predau obiectul „Agricultura" 
sau științele naturii la școlile de 
cultură generală. In lunile din Iar
na acestui an, mii șl mii de cursanțl 
vor audia lecții, vor participa la 
seminarii șl lucrări practice pe pro
bleme care interesează direct acti
vitatea unităților ta care lucrează. 
Ce este nou în învățămîntul agro
zootehnic care se va desfășura în 
iarna anului 1968—1969?

Pe baza instrucțiunilor elaborate de 
Consiliul Superior al Agriculturii și 
Uniunea Națională a Cooperative
lor Agricole de Producție, în cadrul

În construcție

instalație
de stiren

/

BACĂU (corespondentul 
Scînteii"). La Combinatul de 

cauciuc sintetic și produse chi
mice de pe Valea Trotușului a 
început construcția unei noi in
stalații de stiren cu o capacitate 
anuală de circa 7 000 tone. Prin 
intrarea ei în funcțiune se 
va asigura materia primă ne
cesară noilor capacități de 
producție aflate și ele în cons
trucție la secția de polistiren. 
întreaga instalație este înălțată 
în aer liber. Ea va intra în 
funcțiune in ultimul trimestru 
al anului viitor. împreună cu 
instalația existentă ea va con
tribui la obținerea unei produc
ții suplimentare de circa 5 500 
tone polistiren și a unor co- 
polimeri cti caracteristici su
perioare față de cel care se 
fabrică în prezent.

învățămintulul i 
masă există mai 
ciclul de 3 ani, 
anii II șl III (ca 
acolo unde mal 
de constituire a 
se vor organiza cercuri pe specia
lități: cultura plantelor de cîmp, 
creșterea animalelor, legumicultură, 
viticultură ți pomicultură. Absol
venții din anul trecut al acestui 
ciclu, cît și absolvenții școlilor ge
nerale de 8 ani din mediul sătesc 
vor audia, în continuare, conferințe 
pentru aprofundarea cunoștințelor și 
specializare. La ciclul de aprofun
dare a cunoștințelor vor fi cu
prinși membri ai consiliului de con
ducere, brigadieri, șefi de echipă și 
toți acei cooperatori care au absol
vit Invățămîntul agrozootehnic de 
3 ani. Mecanizatorii din întreprin
derile de mecanizare a agriculturii 
și întreprinderile agricole de stat vor 
parcurge ciclul obișnuit de lecții, 
iar 'țăranii necuprinși la învățămînt 
vor audia, la căminele culturale, di
ferite conferințe pe teme specifice 
producției. Ca o noutate, anul aces
ta, în mod experimental, Consiliul 
Superior al Agriculturii șl direcții
le agricole județene organizează, în 
fiecare județ, cîte 1—2 cercuri unde 
predarea lecțiilor se realizează nu
mai cu ajutorul diafilmelor.

Cursurile se desfășoară de la 1 
noiembrie 1968 și vor continua pînă 
la 15—30 martie 1969, în funcție de 
sțadittT lucrărilor ’agricole.' La ciclul 
de aprofundare a cunoștințelor, du
rata cursurilor va fi de un an. In 
cele mai multe locuri, consiliile de 
conducere ale cooperativelor agri
cole, împreună cu lectorii, au stabi
lit profilul cercurilor și temele ale
se, care au stat la baza întocmirii 
planului de școlarizare pe unități. 
Deși timpul este înaintat, iar în 
cele mai multe locuri campania a- 
gricolă de toamnă s-a încheiat, des
chiderea învățămîntului agrozooteh
nic este tărăgănată. Este necesar ca, 
în toate unitățile agricole, să în
ceapă. în cel mai scurt timp, pre
darea lecțiilor din cadrul progra
mului de învățămînt. seminariile și 
lucrările practice.

Buna desfășurare a învățămîntu- 
lui agrozootehnic este legată nemij
locit de asigurarea unor condiții ma
teriale optime. Pe baza programe
lor analitice stabilite de Consiliul 
Superior al Agriculturii, au fost ti
părite programe, manuale șl bro
șuri elaborate în așa fel îneît cu
noștințele de bază din domeniu] res
pectiv să poată fi adaptate condi
țiilor specifice din fiecare unitate. 
La cursurile și ciclurile de confe
rințe. care se desfășoară acum, sînt 
folosite atît manualele și broșurile 
apărute în anii anteriori, cît și une
le tipărituri noi, editate de Consi
liul Superior al Agriculturii.

In vederea aprofundării și însuși
rii mai temeinice a cunoștințelor, 
sînt puse la dispoziția cursantllor 
112 titluri de diafilme și 59 de filme 
documentare, peste 100 de titluri de 
planșe didactice și pliante în a- 
proape un milion exemplare care 
tratează numeroase teme actuale din 
agricultură. Tinîndu-se seama de de-

agrozootehnic 
multe forme: La 

, cursurile pentru 
i și pentru anul I, 

există posibilități 
unor noi cercuri)

Dr. Teodor MARIAN 
director general 
în Consiliul Superior 
al Agriculturii

La pupitrul de comanda a convertizorului de la ojeldria Combinatului siderurgic din Galați 
(Foto : Gh. Vlnțllă)

Stimați tovarăși,
Doresc să vă transmit calde mulțumiri pentru invitația de a lua part® 

la sărbătorirea celor 175 de ani de existență a Liceului din Cristuru- 
Secuiesc. Folosesc acest prilej pentru a remarca activitatea rodnică pe 
care o desfășoară colectivul dumneavoastră, munca lui entuziastă șl 
nobilă Liceul din Cristuru-Secuiesc constituie o minunată școală de edu
care în spiritul prieteniei și frăției, a copiilor de pe aceste meleaguri — 
români și secui.

îmi exprim deplina convingere că și în viitor membrii corpului 
didactic vor munci neobosit pentru a înarma elevii cu temeinica cunoș
tințe, a-i forma în spiritul concepției științifice despre lume șl viață, a 
sădi în conștiința lor dragostea nețărmurită față de România socialistă, 
mîndria pentru tot ceea ce se înfăptuiește în țara noastră prin efortul 
comun al tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate.

Sînt încredințat, de asemenea, că sub îndrumarea părintească a das
călilor și folosind condițiile create în anii construcției socialiste, elevii 
liceului vor învăța cu sîrguință și de acum înainte, vor dovedi prin în
treaga lor comportare că merită încrederea cu care îl înconjoară partidul, 
poporul nostru.

Cu ocazia acestei aniversări, urez colectivului didactic, elevilor, orga
nizației de partid și organizațiilor de tineret să obțină noi succese în acti
vitatea viitoare, să sporească și mai mult prestigiul și renumele acestei 
vechi instituții de învățămînt.

(In pag. a Il-a publicăm relatarea manifestărilor c« au avut tos 
eu acest prilej la Cristuru-Secuiesc).
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Aici, la cota 9 — 
platforma de lucru 
a convertizoarelor 
gălățene — se trăia 
clipa premergătoa
re unei noi șarje.

— încercăm ela
borarea unei noi 
mărci de oțel. Ca
litativ — superi
oară celor fabrica
te pînă acum.

Sîntem alături 
de maistrul oțelar 
Vasile Pas, la cîți- 
va metri de cele 
1 610 grade Cel
sius, sub semnul 
cărora au fost dic
tate procesele ne
văzute de asociere 
și disociere ale 
metalului. Prote
jați de un fel de 
cărucior, cu un 
perete de apărare, 
Constantin Albu și 
Ștefan Szekely mă
soară încă o dată 
temperatura. Cei 
doi se retrag — 
proba luată este 
expediată spre la
borator de unde în 
două-trei minute 
va fi comunicat re
zultatul. Converti- 
zorul revine la po
ziția obișnuită, ver
ticală. Acum, sea
mănă cu un uriaș 
nufăr aproape de 
îmbobocire. Un nu
făr care aruncă în 
sus violente re
flexe roșii. Peste 
peisajul ruginiu 
pîlpîie această lu
mină fantastică, cu

. A.- J........

intensități și scă
deri ce o fac spec
taculoasă.

Iată însă că la
boratorul își spune 
rapid, prin inter- 
fon, cuvîntul. Ur
mează decizia :

— Mai insuflam 
oxigen.

— încă
— încă.
De sus, 

spre gura 
convertizorului lan
cea cu oxigen. 
(Lancea este o țea
vă metalică răcită 
cu apă la o pre
siune de 8 at
mosfere, 
prin care 
350—400 metri 
de oxigen pe 
nut). Infuzat 
convertizor, oxige
nul degajă tempe
raturi înalte, nece
sare pentru plă
mădirea oțelului în 
modernul combinat 
siderurgic de la 
Dunăre. Pe ta
bloul sinoptic punc
te luminoase mar
chează drumul lan- 
cei. Vîrful de cu
pru, tratat intr-un 
fel anume, atinge 
magma incendiară. 
Ochiul nu vede 
concret, dar ci
tește. Și, alături de 
informația exactă 
servită de apara
tura electronică, 
intervine logica de 
înaltă profesionali- 
tate, ca. șl acea in-

o dată ?

coboară 
roșie a

li/ Piața monetară
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INSAMIMIIE DE PRIlffAVARÂ
Cu toate că în ultimele zii® 

au căzut precipitații în în
treaga țară, unitățile agricole 
au continuat, acolo unde s-a 
putut lucra în cîmp, arăturile 
pentru însămînțările de primă
vară. Asttel, potrivit datelor 
Consiliului Superior al Agri
culturii, această primă și im
portantă lucrare pentru pro
ducția anului viitor a lost e- 
xecutată pe mai mult de 
2 600 000 hectare, ceea ce re
prezintă aproape 70 la sută 
din terenurile prevăzute. A- 
ceastă medie pe țară a fost 
depășită de numeroase unități 
agricole datorită iolosirii mai 
judicioase a timpului și mij
loacelor mecanizate. în între-

prinderile agricole de stat din 
trusturile Constanta și Craiova, 
bunăoară, arăturile se apro
pie de sfîrșit, iar in cele din 
trusturile Ploiești, Bacău și 
Slobozia — ele au fost realiza
te în proporție de circa 90 la 
sută. Lucrarea este avansată 
și în cooperativele agricole 
din județele Dolj, Argeș, Con
stanța, Cluj, Vrancea, Ilfov și 
Neamț.

Potrivit recomandărilor Con
siliului Superior al Agricultu
rii, in toate județele unitățile 
agricole au luat măsuri pen
tru continuarea arăturilor în 
vederea efectuării lor pe în
treaga suprafață prevăzută. 

(Agerpres)

noi amenințări
*

Săptămîna care începe astăzi pro
mite să fie la fel de tumultuoasă pen
tru cercurile financiare vest-europe- 
ne, dacă nu chiar mai frămlntată, 
decît cea precedentă. Convocarea 
unei sesiuni „de urgență" a repre
zentanților băncilor centrale occiden
tale, care s-a ținut ieri, duminică, 
la Basel, precum și reuniunea gu
vernatorilor băncilor centrale din 
țările Pieței comune, care urmează 
să aibă loc astăzi, nu au mari șanse 
să liniștească prea mult cercurile 
economice și politice din lumea ca
pitalistă, îngrijorate de perspectivele 
declanșării unei noi crize a siste
mului lor monetar. Febra speculativă 
din ultimele zile a continuat să se 
accentueze.

Acum a devenit limpede că efec
tuarea unei reforme, mai mult sau 
mai puțin radicală, a sistemului mo
netar occidental este o „necesitate 
neplăcută" dar, în orice caz, o nece
sitate. Toată problema este să se știe 
cu mai multă precizie ce anume tre
buie făcut, cît de profund trebuie 
modificate bazele actualului sistem șl, 
mai ales, care vor fi consecințele 
respectivelor măsuri. Elaborarea unei 
soluții general acceptabile pentru ță
rile occidentale este extrem de difi
cilă pentru că situația monetară a 
diferitelor state nu este cîtuși de puțin 
asemănătoare, unele cunoscînd un 
deficit cronic al balanțelor de plăți 
(S.U.A., Anglia), altele avînd exce
dente (R. F. a Germaniei). Este evi
dent că punctul de vedere al 
unor asemenea țări nu poate coincide 
în ce privește măsurile urgente pen
tru îmbunătățirea stabilității moneta
re internaționale.

In ordinea de urgență, se pare că 
problema cea mai presantă ar fi a- 
ceea a reevaluării mărcii vest-ger- 
mane. Ansamblul de fenomene ce 
argumentează în această direcție este 
legat de excedentul balanței vest- 
germane de plăți. Operațiunea re
evaluării mărcii ar consta într-o mo
dificare a parității dintre această mo
nedă șl alte devize, în sensul „scum
pirii" mărcii și .ieftinirii" monedelor 
cu care ea este comparată. La baza 
oricărei reevaluări monetare stă, teo
retic cel puțin, o modificare a can
tității de aur pe care o exprimă res
pectiva monedă. în sensul creșterii 
echivalentului în aur al unității mo
netare. In condițiile actualului sistem

Dr. N. S. STANESCU

tuiție ce servește 
la perceperea in
timă a procesului 
tehnologic. Conver- 
tizorul este obligat 
acum la arderi vio
lente și, drept , 
„răzbunare", arun
că în sus flăcări 
înalte. La pupitrul 
de comandă un om 
supraveghează suc
cesiunea punctelor 
luminoase — albe, 
verzi, roșii...

— Cine este azi 
la pupitru

— Alexandru Stoi
ca. Prim topitor. 
Dar, în aceste cî- 
teva luni de cînd 
am pornit oțelăria, 
a crescut și Gheor- 
ghe Chihaia. A- 
cum este și el...

Maistrul Vasile 
Pas mai adaugă : 

— Amîndoi au 
venit de la Hune
doara. De la Sie- 
mens-uri.

— Aici, la Ga
lați, sîntem cu to
ții noi — intervi
ne inginerul Kraft, 
șeful oțelăriei. 
Chiar dacă am lu
crat înainte la Hu
nedoara, la Reșița, 
la Cîmpia Turzii... 
Chiar dacă unii 
și-au petrecut nu 
știu cîți ani pe la 
cuptoarele electri
ce, cu inducție, la 
Siemens - Martin.

(Continuare 
în pag. a Ii-a)
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18, gara Basarab 
din București. In apropie
rea peronului, o scurtă con
troversă :

— ...Atît, coană mare, 30. 
Șl banii înainte, ca să 
n-avem vorbe.

— Bine, maică, dar e 
prea scump. Rîndul trecut 
am dat mai puțin, cît a 
taxat aparatu'...

— Să fii sănătoasă ! Eu 
nu sînt din ăia. Las că 
„pică" alții.

Și am „picat" noi.
— N-ai vrea să ne spui 

— l-am întrebat repede, ca 
să nu-șl uite vorba — 
dumneata din care zici că 
ești ?

— Din ceilalfl, domnule, 
dacă te interesează — răs
punde ironic ciudata apari
ție a piețarului de altă 

.dată. Da' de ce mă-ntrebi ? 
Că nu te văd cu bagaj. Sau 
ai vreun colet* la magazie ?

Neavînd colete, dar fiind 
în posesia unui însemnat 
bagaj de semnalări despre 
șoferi cu dublă existență, 
despre ciubucari ahtiați 
după venituri ilicite, am 
făcut cunoștință. Avea 
dreptate, nu era din ăia, 
adică de la „Getax". Dum
nealui este șofer la An
samblul Perinița, și se nu- 
mește loan Neicufescu. La

instituție, cică ar fi „băiat 
de treabă" — cum ne-a a- 
sigurat cineva prin telefon. 
Printre „picături" sau în 
timpul liber, însă, face 
curse clandestine pe la 
gară. Trage direct la rampa 
mesageriei, dar este atent

jurul gărilor ca muștele pe 
lîngă becul aprins.

Nu, nu este o dispută pro
fesională, nu-i vorba despre 
niște divergențe personale, 
ci de o situație anormală 
din domeniul transportului 
rutier, ale cărui implicații

muzantă" — ar spune cine
va.

„Eh, a cîștigat și el 
cîțiva poli. Se «descurcă», 
șmecherul" — se aud pe 
alocuri voci îngăduitoare.

Așa să fie oare ?
Un „ciubuc"... cinstit 7

I.C.I.L. Suceava n-a 
să justifice recent în

și la peronul de vizavi. De
pinde de unde vine mai re
pede clientul.

— Ar trebui să se ia mă
suri și împotriva afaceriști
lor de soiul acesta — inter
vine un taximetrist indig
nat. De multe ori nici 
n-avem loc de ei. Roiesc în

ancheta socială

soclal-economice trebuie să 
fie analizate cu toată răs
punderea.

„Un simplu gest mercan
til, nu lipsit de o latură a-

In primul rînd, ele con
stituie o sursă ilegală 
de cîștiguri, un mijloc 
de înavuțire incompatibil 
cu spiritul de echitate pro- 
njovat în societatea noas
tră socialistă. Datorită unor 
asemenea „ciupeli neînsem
nate". șoferul I. Boghițoiu

de la 
putut 
fața comisiei de verificare 
a averilor, „modesta" sumă 
cu care a cumpărat „Fiatul" 
1 800.

în al doilea rînd, ase
menea practici oneroase 
aduc mari prejudicii avu
tului obștesc. Transporturi
le clandestine se efectuea
ză, în cea mai mare parte, 
cu autovehiculele statului, 
consumînd carburanți de 
la stat, de multe ori chiar 
în timpul programului 
pentru care șoferul in
corect este plătit de către 
întreprinderea sau institu
ția al cărei salariat este. Șo
ferul Dumitru Olas, de la 
I.U.G.T. Prahova, coloană 
dislocată în prezent la Su
ceava, a fost găsit de or
ganele de miliție transpor- 
tînd în mod clandestin ba
last pentru cetățeni din co
muna Adîncata, în timp ce 
trebuia să se afle pe șan
tierul unde fusese reparti
zat ca să asigure aprovizio
narea cu materiale de con
strucții.

Mihai GROZAVU
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Pentru sportul românesc, prezența 
la Ciudad de Mexico, în marea con
fruntare olimpică, a însemnat un 
succes evident. Iubitorii sportului, 
cercurile cele mai largi au urmărit 
cu reală satisfacție comportarea 
olimpicilor noștri, care, după cum 
se știe, _au cucerit patru medalii 
de aur, șase de argint și cinci ae 
bronz. Li se cuvine o binemeritată 
prețuire acestor sportivi care, prin 
dăruirea, prin abnegația, lor, au 
reușit să înalțe de 15 ori drapelul 
patriei noastre socialiste pe catar
gele de onoare ale olimpiadei. Cu 
toții și-au dovedit puterea de luptă, 
înaltul grad de pregătire tehnică și 
în același timp spiritul de dîrzenie 
în întrecere, înalta responsabilitate 
patriotică de a reprezenta cu cinste 
culorile țării în această atît de vastă 
competiție mondială. Practic, Româ
nia a ocupat poziții onorabile în cla
samentele finale ; din 112 națiuni par
ticipante, țara noastră a ocupat locul 
10 — după numărul total al medalii
lor. locul 12 — după numărul medalii
lor de aur, locul 13 — după puncta
jul primilor 6 din fiecare probă. Este 
firește, un drum lung de la acea 
primă participare olimpică româ
nească, din 1924, la Paris — cînd am 
ocupat locul 25 din 44 de țări, cu 
cele 4 puncte aduse de echipa de 
rugby clasată a treia (din., trei, deci 
ultima !) — sau chiar de la „olim
piada finlandeză" (Helsinki, 1952), 
cînd am cucerit cea dintîi medalie 
de aur — și pînă la acest Mexico 
’68.

Dacă în trecut performanțele o- 
limpice românești aveau un caracter 
sporadic, fiind mai mult 
anumite calități cu totul 
nale la unii sportivi (ca, 
Iolanda Balaș), astăzi ele 
dezvoltare pe un front larg a acti
vității sportive. O expresie a aces
tei dezvoltări — evidențiată și cu 
ocazia J. O. din Mexic — o consti
tuie cuprinderea în mișcarea spor
tivă a unor noi zone geografice 
ale țării. De mai multi ani. 
grenarea regiunii Deltei în 
cesul de dezvoltare socialistă 
gură un permanent izvor de spor
tivi fruntași la caiac-canoe. sport în 
care România se, afirmă cu stabili
tate ca o forță de prim rang : fii ai 
Deltei, urmași ai celor care odini
oară duceau o existentă cenușie, as
pră și anonimă, se măsoară astăzi 
cu sportivi din mari centre, se afir
mă continuu pe scară internațională.

Aprecierea rezultatelor înregistra
te de snortivii români la Mexico 
«e răsfrînge, firește, șl asupra orga-

nelor sportive, a federațiilor respec
tive, a antrenorilor medaliaților 
olimpici. Este incontestabil că toți 
aceștia și-au adus contribuția, își 
au partea lor de merit în 
ținerea frumoaselor performanțe 
de la olimpiadă — mai ales da
torită preocupării și activității mai 
bune din ultima vreme pentru pre
gătirea sportivilor în vederea J. O. 
De aceea, li se cuvin aprecierile po
zitive de rigoare.

Acum torța de la Ciudad de Me
xico s-a stins. Dar în sportul olimpic 
nu există pauze ; de pe acum, cu toții 
— sportivi, antrenori, organizațiile 
de sport din diferitele țări ale lu
mii — își îndreaptă gîndurile spre 
ediția următoare — a XX-a, jubi
liară — a J.O. din 1972.

Așa cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceausescu, cu prilejul înmînării u- 
nor distincții sportivilor români me- 
daliati la Jocurile Olimnice din Me
xic : „Sîntem mulțumiți de rezulta
tele obținute, de faptul că sportivii 
români au cucerit 15 medalii la O- 
limpiada din Mexic. In același timp, 
considerăm că acest succes trebuie 
să însemne pentru toți sportivii, 
pentru conducerea mișcării sportive

ob-

Ion DUMITRIU

legate de 
excepțio- 
de pildă, 
indică o

an- 
pro- 
asi-

(Continuare în pag. a IlI-a)

SPORT

(Continuare In pag. .a IV-a)

o FOTBAL. Surpriza etapei de ieri, victoria ieșe
nilor Ia București în fața campionilor. Universitatea 
Craiova s-a apropiat de U.T.A...

® HANDBAL. Nimic deosebit în penultima zi a 
„Cupei Bucureștiulm". Astăzi, derbiul competiției: 
România-Iugoslavia.

® HOCHEI PE GHEAȚA. După prima „treime" a 
campionatului.

® S-a deschis sezonul de vânătoare sportivă.
(în pag. IlI-a)

$
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ACTUALITATEA CULTURALA cinema Hotărîrea adunării

Sărbătorirea a 175 de ani
de existentă a liceului

9

din Cristuru-Secuiesc
La Cristuru-Secuiesc s-au sărbătorit 

duminică 175 de ani de existență a 
liceului din localitate.

înființarea sa — în anul 1793 — 
era o expresie a dorinței de cultură, 
de propășire spirituală a oamenilor 
simpli din secuime. Fără nici un spri
jin din partea autorităților locale sau 
a clerului, liceul s-a susținut — pînă 
la instaurarea puterii populare în Ro
mânia — datorită subvențiilor mate
riale ale populației, ale foștilor elevi, 
încă de la începutul activității sale 
i-au fost proprii trăsături umanistice 
și democratice, aici învățînd, fără nici 
o discriminare națională sau de natură 
religioasă, români, secui, sași, care 
conviețuiau pe aceste meleaguri.

In contextul realităților societății 
aociallste, Liceul din Cristuru-Secuiesc 
cunoaște o adevărată înflorire, carac
teristică vieții pe care o trăiește 
astăzi poporul nostru muncitor. Aici 
învață astăzi peste 600 de elevi, 
liceul oferind găzduire în internatul 
său la 180 de elevi. In prezent, 
într-un singur an sînt cuprinși la 
cursuri tot atîți elevi cîți au frecven
tat școala pe parcursul deceniului 
al treilea al secolului nostru. Numai 
în acest an, statul a alocat acestui așe- 
rămînt de cultură peste 600 000 lei 
pentru îmbogățirea dotației cu mate
rial didactic, aparatură de laborator și 
pentru alte amenajări cerute de per
fecționarea învățămîntului.

Duminică dimineața, la adunarea 
festivă au participat sute de oaspeți, 
cadre didactice, elevi de azi și de ieri 
ai liceului, invitați din întreaga țară, 
numeroși locuitori ai comunei. Cu 
deosebită însuflețire participanții la 
festivitate au ascultat mesajul trans
mis de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cadrelor didactice, elevilor, 
organizației de partid și organizațiilor 
do tineret din acest liceu, mesaj care 
a fost citit de către tov. Andrei Simon, 
secretar al Comitetului județean Har
ghita al P.C.R. Profesorul emerit Vil- 
mos Barabâs și prof. Ludovic Măce- 
laru, directorul și directorul adjunct al 
liceului, au înfățișat apoi activitatea 
bogată desfășurată în această institu
ție de învățământ în cei 175 de ani de 
existență.

Tovarășul Traian Pop, adjunct al 
ministrului învățămîntului, a transmis 
un călduros salut din partea Ministe
rului învățămîntului. . Organizației de

tineret din școală l-a fost conferită 
„Diploma de onoare” a C.C. al U.T.C. 
Au mai adresat mesaje de salut liceu
lui sărbătorit liceele „Mihai Viteazul" 
din București, „Nicolae Bălcescu" din 
Pitești, „Dr. Petru Groza" din Odor- 
heiul Secuiesc.

Cu ocazia aniversării a 175 de ani 
de existență a liceului s-a dezvelit o 
placă comemorativă. Jubileul a fost 
marcat de editarea unui anuar, a unei 
reviste, de gravarea unor medalii și 
plachete. In numărul inaugural al re
vistei școlare „Muguri" s-a publicat 
scrisoarea tovarășului Janos Fazekas, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, fost elev al acestui 
liceu, în care transmite urările sale 
colectivului de cadre didactice, foști
lor și actualilor elevi.

Profund recunoscători pentru grija 
pe care partidul și statul o acordă 
dezvoltării acestei școli șl învăță
mîntului din patria noastră, colectivul 
de cadre didactice și elevii au 
adresat Comitetului Central al 
P.C.B., personal tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, o telegramă în care se 
spune printre altele : „încredințăm 
conducerea partidului, pe dumnea
voastră, tovarășe secretar general, că 
membrii corpului didactic al liceului 
nostru, în frunte cu comuniștii, își vor 
spori eforturile, își vor consacra toată 
energia și capacitatea lor creatoare 
pentru înfăptuirea înaltei misiuni ce 
le-a fost încredințată, de a pregăti și 
educa tinerele generații, de a le în
druma și ajuta să-și însușească valorile 
culturii naționale și universale, de a 
sădi în mintea și inimile lor dragostea 
fierbinte față de patria noastră socia
listă, față de P.C.R. Profund mișcați 
de înalta apreciere pe care o dați 
.muncii și rezultatelor obținute de co
lectivul nostru, de prețioasele îndru
mări primite prin mesajul ce ne-ați 
adresat, vă mulțumim din inimă. în 
numele corpului didactic și ai elevilor, 
al întregii populații din Cristuru-Se
cuiesc și vă asigurăm de deplina noas
tră adeziune la politica marxist-leni- 
nistă a P.C.R., pusă în slujba fericirii 
poporului nostru, a ridicării patriei 
noastre pe tot mai luminoase culmi 
ale civilizației și progresului".

Lorand DEAKI
1 coresp. „Scînteii'

Concertul orchestrei

„CAM ERATA"
De curind la Sala mică a Pa

latului am urmărit evoluția or
chestrei „Camerata" a conserva
torului Ciprian Porumbescu, re
cent premiată la Festivalul In
ternațional al tineretului de la 
Bayreuth 1968. Am avut astfel 
prilejul să ne convingem încă o 
dată de calitatea deosebită a aces
tei formații. Drumul deschis de 
..Madrigal" este cert continuat 
de „Camerata". Dirijorul Dumi
tru Pop a reușit să obțină de la 
tinerii membri ai orchestrei cla
ritate, sunet, conciziune. Multă 
lumină, strălucire am remarcat 
în Sarabandă, Gigă și Badinerie 
de Corelli. Un deosebit simț al 
descifrării partiturii moderne în 
„Formanți’ pentru 17 instrumen
te de coarde de Ștefan Niculescu, 
lucrare pe cît de dificilă ca exe
cuție, pe atît de interesant cons
truită, cu acumulări, tensionări, 
judicios gîndite. Căldură, ritm și 
o nuanță fină de umor în bale
tul „Apollo Mussagette" de 
Stravinski. Ne-a plăcut și „Ex
ultate Jubilate" de Mozart unde

am apreciat pe soprana Cornelia 
Anghelescu, căreia i-am remar
cat progresul incontestabil pe ca
re l-a făcut în stăpînirea vocii, 
în ușurința emisiei. Considerăm 
că această 
meargă pe

formație trebuie să 
___ o_ drumul lucrărilor cit 
mai interesante de cameră, pe 
linia îmbinării muzicii preclasice 
cu muzica modernă, să caute să 
introducă în repertoriul ei lucrări 
care să impulsioneze, să lanseze 
formația. Mai puțin nimerită cred 
că este umplerea repertoriului cu 
concerte instrumentale, de exem
plu „Concertul în la minor 
pentru vioară și orchestră de 
Bach, în care a fost solist Octa
vian Rațiu, de altfel corect, mu
zical. Astfel de muzică își are un 
alt ecou și sutele de interpretări ■ 
celebre care stau ca model le 
dau o altă rezonanță.

„Camerala", formație cu reale 
calități, trebuie să-și spună cu- 
vîntul din plin în viața muzica
lă, să se impună cu personalitate.

Cristina MERDLER-MORARIU

(Urmare din pag. I)

Șoferii Vasile Stîngaclu și 
Dumitru Joița, de la aceeași 
coloană auto, și-au început 
inițial activitatea infracțio
nală tot cu transporturi 
clandestine ocazionale. Dar 
cum „pofta vine mîncînd", 
nu s-au mulțumit cu spora
dice venituri suplimentare. 
Voiau bani tot mai multi șl 
obținuți cît mai repede. 
Prinseseră gustul petreceri
lor costisitoare, a luxului : 
iar salariul, deși substanțial 
(în medie ajungea la peste 
2 200 lei), nu putea să sa
tisfacă, desigur, pofta de 
petreceri zilnice. Așa se 
face că de la transporturi 
clandestine au trecut la 
furturi de materiale de pe 
șantierele pe care le de
serveau. Nu de mult au 
fost prinși vînzînd în co
muna Merești 3 000 kg ci
ment. După faptă și 
răsplată : a urmat condam
narea.

în al patrulea rînd, pen
tru că șoferii cu dublă 
existență prezintă și un 
real pericol pentru secu
ritatea circulației. Normal : 
efectuînd transporturi ile
gale, elementele necin
stite nu mai țin seamă nici 
de normele care reglemen
tează traficul rutier. Ba, 
dimpotrivă, de teamă că 
pot fi prinși din moment în 
moment, sînt tentați să a- 
lerga cu viteza excesive,

să încalce orice nor
mă de circulație. Așa s-a 
întîmplat în cazul acciden
tului comis de șoferul Iero- 
nim Matei de la I.C.B. 
Cluj, coloana Măgura Ilvei. 
într-o noapte, pe la 
ora 22,30 transportînd clan
destin balast pe șoseaua 
Poiana Ilvei — Lunca Ilvei,

Premiere cinematografice
începutul acestei săptămînl va prilejul marelui public întîlnirea cu o nouă 

producție a studiourilor românești. Este vorba despre filmul în culori pentru 
cinemascop „COLUMNA" — evocare istorică a perioadei colonizării Daciei 
de către romani, a primelor momente ale procesului de formare a poporului 
român. Scenariul acestui film este semnat de scriitorul Titus Popovici, iar 
regia de Mircea Drăgan (imaginea — Nicu Stan ; muzica — Theodor Grigoriu; 
decorurile șl costumele — Liviu Popa șl Ileana Oroveanu). In bogata distri
buție a filmului, alături de Ilarlon Ciobanu, Amza Pellea, Emil Botta, Ștefan 
Ciobotărașu șl alți actori români prețulți de spectatori, figurează cîțiva cu- 
noscuți interpreți de peste hotare : Richard Johnson, Antonella Lualdl, 
Amedeo Nazzari, Franco Interlenghl.

Tot în această săptămînă — pe ecranele bucureștene va rula filmul regi
zorului grec Michael Cacoyannis — „ZIUA IN CARE VIN PEȘTII" — o satiră 
tragică șl un avertisment la adresa pericolului atomic. Printre interpreți: 
Tom Courtennay, Nikos Alexious, Candice Bergen.

Din lista premierelor cinematografice, mal amintim producția studiourilor 
cehoslovace „COLIVIE PENTRU DOI" In regia lui Jaroslav Mach, filmul 
bulgar „REGELE SUEDEZ" In regia lui Liudmil Kirilov — pe o temă de 
actualitate, precum și NOAPTEA de Michelangelo Antonioni.

TURNEE ÎN
In această săptămînă, alte teatre 

din țară vor prezenta pe scenele 
bucureștene spectacole din reperto
riul lor :

Teatrul de Stat din Ploiești va juca 
piesele Cameristele, de Jean Genet 
(în regla Eugeniei lonescu, cu deco
rurile Iul Radu Boruzescu șl costu
mele Mirunei Popescu) și Vioara 
timpului fugar, de A. Charpentier și 
M. Mayan, în regla Iul Radu Pen- 
ciulescu șl în scenografia concepută 
de Florlca Mălureanu. Spectacolele 
vor avea 
duminică 
trului de

loc vineri 22, slmbătă 23 șl 
24 noiembrie, In sala Tea- 
Comedie.

Teatral
selecționat pentru spectatorii bucu-

„Al. Davilla" din Pitești ■

CAPITALĂ
reșteni spectacole cu piesele O casă 
onorabilă, de Horla Lovinescu ; re
gia — Călin Florian, scenografia — 
Emil Moise (duminică, 17 noiembrie, 
la Teatrul de Comedie), Croitorii cei 
mari din Valahia, de Alexandru Po
pescu ; regia — Radu Boroianu, see- • 
nografia — Emil Moise (miercuri 
20 noiembrie, la Teatrul Mic), Micul 
Infern, de Mircea Ștefănescu ; regia 
— Sorin Grigorescu, (luni 18 noiem
brie, la Teatrul de Comedie) și Visul 
unei nopți de iarnă, de Tudor Mușa- 
tescu; regia — Ion Dumitrescu 
(marți 19 noiembrie, la Teatrul de 
Comedie).

Aeros**, spectacol prezentat„Circul / ", ___ 1 _________
de artiști de gen din R. D. Germană, 
a deschis *----- * ' ’ '
stagiunea

— începînd de la 16 crt. — 
circului bucureștean.

MANIFESTĂRI MUZICALE
Filarmonica de Stat „Banatul" din 

Timișoara prezintă In aula Univer
sității, vineri 22 noiembrie, ora 20,30, 
un program de muzică românească 
alcătuită din lucrări de: Doru Po- 
povici, Sabin Drăgoi, Ion Crișan.

Un program de muzică de cameră 
românească va fi oferit melomanilor 
duminică 24 noiembrie, ora 11, tn 
studioul din strada Nuferilor, de 
către un grup de creatori și inter
pret ce activează tn jurul Radio- 
televiziunii. Se vor audia lucrări de 
Mihail Jora, Anatol Vieru, 
dru Hrisanide.

Filarmonica fia Ateneu, 
de 22 ți 23 noiembrie ora

LA PLOIEȘTI

Alexan-

tn zilele
20) pre-

Prima sesiune
de comunicări

științifice a muzeelor
Astăzi, luni, începe, la Ploiești, 

prima sesiune de comunicări știin
țifice a muzeelor din județul Praho
va, organizată de Comitetul județean 
pentru cultură și artă. Lucrările 
sesiunii se vor desfășura pe trei 
sectoare: istorie, geografie-științele 
naturii și cultură. In cadrul secției 
de istorie vor fi prezentate o serie 
de comunicări referitoare la descope
ririle arheologice de pe teritoriul 
județului precum și la unele aspecte 
contemporane ale istoriei ploieștene 
(„Date noi privind industria petro
lieră tn jurul anului 1900 în județul 
Prahova", „Manifestul „Război răz
boiului" și urmările sale ploieștene" 
etc.). Comunicările susținute în cea 
de-a doua secție vor aborda pro
bleme legate de geografia și flora 
județului, iar tn cadrul secției de 
cultură vor putea fi ascultate, prin
tre altele, date inedite asupra unor 
oameni de artă și cultură legați de 
meleagurile prahovene (I. L. Ca- 
ragiale, Hașdeu, George Enescu, Spini 
Haret, Alexandru Zagoriț, zugravul 
Pîrvu Mutu) precum și comunicări 
care constituie rodul unor cercetări 
folclorice și etnografice în cuprinsul 
județului.

comia de bani nu l-ar fi 
determinat pe șoferul res
pectiv să comită fapte ne
săbuite ?

Una din întrebările legi
time ce se pun în le
gătură cu atitudinea acelor 
șoferi care sfidează nor
mele legale și folosesc au
tovehiculele statului în sco-

zintă tn primă audiție „Omagiu" de 
Dumitru Bughici, amplă mișcare 
simfonică cu caracter festiv.

In atenția iubitorilor 
ușoare ■■ luni 18, vineri 22 și luni 
25, la sala C.C.A. din b-dul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, se va prezenta 
un recital Margareta Pîslaru, în re
gia Sandei Mânu.

muzicii

EXPOZIȚII
• Cu prilejul împlinirii a 20 de anf 

de la moartea pictorului Ștefan Po
pescu, Muzeul de artă Ploiești a or
ganizat o expoziție retrospectivă. 
Vernisajul are loc luni, 18 noiem
brie, orele 17,30, în Sala Coloanelor 
din Palatul Culturii.

• La Buzău, în sala Casei muni
cipale de cultură „N. Bălcescu", s-a 
deschis vineri b expoziție de artă 
plastică» Sînt expuse peste 50 de lu
crări de pictură, sculptură, grafică, 
semnate de artiști din județul Buzău.

• „Ați avut o săptămînă 
S-ar putea să vă relaxați la 
sajul expoziției de caricatură de la 
Sala Savoy" — iată invitația pe care 
un grup de caricaturiști o • adresează 
publicului. Deschiderea expoziției a 
avut loc slmbătă, 16 noiembrie.

grea ? 
verni-

• Galeriile de artă din Calea Vic
toriei nr. 132 adăpostesc expoziția de 
artă decorativă a artistei Mireille 
Sîmboteanu. Cuprinzînd păpuși și o- 
riginale panouri decorative, expozi
ția va fi deschisă marți, 19 noiem
brie 1968.

ținînd Trustului local de 
construcții, a fost găsit 
transportînd lemne de foc 
unui salariat al trustului, 
anume, Dumitra Pașcanu, 
șef de serviciu. Este știut 
că — potrivit dispozițiilor 
în vigoare — transporturile 
pentru Interese personale 
nu pot fi executate de au-

Șoferi co doblă
existență'

județul Bistrița Năsăud, el 
s-a răsturnat din cauza vi
tezei excesive, acciden- 
tînd mortal pe Tra
ian Bocaș și rănind 
grav pe Viorel Zăgream, 
care se aflau în autobascu
lantă.

Mai încape îndoială că 
asemenea consecințe pu
teau fi prevenite dacă lă-

puri personale este șl ur
mătoarea : care sînt facto
rii care facilitează aseme
nea practici nepermise 7

Un prim răspuns l-am gă
sit în timp ce însoțeam o 
echipă de control și regle
mentare a circulației din 
cadrul I.M.J.-Suceava. Șo
ferul Ilie Spac, de pe auto
camionul 21-SV-2 297, apar-

tovehiculele întreprinderii 
nici chiar contra plată. în 
cazul amintit nu numai că 
s-a încălcat legea, dar pen
tru acest transport au fost 
scoși din programul legal 
de lucru șoferul de pe au
tocamionul respectiv ca și 
alți doi salariați care au 
ajutat la încărcarea și des
cărcarea lemnelor.

t v
Actualitatea Industrială. în cuprins ! 
an al cincinalului. Interviu cu ing.

• Anna Karenina : PATRIA — 10. 
© „JudokaM agent secret : RE- ------------ _ 16,15;

, \ ’ 10,15;
i: CENTRAL — 8,30; 11; 
18,30; 21,15, SALA PA- 

de bilete 
bilete —

PUBLICA — 9; 11,15; 13,45; 
18,45; 21,15, FESTIVAL — 8 
12,45; 15,15; 17,45; 20,15.
© Noaptea ‘ “
13,30; 16; :
LATULUI — 17,15 (seria
— 2612) ; 20,15 (seria de 
2616).
• Hombre : FEROVIAR
11; 13,30; 16; 18,30; 21,
SIOR — 9,45; 12,15; 14,45; 
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30. VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,45.
O Colivie pentru doi t SALA CI
NEMATECA (bilete la casă) — 12; 
14; 16.
© înțeleptul de pe muntele 
blestemat : LUCEAFĂRUL — 9; 11; 
13; 16; 18,15; 20,30, FLAMURA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
© Fete în uniformă : CAPITOL — 
9,15; 11,30; 13,45; " 
MODERN — 9,30 
18,30; 20,45.
• Regele 
9,15—15,45 
20,45.
© Minunata călătorie a Iul Nils 
Holgersson î DOINA — 9; 11; 13.
• Cînd tu nu ești : DOINA — 
16; 18,15; 20,30.
o Oscar : UNION — 15,30; 18; 20,30. 
© Lumea comică a lui Harold 
Lloyd — Plimbarea lui Esop : 
TIMPURI NOI — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 1.8; 20,15.
• Prințesa : GRIVIȚA — 9—13,30
în continuare, 15,45; 18; 20,30, MIO
RIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 21. 
© Prin Kurdistanul * ’
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE
— 15,30; 17,45; 20.
© Operațiunea San
BUZEȘTI — 15,30; 18, PROGRESUL
— 15.30; 18.
© Thâr&se Desqueyroux 1 PRO
GRESUL — 20,30.
• Soare și umbră î BUZEȘTI —
20.30.
O Samuraiul : DACIA — 8,30—16.30 
în continuare ; 18,45; 21, AURORA
— 8,30—15,30 în continuare ; 18;
20.30.
• Fiul lui Tarzan : BUCEGI — 
9,30; 11,30; 16,30; 18,30; 20,30, FLO- 
REASCA — 10; 12; 14: 16.30; 18,30;
20.30. ARTA — 9—16,30 în conti
nuare ; 18,15; 20,15.
e Winnetou (seria a III-a) : UNI
REA — 15,30; 18; 20,30.
© Planeta maimuțelor : LIRA — 
15,30; 18, VOLGA — 8.4S—13 în
continuare ; 15,30; 18; 20,30.
• Cu mîlnlle pe oraș : LIRA —
20.30.
O Trei copii „minune" : DRUMUL 
SĂRII — 15; 17,30; 20.
© Apă curativă FERENTARI — 
15,30; 18; 20,30.
© Roata vieții : GIULEȘTI — 15,30; 
18; 20,30.
© Lustragiul : COTROCENI —
15,30; 18.
© Thărftse Desqueyroux î CO
TROCENI — 20,30.
© Neînțelesul : PACEA — 15,45; 18; 
20,15.
© Pentru cîțiva dolari în plus î 
CRÎNGASI — 15,30; 18; 20.15.
© Vera Cruz : MELODIA — 8.45; 
10,45: 12,45; 14,45; 16,45; 18,45; 20,45. 
© Viva Maria : VIITORUL — 15,30; 
18.
© Să nu ne despărțim : VIITORUL
— 20.30.
© Eu te-am iubit : MOȘILOR — 
15,30; 18.

de alegeri

PROGRAM CONCRET
DE ACȚIUNE

16; 18,30; 20,45, 
11,45; 14; 16,15;

suedez : LUMINA — 
In continuare ; 18,30;

sălbatic :

Gennaro :

teatre
• Filarmonica de Stat „George 
Enescu" (Sala Ateneului Român) : 
Sextetul italian „Luca Marenzlo"
— 20 ; (Sala Mică a Palatului) : Re
cital de lieduri — 20. Interpreți

1 Emilia Petrescu,. Martha Itessler. 
1 Nicolae Gallon.

9 Opera Română : Carmen — 
19,30.
o Teatrul de Operetă : Secretul 
lui Marco Polo — 19,30.
e Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra- (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Meteorul — 20 ; (sala 
din str. Alex. Sahia) : Dansul 
Morții — 20.
O Teatrul Mic : Ofițerul recrutor
— 20.
© Teatrul evreiesc de stat : Zece 
frați am fost — 20.
e Teatrul „Al. Davlla" din Pitești 
(la Teatrul Mic) : Micul infern 
— 19,30.
O Studioul . I.A.T.C. „I. L. Ca- 
ragtale" (la sala Comedia a Tea
trului Național „I. L. Caragiale") : 
Hetlda Gabier. — 20.
a Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala din Calea Victoriei 
nr. 174) : Mexico-Melody — 19,30.

17,3» — Pentru noi, femeile I 
în cuprins : © Activitatea femei
lor In comisiile de judecată 9 
Ultima parte a concursului de 
croitorie organizat de emisiunea 
noastră, între elevele Școlii pro
fesionale a Fabricii de confecții 
șl tricotaje București ; o Reporta
jul nostru : Filatura Dacia ; © Ce 
e nou în moda de sezon. 18,00 — 
Industria petrolului în al treilea 

~ ” ministrul industriei
Un nou stand 

> „23 August"-

• . - 
. , , —------ — -o- Alex. Boabă —petrolului ; , structură spațială prefabricată — reportaj ; 9 

de probă a motoarelor. Transmisiune directă de la Uzinele „„„ -
București. 18,30 — Curs de limba franceză. 19,00 — Șoimii — emisiune pentru 
tineret.. „Letopiseț". Imagini evocatoare din trecutul patriei noastre. 
Realizatori : C-tln Banu șl C-tln Voltițchl. 19,30 — Telejurnalul de seară. 
19,45 — Handbal masculin Românla-Iugoslavla (repriza a Il-a). 20,15
— Varietăți folclorice : „Patru viori". Dirijor F. Economu. Soliști : Ion Dră
goi, Efta Botoca, Petru Bundlș, A. Piculeață. Redactor Maria Banu. 20,35
— Ce-ațl dori să revedeți 7 Cîntă Amalia Rodriguez. 20,50 — Tele-unlversi- 
tatea. Istoria civilizațiilor : „India". Emisiune de Marla Preduț șl Cristina 
Zarlfopol. 21,20 — Film artistic „Jocuri neschimbate". 22,50 — Telejurnalul 
de noapte. 23,00 — închiderea emisiunii.

Un factor de frînare 
a unor asemenea tendințe 
afaceriste trebuie să fie, de 
bună seamă, exigența șefi
lor ierarhici fată de abate
rile de acest gen.

— Spuneți-ne, cu ce l-ați 
sancționat pe șoferul 
T. Suhan care a lipsit de 
pe șantier o zi întreagă cu 
mașina, timp în care a e- 
fectuat transporturi clan
destine ? — l-am întrebat 
pe tovarășul Ioan Filip, 
șeful coloanei auto mai 
sus-amintită»

— I s-a reținut din sala
riu, drept amortisment, 
suma de 58 lei (!) și a pri
mit mustrare...

Așadar, a lipsit o zi în
treagă cu mașina și i s-au 
oprit... 53 lei. Un calcul 
elementar arată că suma 
imputată echivalează abia 
cu salariul plătit șoferului 
pe ziua respectivă. Cum ră
mîne însă cu valoarea uzu
rii și a benzinei consu
mate ? Cum rămîne cu pa
guba pricinuită prin scoate
rea din producție a vehi
culului ? Cum rămîne cu 
primejdia proliferării unor 
astfel de năravuri ne
sancționate ?

Interesele colectivității, 
buna gospodărire a avutului 
obștesc, etica socialistă im
pun ca unor astfel de ac
tivități necinstite să 11 se 
pună capăt.

viața de partid
Atunci cînd s-a propus ca dezba

terile din adunarea generală de ale
geri să aibă loc simultan asupra 
dării de seamă șl a proiectului 
de hotărîre, intenția, scocul urmărit 
au fost clare tuturor : realizarea unei 
unități organice între analiza ce 
se face activității trecute, concluziile 
ce se degajă din ea și stabilirea pe 
această bază a unor acțiuni practice, 
în perspectivă.

Este vorba de lucrările a- 
dunării de dare de seamă și alegeri 
a organizației de bază de la Spita
lul I, municipiul Pitești. Mai multe 
fapte au părut să favorizeze adopta
rea de către adunarea generală a u- 
nei hotărîri judicioase — enunțînd 
un bogat și bine gîndlt program 
de muncă ; criticile îndreptăți
te, formulate de unii vorbitori, și 
insistența prezidiului adunării ca vor
bitorii „să facă cît mai multe pro
puneri pentru îmbunătățirea activi
tății de viitor".

Tocmai de aceea apare greu de 
înțeles modul cum a fost adoptată, 
în cele din urmă, hotărîrea adunării 
de alegeri. Ca și cînd n-ar fi avut 
loc o analiză, o dezbatere și nu s-ar 
fi făcut nici un fel de propunere, pro
iectul de hotărîre a fost supus apro
bării adunării de alegeri fără nici o 
îmbunătățire ori adăugire.

Aspectul formal, amprenta superfi
cialității în elaborarea hotărîrii apar 
evidente și dintr-un alt fapt pe care 
l-am reținut la această adunare de 
alegeri. La începutul adunării a fost 
aleasă o comisie de redactare a pro
iectului de hotărîre. Se știe că aceste 
comisii constituie organe de lucru ale 
adunărilor, ele trebuie să lucreze e- 
fectiv în tot timpul dezbaterilor, să 
manifeste un înalt grad de recepti
vitate față de observații, sugestii, 
critici. în acest context trebuie ară
tat că proiectul de hotărîre poate fi 
îmbogățit, îmbunătățit .nu numai a- 
tunci cînd se fac propuneri cu men
țiunea expresă de a fi luate în con
siderare și reținute de comisie. Chiar 
și o critică, o observație pot consti
tui „surse de inspirație" pentru o pre
vedere judicioasă în proiectul de 
hotărîre.

Cu îndreptățire a fost criticat, de 
pildă, în cadrul adunării, faptul că 
mulțl. medici secundari, în loc să fie 
ajutați în vederea specializării, nu 
fac luni de zile altceva decît să com
pleteze foile de observații. Alți vor
bitori au arătat că activitatea știin
țifică, de cercetare a personalului me
dical al spitalului lasă mult de dorit, 
iar datorită comportamentului unor 
cadre sanitare reclamatiile cetățeni- 
loi- sînt în continuă creștere. Față de 
atari situații n-ar fi fost oare ne
cesar ca organizația de partid să pre
vadă măsuri precise, ferme care să 
determine revirimentul dorit? Apoi, 
această chestiune se cere privită și 
dintr-un alt unghi nu mai puțin im
portant : cei ce au făcut propuneri 
judicioase, au adus critici înte
meiate trebuie să dobîndească con
vingerea că cuvîntul lor se bucură 
de atenție. Aceasta este, de altfel, 
una dintre formele manifestării 
democrației interne de partid, a par
ticipării active a comuniștilor la 
viața de organizație.

Dar. din păcate, tocmai cel care 
trebuiau să aibă în vedere toate a- 
ceste lucruri — membrii comisiei de 
redactare a proiectului de hotărîre — 
au considerat că îndeplinesc un rol 
de complezență. De altfel, nimeni nu 
le-a cerut mai mult, nu le-a atras 
atenția că fac parte dintr-un organ 
de lucru al adunării generale.

Să fie oare cele relatate un cax 
singular, izolat? în căutarea răspun
sului, am făcut o investigare și în 
alte organizații de bază din raza 
Comitetului municipal de partid Pi
tești. Consuitînd materialele unor a- 
dunări generale de dări de seamă șl 
alegeri, între care cele ale organiza
țiilor de bază de la Grupul 2 con-

strucții-montaj, Carotaj Valea Mare, 
Energo-petrol, Șantierul de termofl- 
care din Pitești, Trustul de construc
ții Argeș și baza de aprovizionare a 
aceluiași trust — toate aceste adunări 
fiind confirmate de biroul comitetului 
municipal de partid — n-am izbutit să 
găsim măcar un singur caz cînd for
ma inițială a proiectului de hotărîre 
să fi fost îmbunătățită, completată 
cel puțin cu o prevedere, cu o pro
punere izvorîtă din dezbaterile adu
nărilor de alegeri respective. Este 
greu de crezut ca în cadrul dezba
terilor din aceste adunări, unele ca
racterizate prin exigentă partinică, 
combativitate, analiză aprofundată, 
să nu se fi făcut sugestii prețioa9* 
care, „recepționate", ar fi dat mal 
multă consistență hotărîrilor.

Fără îndoială că în unele dintre 
hotărîrile adoptate de adunările ge
nerale ale organizațiilor de bază ci
tate se găsesc prevederi și măsuri 
bine gîndite, inspirate din realitățile 
și sarcinile locului de muncă res
pectiv. Am reținut, totuși, unele as
pecte care diminuează valoarea 
practică a hotărîrilor adoptate. Astfel, 
numeroaselor prevederi care sc 
confundă cu măsurile de natură ad
ministrativă sau lasă impresia că ar 
putea suplini un plan de măsuri teh
nice, neprevăzînd acțiuni specifice, 
proprii muncii de partid, li se adaugă 
altele cu un caracter general cart» 
se potrivesc oriunde și oricînd'.-z 
„Pentru întărirea disciplinei să se 
controleze dacă maiștrii fac prezen
ța la punctele de lucru, la Intrarea 
și ieșirea din producție" — este o 
prevedere a hotărîrii adunării gene
rale a organizației de bază de la 
Șantierul de termoficare din Pitești. 
Aceasta să fie oare principala calc 
de întărire a disciplinei pe acest 
șantier? Dacă organizația de bază își 
propune o asemenea sarcină, ce-1 
mai rămîne de făcut în acest do
meniu conducerii administrative a 
șantierului ?

Sau o altă situație. Nu s-ar pu
tea spune, de pildă, că măsurile cu
prinse în hotărîrea luată de adu
narea generală de alegeri a organi
zației de bază de la Energo-petrol, 
privind asigurarea punerii în func
ție a lucrărilor la termenele pla-1 
nificate, folosirea cit -mai producții 
vă a timpului de lucru, analizarea 
felului cum se desfășoară acțiunea 
de organizare științifică a produc
ției și a muncii, eficienta ei — ca 
să amintim doar cîteva — vor putea 
determina o îmbunătățire a muncii 
de partid. Aceste sarcini sînt doar 
enunțate, „inventariate" fără a se 
stabili modalități concrete de înde
plinire, termene precise. Și, mal ales, ' 
nu sînt precizate formele muncii po
litice corespunzătoare acestor pro
bleme.

împărtășindu-1 tovarășului ing. 
Gheorghe Marinescu, prim-secretar 
al Comitetului de partid al munici
piului Pitești, unele dintre aspec
tele relatate, am aflat că biroul co
mitetului municipal de partid, «e- 
sizîndu-se de aceste neajunsuri, din- 
tr-o analiză recentă, a luat măsuri 
pentru combaterea tendințelor de 
formalism în adoptarea hotărîrilor 
adunărilor generale de alegeri. „Alt
fel nici nu ne putem aștepta In vii
tor Ia o eficiență practică a hotărl- 
rilor — ni s-a spus. Acolo unde mă
surile ce se prevăd plutesc în vag 
și nu sînt însoțite de termene pre
cise, de răspunderi nominale, este de 
prevăzut că și îndeplinirea hotărîri
lor se va desfășura mai anevoios, 
va întîmpina greutăți. Iar rezulta
tele pe care le scontăm vor apă
rea mai tîrziu decît ar fi de do
rit".

Subscriind la aceste precizări, con
siderăm totuși că ar fi fost necesar 
ca ele să fie cunoscute din timp și 
de organizațiile de bază din muni
cipiul Pitești.

Constantin MORARU

RADIOGRAFIA UNEI ȘARJE DE OȚEL
(Urmare din pag. I)

Convertizoarele ne-au obligat abso
lut pe fiecare dintre noi s-o luăm 
de la A.

Insuflarea continuă de mai bine 
de un minut. La o simplă comandă, 
a nu știu cui, băieți tineri răsar cu 
căngile în mină, ca din pămînt, și de
gajă brîiele parazite de pe trupul 
sănătos în care fierbe oțelul. Ritmi
citatea mișcărilor lor e perfectă. Și 
cu toate acestea, cei cu căngile sînt 
oameni care acum, trăiesc procesul 
adaptării în oțelărie.

O apăsare de buton, un declic 
undeva, între miile și sutele de mii 
de legături electronice și, gata, oxi
genul s-a oprit. Din nou o probă, 
din nou expediția prin tubul pneu
matic la laborator. Și iar, cîteva 
clipe de așteptare. Lingă buza con- 
vertizorului clocotește stratul gros 
de zgură. Maistrul Vasile Pas pri
vește prin sticla de un albastru- 
violet și se declară mulțumit:

— Zgura e fluidă, e frumoasă.
— Frumoasă ? !
— Ei, da. Oțelarii spun: zgură 

bună, oțel bun. Tot ce e rău în 
oțel aici se adună. Principiul cu 
laptele prins și smîntîna ce urcă 
deasupra nu-i valabil la noi.

Omul acesta, care n-a trecut de 
30 de ani, are în subordinea sa, la 
elaborare, 41 ajutoare. Ajutoare u- 
mane, ca să nu le amintim ți pe

cele tehnice — de nivel mondial. 
Și deși tînăr, Pas a traversat o ex
periență cu care puțini se pot lău
da. Și-a făcut ucenicia la cuptoa
rele Siemens-Martin. Apoi, tot a- 
colo, la Cîmpia Turzii, a fost tre
cut la cuptoarele electrice. „Acum 
— conchide el — mi s-a încredin
țat răspunderea de a lucra la con- 

vertizor. Bineînțeles, nu dintr-o dp- 
tă. După ce am făcut cîteva luni de 
specializare în străinătate și, mai 
ales, după ce am pus zdravăn mina 
pe carte".

— Oțelul, totuși, s același, ori- 
unde...

— Da, același. Dar fiecare agregat 
își are cunoscutele și necunoscutele 
lui. Ca să nu mai vorbim de con- 
vertizor — procedeu modern de fa
bricare a oțelului pe care îl folo
sesc, în lume, un număr încă re- 
strîns de țări. Elaborarea prin in
suflate cu oxigen dezvăluie, cred eu, 
foarte convingător rezultatele la 
care omul a ajuns aici în compe
tiția cu timpul. La fiecare aproxi
mativ 50 de minute se elaborează o 
șarjă de 130—150 tone, incompara
bil mai repede decît în cuptoarele 
Siemens-Martin.

Din nou oxigen. Convertizorul e 
acum un veritabil vulcan. Din nou 
spațiul unor minute pline, proba, a- 
poi decizia așteptată:

— Gata. Elaborăm
Chihaia, sau altcineva, basculează

fără grabă convertizorul. Calota M- 
riașă, blindată, se supune omului. 
Încă o răsucire și oțelul se elibe
rează din chingile în care a luat 
naștere. Curge liniștit, vesel parcă. 
Hala e numai o văpaie de lumină.

Oțelul își continuă cursa de trans
fer pînă cînd, pe un ecran lumi
nos, apare cantitatea stabilită. Cîn- 
tarele electronice nu admit nici un 
gram lipsă și cînd această preten
ție de exactitate e îndeplinită, lu
minile se sting. Șarja își începe de 
aici un nou drum, în amplul ei des
tin economic.

— Am ajuns la 20 de șarje pe 
zi — ne spune șeful oțelăriei. Ca
pacitatea proiectată, după cum sa 
știe, e de 24 de șarje. După cum 
se poate lesne observa, sîntem a- 
proape, foarte aproape de capacita
tea proiectată. Și asta după numat 
cinci luni de funcționare.

— Dar pe planul calității ?
— Bine, însă nu foarte bine. Am 

avut dificultăți cu turnarea directă 
a oțelului calmat. Din mers s-a 
trecut la turnarea indirectă. Și re
zultatele sînt mult mai bune.

Șarja la care asistasem era • 
treaptă a unei nobile ambiții. Noua 
șarjă însemna o picătură de vitalita
te din cele 1 250 000 tone de oțel, 
cîte se vor produce la Galați cînd 
vor intra în funcțiune toate cele 
trei convertizoare. Moment care se 
apropie.^

Si

/
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SPORT HANDBAL: wCUPA BUCUREȘTIULUI" Plecarea tovarășului

Prestigioasă victorie a ieșenilor

Aseară în sala Floreasca au conti
nuat întrecerile pentru „Cupa Bucu- 
reștiului" la handbal masculin. în 
primul meci al zilei reprezentativa 
României a întrecut cu 28—16 forma
ția de tineret a țării noastre. Cu un 

i rezultat surpriză s-a încheiat parti
da dintre selecționatele Spaniei și 
Ungariei. Handbaliștii spanioli au 
cîștigat cu 19—15, după ce la pauză

Handbaliștii spanioli au

conduceau maghiarii cu 8—7. Meciul- 
vedetă al programului l-au susținut 
echipele Iugoslaviei și R.S.S. Gru
zine. Scor final 20—20.

Astă-seară, tot în sala Floreasca, 
au loc ultimele meciuri. în cel mai 
important dintre ele se întîlnesc e- 
chipele României șl Iugoslaviei, am
bele neînvinse pină acum.

Mihai Dalea la Budapesta
Duminică la amiază a părăsit Ca

pitala plecînd la Budapesta tovarășul 
Mihai Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R., care va lua parte la lucrările 
Comisiei pregătitoare a Consfătuirii 
Internaționale a partidelor comu
niste și muncitorești.

La plecare, pe aeroportul Băneasa,

prezenți tovarășii Vasile Pat*» 
secretar al C.C. al P.C.R., Ghl-

erau
lineț,-----
zela Vass și Vasile Vlad, șefi de sec
ție la C.C. al P.C.R., activiști de 
partid.

Au fost de față Jozsef Vince, am
basadorul R. P. Ungare la București, 
și membri ai ambasadei. (Agerpres)

m fața campionilor, la București Din jurul mantinelei Cronica zilei
Clasament

U.T.A. 14 9 2 3 24—13 20
„U" Craiova 14 8 3 3 30—20 19
A.S.A. Tg. M. 14 7 1 6 21—18 15
Farul 14 7 1 6 22—21 15
Petrolul 14 7 1 6 16—17 15
Politehnica 14 7 1 6 16—18 15
Dinamo Buc. 13 6 2 5 22—15 14
Jiul 14 5 4 5 15—14—14
Dinamo Bac. 14 6 2 6 16—18 14
Steaua 14 6 1 7 25—19 13
„U“ Cluj 14 6 1 7 24—25 ÎS
Progresul 14 5 3 6 14—17 13
Rapid 14 5 3 6 15—20 13
Crișul 14 3 4 7 10—14 10
Vagonul 14 4 2 8 23—34 10
F.C. Arge? 13 4 1 8 13—23 9

Bucureștenii amatori de fotbal au 
avut o zi plină doar din punctul de 
vedere al timpului efectiv pe care li 
l-a luat fotbalul. Au trebuit să se 
trezească dis-de-dimineață pentru a 
lua drumul stadionului din Giulești, 
să facă apoi tot felul de artificii de 
transport pentru a avea cum să a- , 
jungă la momentul oportun pe celă
lalt stadion din Capitală, unde se 
desfășura cel de-al doilea meci al... 
fostului cuplaj. Și poate că nici unul 
dintre acești nestăpîniți îndrăgostiți 
de fotbal nu s-ar fi considerat în pa
gubă dacă măcar una dintre forma
țiile favorite — Rapid sau Steaua — 
•r fi terminat în avantaj.

Rapidiștii, în fața a peste 10 000 de 
spectatori și a unui adversar miste
rios ca intenții și ambiții, a terminat 
cu sufletul la gură, alergînd trei sfer
turi, din meci după o egalare care, 
la tțn moment dat, părea cu totul 
ilu'prie. A trebuit să vină Ilie Grea- 
vtț, tocmai de pe linia de fund, pen
tru a pune gheata cum trebuie la o 
minge șutată de Dinu spre poarta 
pe cît de voluminosului pe atît de 
abilului Ghiță. Portarul băcăoan a 
făcut unul dintre salturile sale deru
tante și descurajatoare (moral, pen
tru adversari), dar mingea vicleană 
i-a trecut pe sub brațe. Năsturescu, 
Angelescu, Codreanu și chiar și Dinu 
s-au mal zbătut prin careul băcăoa- 
nilor încă zece minute dar, fie Ghi
ță, fie Nunweiller IV sau Nedelcu 
s-au interpus mereu în calea reali
zării golului, care ar fi adus o vic
torie giuleștenilor. Și așa, la ei acasă, 
rapidiștii au scos un punct frumos 
totuși, dacă ne gîndim că cei care au 
condus în această partidă cea mai 
mare parte a timpului au fost oas
peții. Echipa lui Nicușor, ca totdea
una cînd vine în București, și-a pro
pus înainte de toate să reușească la 
examenul de public, încercînd să-și 
etaleze ultimele cunoștințe în mate
rie de fotbal. Groggy în minutul doi, 
datorită golului înscris de Neagu, ei 
și-au revenit... din lovitură și peste 
26 de minute au egalat prin Ene Da
nii 1, apoi au luat conducerea prin 
D mbrovschi, conducere pe care au 
păsțrat-o pînă în min. 75,. cînd Grea- 
vu — așa cum spuneam la început —

REZULTATE TEHNICE
Universitatea Craiova — Progresul : 2—0 (0—0). A marcat: Oble- 

menco (min. 53 și 88, ultimul din 11 m).
Universitatea Cluj — Jiul : 3—1 (1—1). Au marcat : Oprea (min. 13 

din penalti), Codrea (min. 51) și Bungău (min. 86) pentru „U“ și Mustă- 
țea (min. 30 autogol) pentru Jiul. Oprea a ratat transformarea unui 
penalti (min. 80).

Petrolul — Dinamo București: 1—0 (1—0). A marcat Oprișan (min. 
26).

Vagonul — F. C. Argeș : 3—1 (1—0). Au marcat : Sfîrlogea (min. 30), 
Stănoaie (min. 47) și Adam (min. 65 din penalti) pentru gazde, iar Nuțu 
(min. 52) în favoarea lui F. C. Argeș.

A.S.A. Tg. Mureș — Crișul : 1—0 (0—0). A marcat Sîrbu (min. 52). 
■ Farul — U.T.A. : 2—0 (1—0). Au marcat Sasu (min. 32) și Tufan 

(min. 60).
Steaua — Politehnica Iași : 1—2 (0—1). Au marcat : Goleac (min. 14) 

și Deleanu (min. 90) pentru ieșeni și, respectiv, Sătmăreanu (min. 80)
Rapid — Dinamo Bacău : 2—2 (1—2). Au marcat : Neagu (min. 2) și 

Greavu (min. 75) pentru Rapid, iar în favoarea oaspeților Ene (min. 28) 
și Dembrovschi (min. 40). Dinu a ratat un penalti (min. 43).

a salvat onoarea Gluleștlului. A sal
vat-o este un fel de a spune, pentru 
că în pofida dominării accentuate 
din cea de a doua repriză, în pofida 
formei destul de bune a lui Năstu
rescu, Dinu șl Angelescu, rapidiștii 
de astăzi sînt încă mult prea departe 
de cel de ieri...

După amiază, pe stadionul Repu
blicii, am văzut o altă echipă bucu- 
reșteană chinuindu-se să se elibereze, 
în special, de propriile-i complexe, 
Idee în realizarea căreia n-a contat 
efectiv decît pe trei-patru jucători, 
dintre aceștia detașîndu-se net Săt
măreanu, care ni s-a părut ieri cel 
mai bun „stoper" pe care l-a avut 
Steaua de la Apolzan. Controlind de- 
săvîrșit tot fundul terenului, el a 
avut șl satisfacția de a înscrie un gol 
de rară frumusețe : de la aproxima
tiv 14 metri a trimis balonul în „pă
ianjen" cu capul (min. 80). Este drept, 
nu s-a bucurat decît zece minute, 
pentru că Deleanu a avut și el o 
reușită la același nivel, executînd 
ireproșabil o lovitură liberă de la 
18 m. Mingea s-a dus ca un bolid în 
stîlpul porții lui Suciu și de aici în 
gol. Era minutul 90 și... 2—1 pen’ru 
ieșeni (mai înscrisese Goleac — min. 
14). O foarte prețioasă și prestigioasă 
victorie, obținută în fața unei for
mații al cărei antrenori au avut ne
voie de 70 de minute pentru a-și da 
seama că au prezentat pe teren un 
„unsprezece" cel puțin straniu, șl că 
Iordănescu și Tătaru II pot face ceva 
mai mult pentru echipa lor decît 
alții (Dumitriu III, Pantea, Vlgu etc).

Aruncînd o privire peste întreaga 
etapă (cu ajutorul corespondenților 
noștri care au urmărit aceste parti
de), reținem în sarcina acestei pen- 
ultime zile a turului înfrîngerea li
derului (U.TA.) la Constanța, difi
cila victorie realizată de către plo- 
ieștenl pe teren propriu în dauna 
unei formații dinamoviste In formă, 
ca și rezultatele normale de la Arad 
(Vagonul a învins F.C. Argeș), Cluj, 
Tg. Mureș și Craiova.

Intr-un fel, s-ar putea spune că nu 
este nimic nou pe frontul... fotbalu
lui. Și totuși...

Valentin PĂUNESCSJ

DIVIZIA B
Seria I-a : Ceahlăul P. Neamț—Me

talul București 1—0 ; C.F.R. Pașcani— 
Dunărea Giurgiu 3—0 ; Flacăra Mo- 
reni—Steagul Roșu 0—0 ; Gloria Bîr- 
lad—Politehnica București 4—1 ; Me- 
trom Brașov—Chimia Suceava 0—2 ; 
Progresul Brăila—Politehnica Galați 
1—1 ; Electronica Obor—Poiana Cîm- 
pina 3—1 ; Oțelul Galați—Portul Con
stanța 0—0. în clasament conduce 
Ceahlăul P. Neamț cu 18 puncte, 
urmată de Politehnica Galați și Stea
gul Roșu, cu același număr de punc
te, dar cu un golaveraj inferior.

Seria a II-a : C.F.R. Timișoara—Chi
mia Rm. Vîlcea 1—1 ; Medicina Cluj— 
A. S. Cugir 1—1 ; Olimpia Oradea— 
C.F.R. Arad 1—0 ; C.S.M. Sibiu—Gaz 
Metan 2—0 ; Ind. Sîrmei—C.F.R. Cluj 
1—1 ; Electroputere Craiova—Meta
lul Hunedoara 2—0 ; C.S.M. Reșița— 
Minerul B. Mare 2—1 ; Metalul Tr. 
Severin—Politehnica Timișoara 2—1. 
în clasament continuă să conducă 
C.F.R. Cluj cu 21 de puncte, urmată 
de Olimpia Oradea cu 19 puncte

Duminică, o dată cu meciurile A- 
vîntul Miercurea Ciuc — Agronomia 
Cluj 12—2 și Dinamo — Steaua 
2—1, 3-a încheiat prima treime 
a campionatului național de hochei 
pe gheață. Noua formulă, care ni 
se pare mai potrivită pentru reali
tățile hocheiului nostru, reunește un 
număr mai mic de echipe în lupta 
pentru titlu, eliminînd o serie de 
meciuri-balast, lipsite de interes din 
cauza disproporțiilor de valori, care 
nu făceau decît să aglomereze inu
til programul competițional. Acum, 
manipulînd un efectiv de numai 5 
dintre cele mai bune formații de 
club, campionatul oferă acestora pri
lejul de a desfășura o activitate 
competițională mai amplă și mai in
tensă totodată, fiecare echipă avînd 
posibilitatea de a se întîlni de cîte 
6 ori de-a lungul sezonului cu fie
care din adversarele sale.

Competiția a devenit mai echili
brată, scorurile mari de altă dată 
apar mult mai rar șl pe de altă 
parte, printr-o mai judicioasă poli
tică de transferări, raporturile de 
forțe dintre echipe s-au mai nive
lat. In afara unicului derbi din se
zonul trecut, cel dintre Dinamo și 
Steaua, am asistat anul acesta la 
încă cîteva partide echilibrate, cum 
au fost Dinamo — Avîntul Miercu
rea Ciuc, Dinamo — Agronomia Cluj 
sau Avîntul Miercurea Ciuc — Pe
trol Geologie.

Fruntașele clasamentului la aceas
tă oră sînt Dinamo și Steaua, la «- 
galitate de puncte.

Ceea ce ne bucură cel mai mult 
este că în loturile echipelor au a-

părut numeroși jucători tineri, pro
movați anul acesta și care se arată 
demni de încrederea ce li s-a acor
dat, cum este cazul cu Paul Po
pescu sau Paraschiv (de la Steaua), 
D. Iordan (de la Dinamo), Kollo, 
Roth (de la Agronomia), Sarkany (de 
la Avîntul). Cea mai pregnantă în
tinerire a înregistrat-o fosta cam
pioană națională. Steaua, care a re
nunțat anul acesta la 5 dintre vechii 
ei jucători de bază, înlocuindu-i cu 
tineri, fără ca această operație să-i 
dăuneze cîtuși de puțin. Ba dimpo
trivă...

După 12 ani de existență, pati
noarul „23 August" începe să-și dea 
roadele, demonstrînd concret supe
rioritatea acelora care se pregătesc 
pe gheața lui artificială (în antiteză 
cu gheața naturală, pe care sînt ne- 
voiți deocamdată să o folosească ju
cătorii din Miercurea Ciuc sau 
Cluj). Numai că, din păcate, acest pa
tinoar artificial, la apariția căruia 
ne-am bucurat atît de mult, începe 
să îmbătrânească, moral și fizic. 
O dată cu vîrsta încep să-i apară... 
infirmitățile: cînd i se arde un bec 
de la instalația de iluminat, nu exis
tă o scară pe care să te urci pen
tru a-l înlocui sau, ceea ce-i mult 
mai grav, țevăria sistemului de ră
cire începe să plesnească, gheața 
se deteriorează și timp de 2 zile, 
în plin campionat, în plină viitoare 
a meciurilor, jucătorii au trebuit 
să-și împartă atenția între fazele 
de joc și ocolirea unei găuri, de pe 
mijlocul terenului, care putea pro
duce serioase accidentări.

C. D.

Duminică la amiază s-a înapoiat 
de la Budapesta delegația Ministe
rului Comerțului Interior, condusă 
de ministrul Ion Pățan, care la in
vitația ministrului comerțului inte
rior al R.P. Ungare, Istvan Szurdi, 
a făcut o vizită în această țară. Tra
tativele purtate cu acest prilej s-au 
concretizat în parafarea unei înțele
geri privind schimbul de mărfuri în 
1969 între cele două țări, precum și 
în legătură cu măsurile pentru dez
voltarea colaborării și cooperării în
tre cele două ministere.

★
Duminică după-amiază, a sosit în 

Capitală prof. Allen Kassof, director
executiv al Comitetului de cercetări 
și schimburi internaționale din 
S.U.A., care la Invitația Consiliului 
Național al Cercetării Științifice va 
face o vizită în țara noastră.

★
în comuna Baia de Cri?, județul 

Hunedoara, s-a dezvelit duminică o

placă comemorativă instalată pe casa 
în care a încetat din viață Avram 
Iancu. Tot în semn de cinstire a 
memoriei luptătorului revoluționar 
s-a dezvelit o placă comemorativă 
la școala generală din comuna Blă- 
jeni, localitatea în care Iancu a a- 
vut cartierul general șl unde s-a 
întîlnit cu trimisul lui Kossuth — 
conducătorul revoluției ungare — 
la 25 aprilie 1849 pentru a pregăti 
o apropiere între revoluționarii ro
mâni și maghiari.

★
Colectivul Teatrului de Comedie 

din București a plecat, duminică la 
amiază, în R. P. Polonă. în timpul 
turneului, artiștii bucureșteni 
prezenta la ~
patru spectacole cu piesele 
nia publică" 
„Ucigaș fără 
nescu.

vor 
Varșovia și Cracovia 

■ _ ’> „Opi-
de Aurel Baranga și 
simbrie" de Eugen Io-

(Agerpres)

MANIFESTĂRI CONSACRATE ANIVERSĂRII
SEMICENTENARULUI UNIRII TRANSILVANIEI

CU ROMANIA
au

Reîntâlnire... ar ze/țff Dima
Ieri, circa 40 000 de oameni ai 

muncii din întreaga țară au avut 
aceeași preocupare sportivă : vînă- 
toarea ! Cu alte, cuvinte, ieri s-a des
chis sezonul la vînatul iepurilor și 
fazanilor. Acești zeci de mii de vînă- 
tori sportivi au reintrat deci în...

slujba zeiței Diana, ocrotitoarea vî- 
nătoarei. Cu armele de vînătoare pe 
umeri, ei au împînzit cîmpurile și 
pădurile țării în care trăiesc aceste 
specii de vînat. în numeroase locuri 
din județele Ilfov, Vrancea, Vaslui, 
Olt, Dolj, Cluj, Mehedinți, Dîmbo
vița, Prahova și altele, au fost obți
nute bogate recolte vinătorești. Deși 
nu-i greu de bănuit, abilitatea, con
diția fizică a vînătorilor au fost 
puse la grea încercare, de către iu
țeala iepurelui în fuga-i cotită, de 
zborul fulgerat al fazanului sau de 
șiretenia proverbială a vulpii. Dar 

toate aceste 
sălbăticiunilor, 
aceia care fac

în numeroase localități din țară 
avut loc duminică manifestări con
sacrate aniversării semicentenarului 
Unirii Transilvaniei cu România.

Astfel, la Galeriile de artă din 
Oradea s-a deschis expoziția „Uni
rea Transilvaniei cu patria mamă", 
organizată de biblioteca municipală, 
în colaborare cu Arhivele statului.

★
în satul Feleac s-au deschis două 

expoziții închinate semicentenarului 
Unirii Transilvaniei cu România, 
cuprinzînd peste 200 de picturi pe 
sticlă și pe lemn, sculpturi, diferite 
obiecte originale de mare valoare 
artistică și istorică, manuscrise, tipă
rituri și documente privind relațiile 
culturale de-a lungul secolelor din
tre Transilvania, Moldova și Țara 
Românească.

pii, fotografii, articole din presa vre
mii, cărți etc., care înfățișează acti
vitatea desfășurată în Maramureș șl 
restul Transilvaniei pentru realiza
rea unirii.

Manifestări prilejuite de apropiata 
aniversare a semicentenarului Unirii 
Transilvaniei cu România, au avut 
loc și în multe localități din județele 
Dîmbovița, Buzău, Dolj și Prahova. 

(Agerpres)

*
culturale din județul 
prezentate duminică

nu circiuPrima recolta

(Urmare din pag. I)

vînătorii știu bine 
„dedesubturi" ale 
fiindcă tot ei sînt 
ca aceste sălbăticiuni să subziste, să 
reziste și, în ultimă analiză... să 
existe : ei ajută cu hrană iarna iepu
rii, fazanii, potîrnichiile, cerbii etc. 
' Gospodărite de către A.G.V.P.S., 
terenurile de vînătoare din țara 
noastră devin tot mai bogate în 
vînat, spre satisfacția vînătorilor.

Ieri, zi inaugurală, chiar dacă soa
rele abia le-a zîmbit, vînătorii au 
respirat aer curat, s-au „deconectat", 
cum se spune de obicei, iar azi, luni, 
au început cu forțe noi o nouă săp- 
tămînă de muncă. Le urăm succes ! 
în muncă !,. pentru că, deobicei vî- 
nătorilor nu trebuie să le urezi 
succes... la vînat.

[Foto: Gh. Vințil»)

La 10 cămine 
Alba au fost 
conferințe pe tema : „Alba Iulia, lea
găn al unor lupte eroice din istoria 
poporului român". în comuna Mihalț 
a avut loc, în prezența unui mare 
număr de țărani cooperatori, simpo
zionul „Unirea Transilvaniei cu Ro- 
mânia“i Numeroși tineri din orașul 
Sebeș s-au întîlnit la Casa de cul
tură cu un grup de veterani parti
cipant! la marea adunare de la Alba 
Iulia care a hotărît la 1 decembrie 
1918 înfăptuirea actului istoric de 
desăvîrșire a unității naționale a 
poporului român.

★
, La Casa de cultură a sindicatelor 

din . Baia Mare, profesorul Ioniță 
Iuga a făcut o expunere despre lupta 
poporului român pentru unitatea na
țională. Participanții au vizionat tot
odată o expoziție care cuprinde peste 
100 de documente originale, fotoco-

Instruirea
agrozootehnică

(Urmare din pag. I)

din țara noastră noi obligații pentru 
continua ridicare a măiestriei spor
tive (...) Pentru a putea reprezenta cu 
cinste poporul nostru, pentru a putea 
participa la întreceri cu rezultate cit 
mai bune, antrenorii, conducerea 
sportului trebuie să asigure pregăti
rea permanentă, an de an, lună de 
lună, a sportivilor. Numai astfel vom 
putea obține Ia Olimpiada de la 
Miinchen și mai multe medalii — In
clusiv de aur — decît am obținut în 
Mexic. Noi sîntem convinși că tine
retul român poate dobîndi și în do
meniul sportului rezultate superi
oare".

Merită a fi consemnat faptul că 
în prezent federațiile noastre spor
tive fac analize care este de dorit 
să se încheie prin concluzii judi
cioase, în spirit de autoexigență, 
stabilindu-se programe de activitate 
rațional întocmite, a căror urmărire 
practică, consecventă să devină lege 
pentru toate aceste federații. în- 
tr-adevăr, la Mexico sportul româ
nesc a primit mulți lauri, dar in nici 
un domeniu, culcatul pe lauri — fie 
®1 șl olimpici — nu e sănătos. Pri
vind clasamentele ce se alcătuiesc la 
finele Olimpiadei se poate constata 
că țări cu o veche și bogată tradi
ție sportivă, ca Italia, Suedia, Olan
da, Iugoslavia etc. se situează după 
România. Dar, desigur, trebuie să 
privim în sus, spre a vedea ce posi
bilități există — și ele există într-a- 
devăr ! — pentru ca sportul româneso 
să se situeze pe trepte mai înalte.

La Mexico, sportivii români au 
luat startul la 61 de probe, adi
că la o treime din totalul de 172 
de probe olimpice. în primele trei 
locuri s-au clasat la 15 probe, iar în 
alte 10 au ocupat locurile 4—6. Deci 
la 25 de probe, o reprezentare foar
te bună șl bună ; prezență generală 
la 61 — și... neparticiparea totală la 
111 probe.

Bineînțeles, nimeni n-ar putea pre
tinde că țara noastră poate figura ac
tiv, Ia toate sau la marea majoritate 
a probelor olimpice. însă, sînt prea 
numeroase sporturile, prea vaste 
sectoarele din care lipsim.

Iată, bunăoară, cum s-a prezentat 
situația la atletism, cel mai vechi 
dintre sporturi și sportul dominant 
al J.O. Atletismul românesc a cuce
rit 4 medalii (două de aur și două de 
argint), dar toate au fost răsplata 
atletelor. Nu se poate trece cu vede
rea că în cele 24 de probe masculine, 
n-am avut decît doi reprezentanți — 
unul clasat al 9-lea (la 20 km marș) 
șl altul al 13-lea (la triplu salt). Unde 
au fost, mai bine-zis unde ne sînt 
viteziștii de la 100, 200 și 400 m plat, 
de la ștafeta 4x100 m, demifondiștii 
de la 800 și 1 500 m, fondiștii de la

3 000 m obstacole, de la 5 000 și 
10 000 m, maratonlștii, aruncătorii de 
greutate, suliță, săritorii de lungime, 
înălțime ?

Care sînt cauzele acestor absențe ? 
Căror factori i se datorează, de pil
dă, faptul că în timp ce atletismul 
nostru feminin în general ține pasul, 
aduce satisfacții opiniei publice 
sportive, atletismul masculin se 
pierde în anonimat ? Se poate oare 
spune că fetele noastre se nasc mai 
înzestrate fizic, mai apte pentru at
letism, cn capacități superioare băie
ților ? Sînt antrenorii lor mai pri- 
cepuți ? Dacă la Mexico, atleții 
noștri au fost practic absenți, a- 
ceasta se explică numai prin nivelul 
scăzut al performanțelor lor, mult 
în urmă față de dezvoltarea gene
rală a acestui sport. In probe la

se observă că în timp ce recordurile 
mondiale sau europene au o viață 
foarte scurtă, de la un timp fiind de
pășite în fiecare an (chiar și de mai 
multe ori), recordurile noastre îmbă- 
trînesc de-a binelea. Spre exemplu, 
la aruncarea greutății (17,42 m) și la 
400 m plat recordurile autohtone în 
vigoare datează din... deceniul tre
cut avînd venerabila vîrstă de 11 
ani !

Tocmai datorită acestui nivel sub
mediocru al performanțelor atleților 
noștri, performanțe fără valoare 
competitivă, C.N.E.F.S. s-a văzut ne
voit să nu-i înscrie pe atleți la aceas
tă exigentă întrecere.

Trebuie totodată să se considere 
nemotivate și absențele de la alte 
sporturi olimpice, în care existau po
sibilități de bună pregătire și, impli
cit, de bună participare. Nu am pu
tut trimite de loc reprezentanți la

respective, a cluburilor fruntașe în 
volei, ei n-au mai putut prezenta ga
ranția unei comportări onorabile, pe 
măsura palmaresului lor, la olim
piada mexicană. Cam în același 
fel se poate vorbi și de echipa de 
polo pe apă. Și deși n-a figurat 
printre sporturile olimpice la 
xico, aceleași semne 
planează și asupra handbalului, 
sport de echipă care 
programul olimpiadei 
chen. Din păcate, atît la 
cît mai ales la feminin, în 
nostru valoarea echipelor 
departe de timpul cînd 
titlul de campioni europeni și chiar 
mondiali.

Toată această stare de lucruri face 
necesar ca C.N.E.F.S., federațiile, 
cluburile de performanță să-și în
drepte serios atenția asupra modulai 
de pregătire a sportivilor, asupra

Me
de stagnare

va 
de

figura în 
la Miin- 
masculin, 

handbalul 
este încă 
dețineam

Apreciind medaliile de azi,

ne gîndim la cele de mîine ?
care de obicei diferențele dintre 
primii clasați în concursuri interna
ționale sînt de ordinul centimetri
lor (la aruncări, sărituri), al frac
țiunilor de secundă (la alergări), 
la noi sînt rămîneri în urmă de me
tri și zeci de metri, respectiv de se
cunde și zeci de secunde !

în timp ce suta de metri s-a aler
gat, la Mexico, în 9,9 sec., la noi se 
aleargă în jurul a 10,7—10,8 sec. ; în 
timp ce medalia de aur la suliță 
s-a cîștigat cu 90,10 m, recordul nos
tru stă, neatins de 5 ani, la 81,21 m 
(inferior deci cu 8,89 m); în timp 
ce ștafeta 4x100 m s-a alergat 
în 38,2 sec., viteziștii noștri n-au a- 
juns să realizeze decît 40,5 sec. (cu 
2,3 sec. sub recordul olimpic) ; în 
timp ce 400 m plat au fost străbă
tuți în 43,8 sec., patrusutiștii români 
au ca record 47,5 sec. (cu 3,7 sec. mai 
slab) ; în timp ce toți medaliații la 
aruncarea greutății au avut rezul
tate de peste 20 m, de ani de zile 
la noi n-a mai fost atinsă granița... 
de 17 m. Dacă am continua această 
listă, practic s-ar observa același de
calaj la aproape toate probele atle
tice masculine (din păcate, și la 
unele feminine).

Ducind comparația mal departe,

gimnastică — sport în care echipa fe
minină a României a contat cîndva 
printre protagonistele olimpice (la 
Melbourne și la Roma s-a clasat pe 
locul trei) — și nici la haltere, deși 
la un moment dat cîteva dintre re
cordurile noastre erau de talie euro
peană. Simbolică — dar simbolizînd 
un potențial sub orice critică — a 
fost prezența la natație și ciclism, 
sporturi cu mare pondere la J.O., și 
bucurîndu-se de o largă popularitate 
în rîndul tineretului. Sportivii ro
mâni au fost complet absenți la toa
te sporturile de echipă : fotbal, volei, 
baschet, polo pe apă etc. Nu este în 
obiectivul acestui articol să discute 
despre fotbal — sperăm că o dată și 
o dată organele coordonatoare ale 
activității sportive se vor decide să 
abordeze problemele popularului 
sport cu ceea ce se numește, într-a- 
devăr, seriozitate și eficacitate. Este 
însă profund neplăcut că n-au fost 
întrunite condițiile de formă cores
punzătoare pentru a justifica parti
ciparea mai ales 
apă.

Cu toate că de 
leibaliștii români
fruntașii mondiali la acest sport. în 
ultima vreme însă, datorită slabei 
orientări în perspectivă a federației

la volei și polo pe

un șir de ani vo- 
au contat printre

căilor de creștere a nivelului general 
al performanțelor. Din ce în ce mai 
mult se constată că în atingerea unui 
nivel înalt al rezultatelor, calitățile 
fizice ale sportivului devin insufi
ciente, oricît de deosebite ar fi, dacă 
nu sînt valorificate și sporite prin- 
tr-un înalt grad de pregătire tehni
că. Știința a găsit — și caută con
tinuu — noi posibilități de sporire a 
performanțelor sportive. Cum prea 
bine se știe de ani de zile, cum prea 
bine s-a văzut în timpul pregătirii și 
al desfășurării olimpiadei mexicane, 
sportul se împletește acum cu o serie 
de ramuri ale științei (medicina, bio
logia, fiziologia, psihologia etc.), nu
mai astfel explicîndu-se rezultatele 
deosebite realizate de marii campioni.

Or, la noi se constată încă persis
tența unor metode de antrenament 
învechite ; se lucrează rudimentar 
chiar și în cluburile mari. Dispunem 
de un număr insuficient de specia
liști, de cercetători in domeniul 
sportului. Medicina sportivă nu-și 
are nici ea cadrul organizatoric co
respunzător; influența medicului asu
pra sportivului, colaborarea sa cu an
trenorul sînt sporadice.

In legătură cu cele de mai sus se 
ridică problema eficienței schimbu
rilor de experiență de pină acum. O

serie de oficiali, antrenori și alți 
specialiști sportivi au făcut depla
sări în străinătate. Se întorc ei oare 
cu cunoștințe noi, își îmbogățesc, își 
perfecționează ei metodele de pregă
tire pentru a putea contribui la creș
terea performantelor, sau deplasările 
lor sînt concepute (eventual, devin) 
simple plimbări turistice ? Firește, 
conducerea C.N.E.F.S. are datoria să 
vegheze ca asemenea specialiști-plim- 
băreți care nu obțin un progres real 
în disciplina sportivă respectivă, să-și 
facă excursiile în străinătate ca ce
tățeni particulari, prin O.N.T. Pe 
spezele statului să fie trimiși doar 
acei specialiști care vor să munceas
că serios, cu conștiinciozitate și nu
mai în măsura în care dovedesc, prin 
rezultate, că obțin creșterea nivelu
lui de pregătire a sportivilor de 
performanță.

Din punctul de vedere al garan
ției obținerii rezultatelor de înaltă 
valoare, este de observat apoi ri
guroasa viață sportivă a marilor 
performeri, meticulozitatea lor în res
pectarea orelor de antrenament și 
a orelor de odihnă, a unei ali
mentații stricte etc. în lumea ze
cimilor și sutimilor de secundă, a 
centimetrilor și milimetrilor, la 
înaltul grad de dezvoltare ce l-a 
atins sportul de performanță, a- 
ceste atribute sînt întru totul o- 
bligatorii. Cîteva nopți de nesomn, 
cîteva chefuri înseamnă autoexclu- 
derea instantanee și deseori irevo
cabilă din rîndul celor cu șanse în 
lupta cu recordurile supreme. Din 
păcate, la noi sînt numeroși acei 
sportivi șl antrenori' care întîrzie 
sau ratează mari performante, da
torită tocmai persiflării unor ase
menea cerințe de viață sportivă.

Trebuie concentrate toate efortu
rile spre lărgirea bazei de masă în 
sporturile principale — atletism, na
tație, gimnastică, fotbal, ciclism etc. 
în această ordine de idei, este inte
resant de știut cum se aplică „Legea 
sportului". Se știe că această lege — 
care urmărește creșterea rolului e- 
ducației fizice și sportului în întări
rea sănătății publice, în dezvoltarea 
armonioasă, fizică și morală, a tine
retului — nu și-a găsit încă larga 
aplicare practică cuvenită. De fapt, 
din acest punct de vedere, activita
tea sindicatelor este cvasiinexistentă. 
U.T.C. și Consiliul Național al Orga
nizației Pionierilor, organizațiile lor 
locale sînt. de asemenea, foarte de
parte de a-și îndeplini marele rol ce 
le revine în acest domeniu. Ministerul 
Sănătății nu s-a ocupat decît „Ia ge
neral" de îndatoririle stabilite prin 
lege. Ministerul învățămîntului este, 
de asemenea, departe de a fi reușit 
să curme fie și măcar atitudinile re
fractare, negative ce se manifestă în 
numeroase școli și facultăți față de 
Însăși ideea activității sportive.

Realitatea este că, la noi, avem 
de-a face cu o mentalitate mult di
ferită de cea existentă In Institutele

de învățămînt din străinătate, unda 
tineretului 1 se asigură deopotrivă o 
pregătire de înaltă ținută științifică 
și o bună pregătire fizică. Un chi
rurg sau un contabil, un biolog sau 
un fizician, un inginer sau un arhi
tect trebuie să dea societății, vreme 
îndelungată, maximum de randament 
în orele de activitate profesională. 
Pe lîngă concepția despre educația 
multilaterală, trebuie spus că și a- 
ceastă idee — de a obține de la vii
torul specialist o muncă cu randa
ment intens și constant, fără „căderi 
fizice" după anumite intervale de 
timp, fără astenizări, întreruperi și 
concedii medicale —este una din
tre explicațiile atenției ce se 
acordă sportului în școli și univer
sități pe plan mondial. Or, la noi 
pînă și puținele ore de educație fi
zică sînt de multe ori superficial or
ganizate sau, pur și simplu, suspen
date de direcțiunile școlilor și înlo
cuite cu alte activități.

Exemplul viu de la recenta o- 
limpiadă, rezultatele sportivilor frun
tași trebuie folosite spre a stimula 
pasiunea pentru sport, în primul 
rînd pentru atletism, a tineretului 
nostru. Este adevărat, astăzi tinerii 
sînt atrași mai mult spre sporturile 
de echipă, cu un mai mare succes 
de public, decît spre sporturile ce 
se desfășoară de regulă în fața unor 
tribune goale. Jocurile Olimpice de 
la Mexico ne-au arătat însă că pu
blicul se pasionează totuși mult după 
atletism, cînd nivelul întrecerilor 
este într-adevăr valoros. Este, cre
dem, o ocazie dintre cele mai favo
rabile pentru a se pomi o vastă ac
țiune de popularizare a acestui 
„sport al sporturilor".

Fără a umbri cîtuși de puțin at
mosfera generală de satisfacție după 
J. O., trebuie arătat că, la unele or
gane diriguitoare din viața sportivă, 
la unele federații, la unii activiști 
din domeniul sportului se constată, 
incontestabil, tendințe euforice. Ar, 
trebui înțeles că pentru medaliile 
viitoare este necesară o muncă se
rioasă, plină de răspundere, începută 
de îndată. Răstimpul dintre olimpiade 
este totuși scurt Devin urgente asi
gurarea ?i organizarea mai multor 
concursuri — reluarea campionate
lor internaționale de atletism ale 
României, a diferitelor întreceri bi
laterale sau triunghiulare la diferi
te sporturi, concursuri școlare, cam
pionate orășenești, județene etc. Pla
nurile de pregătire să fie urmărite cu 
perseverență, an de an, trimestru de 
trimestru, nu doar în ultimele luni 
dinaintea începerii olimpiadei. Nu
mai printr-un efort comun, conju
gat al tuturor — sportivi, antre
nori, activiști federali și al 
C.N.E.F.S., specialiști din ministere
le șl departamentele direct intere
sate — sportul românesc poate as
pira la un și mal mare număr de 
medalii, inclusiv de aur, la Jocurile 
Olimpic» din 1971

fecțiunile care au existat în cei
lalți ani, se impune organizarea mal 
bună a circulației filmelor documen
tare agricole de la o unitate la 
alta. De asemenea, materialul di
dactic necesar, asigurat pe plan cen
tral și județean trebuie completat 
de către 
unitățile 
lecții de 
agricole, 
care s-au dovedit de mare folos 
pentru exemplificarea lecțiilor.

Aprofundării cunoștințelor servesc 
și laboratoarele agricole create, în 
ultimii ani, în cadrul multor coope
rative agricole. Dotate cu materiale 
didactice instructive, ele oferă con
diții din cele mai bune pentru ca, 
în timpul desfășurării cursurilor, ță
ranii cooperatori să-și însușească 
mai bine cunoștințele căpătate și să 
le lege de nevoile producției.

Desigur, învățămîntul agrozooteh
nic rămîne fără obiect dacă nu so 
asigură aplicarea în practică a cu
noștințelor căpătate și creșterea pa 
această cale a producției agricole. 
Bine procedează acei lectori caro 
însoțesc 
le de 
cestea 
fermele 
demonstrative, 
în ateliere și oriunde sînt con
diții pentru 
bune rezultate. Un prim pas în le
garea învățămîntului agrozootehnic 
de producție îl constituie Iotu
rile demonstrative unde se aplică, 
pentru prima dată, cunoștințele a- 
grozootehnice însușite de către ță
ranii cooperatori. întrucît activitatea 
acestora se include în planurile de 
producție, direcțiile agricole jude
țene, împreună cu uniunile coope
ratiste trebuie să acorde sprijin co
operativelor agricole pentru a-și or
ganiza asemenea loturi.

în aplicarea cunoștințelor însușite 
la cursurile învățămîntului agrozoo
tehnic aii dat bune rezultate șl 
schimburile de experiență la case
le laborator, vizitele făcute la sta
țiunile experimentale și la unită
țile agricole fruntașe. Este necesar 
ca și acum să se organizeze ase
menea vizite șl 
periență.

Așa cum am 
rănii cooperatori 
vățămîntul agrozootehnic de masă, 
se organizează și în acest an, la 
căminele culturale, cicluri de con
ferințe agrozootehnice. în vederea 
asigurării unui nivel corespunzător 
conferințelor, ele vor fl ținute de 
către cele mai bune cadre, cunos
cători ai problemelor expuse, care 
să poată da completări și lămuriri 
suplimentare. Conferințele vor fl în
soțite de filme documentare' agri
cole, diafllme și planșe care să le 
mărească accesibilitatea. în locali
tățile de munte, pe baza conferin
țelor pe teme zootehnice, se vor face 
expuneri care să înarmeze pe as
cultători cu cunoștințele ce le sînt 
necesare îndeosebi în creșterea ani
malelor — îndeletnicire de bază a 
locuitorilor acestor localități. Aces
te conferințe au fost repartizate spe
cialiștilor din vreme pentru a avea 
posibilitatea să pregătească mate
rialul ajutător, iar textul să-1 adap
teze condițiilor specifice satului res
pectiv. Din păcate, numai în foarte 
puține locuri a început tinerea u- 
nor asemenea conferințe.

Pînă acum toate forțele din agri
cultură au fost concentrate asupra 
executării lucrărilor de toamnă. A- 
cestea fiind în mare parte termi
nate, trebuie să se dea atenție bu
nei desfășurări a învățămîntului a- 
grozootehnic. Direcțiile agricole ju
dețene. uniunile cooperatiste, con
ducerile unităților au datoria să 
controleze conținutul lecțiilor, frec
vența cursanților.. să asigure buna 
desfășurare a acestuia de la prima 
șl pînă la ultima lecție.

specialiști cu materiale din 
respective cum sînt co- 
diferite soiuri de plante 
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lecțiile și conferințe- 
demonstrații practice. A- 

se execută în cîmp, în 
de animale, pe loturile 

în casa laborator,
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în timpul unu». miting organizat de muncitorii mineri «ud-coreeni, împotriva guvernului marionetă de la Seul 
și a sprijinitorilor «ăi americani, polifia a intervenit cu brutalitate încercînd să-i Împrăștie pe manifestanji
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rilor Externe al Cambodgiei guvernului s.u.a. 
și autorităților de la Saigon, în legătură cu violarea de 
către zece elicoptere americano-saigoneze a spațiului 
aerian al Cambodgiei, a fost dată publicității la Pnom 
Penh. In notă se protestează împotriva unor asemenea 
acțiuni și se cere acordarea de despăgubiri.

Richard Nixon, președintele ales al S.U.A., a 
numit ca asistenți speciali ai Casei Albe pe Raymond 
K. Price jr. și Patrick J. Buchanan jr. R. Price, fost edi
torialist la „New York Herald Tribune", este considerat 
ca fiind cel mai bun redactor de discursuri din echipa 
noului președinte. J. Buchanan, ziarist, fost editorialist 
la „Globe Democrat" din St. Louis, l-a însoțit pe Nixon 
în tot cursul campaniei sale electorale.

Edward Kennedy, tenator 
democrat din partea statului Massa
chusetts, a cerut președintelui Johnson 
și Iui Richard Nixon să se pună de 
acord în problema numirii unui re
prezentant special al S.U.A., cu mi
siunea de a participa activ la găsirea 
unei soluții a conflictului nigeriano- 
biafrez. Kennedy cere instituirea unui 
embargo pentru livrările de arme am
belor părți în conflict și sporirea aju
toarelor americane destinate luptei 
contra foametei în zona operațiunilor 
militare. El a adăugat că Statele Unite 
trebuie să susțină eforturile Organi
zației Unității Africane de a aduce 
părțile beligerante la masa tratativelor.

Ăcordul privind demarcarea plaîouhl 
coniinental din Golful Persic aparținînd Arabiei 
Saudite și Iranului a fost ratificat de regele Feisal al 
Arabiei Saudite. Potrivit acordului, platoul continental 
al Insulei Farsi va reveni Iranului, iar cel al Insulei Arabi, 
Arabiei Saudite.

Ultimii membri ai personalului diplo
matic maîayezian la Manila “mează să fio 
retrași în curînd. După cum s-a mai anunțat, relațifle 
filipino-malayeziene au fost suspendate în urma diver
gențelor existente între cele două țări în problema teri
toriului Sabah. (A.P.).

DECLORȚIĂ 
PURTĂTORULUI

DE CUVÎNT RL M.K.E.

IL B. 1 VIETNAM

HANOI 17 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvînt al Ministerului Afa
cerilor Externe al R. D. Vietnam a 
dat publicității o declarație care con
stituie un răspuns la declarația din 
13 noiembrie a Departamentului de 
Stat al S.U.A. Purtătorul de cuvînt 
al M.A.E. al R. D. Vietnam a sub
liniat că

reprezentantul R.D.V. la convor
birile oficiale de la Paris a res
pins propunerea reprezentantului 
american asupra unui tip de con
ferință între cei doi parteneri, 
la care cele două părți s-ar or
ganiza după propria dorință. El 
a declarat că Ia o conferință 
pentru reglementarea problemei 
vietnameze trebuie să participe 
în mod obligatoriu Frontul Na
țional de Eliberare din Vietna
mul de sud ca partener inde
pendent și egal în drepturi.

în declarația purtătorului de cu
vînt se arată totodată că Statele U- 
nite, arogîndu-și dreptul de a con
tinua „activitatea lor de recunoaș
tere necesară" deasupra Vietnamului 
de nord, nu fac decît să demaște 
natura agresivă a politicii actualilor 
conducători americani. Declarația a- 
mintește că încetarea necondiționată a 
bombardamentelor a fost cerută în re
petate rînduri în ultimii ani și reafir
mată ferm la data de 2 noiembrie a.c., 
cînd s-a subliniat că S.U.A. trebuie să 
pună capăt războiului lor de agresiu
ne în Vietnam și să recunoască su
veranitatea și securitatea Republicii 
Democrate Vietnam.

în sfîrșit, purtătorul de cuvînt al 
M.A.E. al R. D. Vietnam a respins 
acuzația S.U.A. în legătură cu ope
rațiunile în zona demilitarizată, sub
liniind că S.U.A. au violat acordu
rile de la Geneva și continuă să le 
violeze.

★
SAIGON 17 (Agerpres). — Aviația 

americană a efectuat în cursul zilelor 
de sîmbătă și duminică numeroase 
acțiuni de bombardament în zonele 
controlate de forțele patriotice sud- 
vietnameze — relatează agenția 
France Press».

Autoritățile saigoneze au anunțat 
duminică interzicerea circulației în 
orașul Da Nang, în perimetrul că
ruia au pătruns unități ale forțelor 
patriotice. Suburbiile Da Nang-ului, 
al doilea oraș ca mărime din Vietna
mul de sud, au fost bombardate în 
noaptea de sîmbătă spre duminică de 
artileriștii Frontului Național de Eli
berare.

ÎNCHEIEREA PLENAREI
C. C. AL PARTIDULUI

PHENIAN 17 (Agerpres). — Agen
ția A.C.T.C. anunță că la Phenian s-a 
încheiat plenara lărgită a C.C. al Par
tidului Muncii din Coreea, în cadrul 
căreia au fost discutate probleme pri
vind dezvoltarea și îmbunătățirea 
transportului feroviar. La plenară a 
luat cuvîntul Kim Ir Sen, secretar 
general al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea.

în comunicatul comun iraniano-ku- 
Weitian, difuzat de postul de radio Kuweit, se arată 
că cele două țări vor colabora în problemele apărării 
zonei Golfului Persic după retragerea trupelor britanice 
din această regiune, în 1971. Șahul Iranului și emirul 
Kuweitului au subliniat importanța realizării unui acord 
privind dezarmarea generală și controlată și au condam
nat discriminarea rasială. între Iran și Kuweit a fost 
semnat un acord comercial.
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Un bombardier american cvadrimotor a 
căzut în mare la 30 km de Insula Creta. Cei trei mem
bri ai echipajului au pierit.

Importante zăcăminte de aur avînd un 
conținut de 20 kilograme aur în medie la tona de mi
nereu au fost descoperite în Insula Hokkaido (Japonia).

confirmat man- 
arestare, Rey-j j. 
iost dus la în-, 

cu aceleași

Primul festival international al filmu
lui organizat de către guvernul cambodgian a reunit 
25 de țări. El a fost inaugurat prin prezentarea filmului 
cambodgian „Umbre pe Angkor".

cu ochelari) — 
bandei care 
ani a je- 
tren poștal

în urma decretuhii de consîiîuire a ar
matei populare de apărare a RAIL, nu- 
mărul voluntarilor înscriși în capitală a ajuns la 92 000 
— anunță publicația de mare tiraj Akhbar El-Youm.

monetar internațional, 
monetare ale diverselor 
mai sînt constituite 
din aur, ci și din

VARȘOVIA 17. — Coresponden
tul Agerpres, I. Dumitrașcu, trans
mite : Duminică dimineața a pără
sit Varșovia cu trenul, îndreptîn- 
du-se spre patrie, delegația Parti
dului Comunist Român, condusă 
de tovarășul Chivu Stoica, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., care a luat parte la lu-

crărlle Congresului al 5-lea al 
P.M.U.P.

La gara Wschodnia, oaspeții au 
fost conduși de St. Jedrychowskl, 
membru al Biroului politic al C.C. 
al P.M.U.P., și de St. Wrebiak, 
membru supleant al C.C. al 
P.M.U.P.

Au fost de față T. Petrescu, am
basadorul României la Varșovia, 
membri ai ambasadei.

PORTO-RICO:

alegerilor vor pune in cauiă 
actualul statut al insulei?

în aceeași zi în care mili
oane de cetățeni americani se 
prezentau în fața urnelor pen
tru a alege noul președinte al 
Statelor Unite, locuitorii insu
lei Porto-Rico alegeau noul 
guvernator al acestui stat. A- 
cest eveniment a îmbrăcat o 
semnificație deosebită : după 
douăzeci de ani de guvernare, 
Partidul popular democrat, a 
cărui dominantă politică a fost 
strînsa cooperare cu S.U.A., a 
ieșit înfrînt din această con
fruntare. Noul guvernator al 
insulei, care își va lua funcția 
în primire la începutul anului 
1969, este Luis Ferre, candi
datul Partidului republican.

Colonie spaniolă, apoi ame
ricană (din 1898), Porto-Rico a 
obținut în 1952 un statut de 
„stat liber asociat la S.U.A.". 
Această împrejurare a permis 
Statelor Unite să pătrundă ne- 
stînjenit în acest teritoriu. 80 
la sută din suprafața cultiva- 
bilă a tării aparține fermieri
lor americani, întreprinderile 
industriale sînt controlate de 
marile monopoluri americane. 
Marea majoritate a bunurilor 
de consum sînt importate sau 
sînt produse de firme ameri
cane. „în fiecare săptămînă — 
scrie „Le Monde" — poți citi 
în ziarele portorican» că dife
rite întreprinderi americane 
își propun să facă noi investi
ții în insulă. Aceste investiții 
ale firmelor particulare ame
ricane au crescut de la 32 la 
sută în perioada 1947—1951, la 
54 la sută în perioada 1961— 
1965. într-un articol din ziarul 
portorican „El Imparclal" se 
arăta că în perioada 1950— 
1959 profiturile obținute de 
firmele S.U.A. de pe urma in
vestițiilor au atins un ritm de 
creștere de 19 la sută".

Americanii nu controlează 
însă doar economia, ci și co
merțul, transporturile, apăra
rea insulei, politica, ideologia 
și cultura. Bazele militare a- 
mericane ocupă aproape un 
sfert din suprafața insulei. 
Din cele 70 de organisme 
nord-americane asupra cărora 
guvernul portorican nu are

drept de control, 13 sînt mili
tare. Mai mult decît atît, ti
nerii portorican! au obligația 
de a se încorpora în „U. S. 
Army". „Un observator străin
— scria „Le Monde" — este 
mirat de proporția zdrobitoare 
a librăriilor americane în 
comparație cu cele de limbă 
spaniolă. Intr-im singur loc 
poți găsi lucrări despre isto
ria contemporană și viața po
litică din Porto-Rico : univer
sitatea, în timp ce peste tot 
poți găsi manuale de istoria 
S.U.A.".

Forțele democratice și pro
gresiste din țară grupate în ju
rul Mișcării pentru indepen
dență și al Partidului Comu
nist s-au ridicat în nenumă
rate rînduri împotriva statutu
lui de „stat liber asociat" și 
au luptat pentru acordarea u- 
nei independente reale. In 
1967, în urma dezbaterilor din 
cadrul Comitetului O.N.U. 
pentru decolonizare, a fost or
ganizat un referendum prin 
care poporul portorican urma 
să hotărască dacă Porto-Rico 
va deveni un stat independent, 
un „stat liber asociat" sau al 
51-lea stat al S.U.A. La che
marea organizațiilor politice 
progresiste, aproape jumătate 
din locuitorii tării nu s-au 
prezentat în fața urnelor. Re
zultatul referendumului : men
ținerea sistemului de „stat li
ber asociat" a fost denunțată 
de forțele progresiste ca ne- 
reflectînd o situație reală și ca 
lipsit de semnificație, deoarece, 
conform legislației în vigoare, 
orice hotărîre cu privire la vii
torul politic al teritoriului 
Porto-Rico trebuie să aibă a- 
probarea Congresului S.U.A.

In ultima vreme în capitala 
țării, precum și în alte orașe, 
au avut loc numeroase mani
festații antiguvernamentale, în 
sprijinul independenței țării. 
Rezultatul recentelor alegeri
— victoria unui partid de opo
ziție — reflectă nemulțumirea 
profundă' față de actualul sta
tut.

rezervele 
țări nu 
exclusiv 
devize- 

cheie (dolari șl lire sterline). Din a- 
ceastă pricină, o reevaluare a mărcii 
presupune, în primul rînd, modifi
carea raportului în care ea este 
schimbată pe dolari sau lire sterli
ne, adică, după o asemenea operațiu
ne se dau mai puține mărci pe un 
dolar decît înainte. Evident, o reeva
luare întărește pozițiile internaționa
le ale monedei respective.

Nu este mai puțin adevărat că e- 
xistă și laturi negative. O reevaluare 
monetară scumpește exporturile țării 
respective, cu alte cuvinte, micșorea
ză competitivitatea sa pe piața in
ternațională. O marfă care, de pildă, 
costă 4 mărci este plătită în prezent, 
la cursul oficial, cu 1 dolar. O reeva
luare cu zece procente a mărcii ar 
face ca marfa să coste un dolar și 
zece cenți. Modificarea, aparent ne
semnificativă cînd este vorba de un 
singur produs, raportată la schimbu
rile internaționale, poate da diferen
țe de zeci sau chiar sute de milioane 
de dolari.

Diferențele între prețul actual al 
mărcii și cel probabil de după even
tuala revalorizare a mărcii au stat, 
de fapt, la baza speculațiilor care 
s-au resimțit săptămînă trecută pe 
piața vest-germană. Sute de milioane 
de dolari, mai ales din Franța (dar 
nu numai din Franța), s-au îndreptat

ZI DE ACȚIUNI9

TOKIO 17 (Agerpres). — 
Oamenii muncii din Japonia 
au organizat duminică o zi de 
acfiuni unite în sprijinul reven
dicărilor economice ale popu
lației. La chemarea celor mai 
mari centre sindicale din Ja-

ponia, la Tokio, Osaka, Yoko
hama și în alte mari orașe din 
Japonia, aproximativ 900 000 
de muncitori, funcționari, fe
mei, elevi au organizat nume
roase mitinguri și demonstra
ții.

Aceste' cereri au fost adre- 
șate guvernului de participan- 
ții la marele miting de la To
kio, In cadrul căruia au luat 
cuvîntul Akira Iwai, secretar 
general al Consiliului General 
al Sindicatelor din Japonia, 
Tomomi Narita, președintele 
Partidului Socialist, și Yoneha- 
ra Itaru, membru al Prezidiu
lui C.C. al P.C. din Japonia.
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spre Germania federală, cumpărîn- 
du-se mărci sau făcîndu-se investiții 
în titluri de valoare. Valul speculații
lor asupra mărcii a pus, desigur, în 
gardă cercurile financiare vest-ger- 
mane, care s-au grăbit să dezmintă 
posibilitatea reevaluării, prin glasul 
autorizat al directorului lui 
„Deutsche Bank". Acesta considera 
necesar să precizeze că o asemenea 
posibilitate este exclusă din vederile 
oficialităților țării sale din cauza pa
gubelor apreciabile pe care ea i le-ar 
cauza.

Zvonurile cu privire la reevaluare 
nu au contenit, totuși, în ciuda aces
tor dezmințiri oficiale, pentru că pe 
piața capitalurilor și monetară deru
ta era întreținută de o serie de fe
nomene complementare : scăderea 
cursului dolarului, lirei sterline și a 
francului francez pînă la limite so
cotite alarmante. De asemenea, pre
țul aurului a crescut dincolo de 
punctul socotit a fi „critic" — 40 de 
dolari uncia de metal prețios (cursul 
oficial fiind de 35 de dolari uncia, 
care este egală cu 31,1 grame aur 
fin). Cumpărările masive de aur au 
continuat, cu toată ridicarea cursului 
metalului la bursă, deoarece piața li
beră a aurului nu mai cunoaște in
tervenția „clubului celor zece" (adi
că grupul principalelor bănci centra-

le occidentale) pentru stabilizarea 
cursului.

Suspendarea pe timpul week-endu- 
lul a operațiunilor financiare a amî- 
nat deznodămîntul. Deciziile grupului 
de lucru de la Basel vor putea in
fluența, desigur, evenimentele săptă- 
mînii care începe, cu condiția ca ele 
să fie destul de hotărîte și suficient 
de masive. Or, experții financiari se 
întreabă dacă asemenea condiții pot 
fi întrunite în momentul de față. în
doielile lor nu se bazează pe o simplă 
prezumție, ci sînt alimentate de cî- 
teva elemente foarte concrete. îndo
ielile privesc, îndeosebi, problema a- 
sigurării unor fonduri de susținere 
apreciabile pentru a împiedica deva
lorizările pe care le-ar putea antrena 
actuala evoluție a pieței monetare și 
financiare. Căci, devine iminentă an
grenarea directă în cursa devaloriză
rii nu numai a francului (în urma 
exodului sistematic al capitalului 
francez către R.F.G.) dar și a lirei 
sterline, ceea ce ar pune sub sem
nul întrebării însăși stabilitatea do
larului.

Totuși, la prima vedere, francul 
. este mai puțin amenințat de o deva
lorizare, din cauză că Franța are re
zerve monetare apreciabile, iar mă
surile luate săptămînă trecută (res-

In numeroase 
țări din Europa 
centrală și de vest 
iama și-a făcut apa
riția sîmbătă, fiind 
însoțită de viscole 
și scăderea bruscă 
a temperaturii. In 
nordul Italiei, din 
cauza viscolelor 
s-au semnalat pră
bușiri de copaci pe 
principalele șosele, 
ceea ce a produs 
perturbații în cir
culație. La Paris, 
duminică diminea
ța termometrele 
indicau minus 3 
grade, zăpada că- 
zînd în tot cursul 
zilei. Viscole și 
zăpezi abundente 
s-au semnalat în 
unele regiuni ale 
R. F. a Germaniei, 
Elveției, Iugoslaviei 
și Spaniei.

Greva de la uzina de automobile 
Ford din Genk, Belgia, (în fotogra- 
iie un pichet de gi-eviști) a intrat în 
a patra săptămînă și, după cum scriu 
ziarele occidentale, administrația în
treprinderii nu consideră încă că a 
venit timpul pentru începerea trata
tivelor. Sindicatul lucrătorilor a de
clarat, la rîndul său, că acțiunea gre
vistă ar putea dura chiar și luni do 
zile.

Deși uzina din Genk, cu 6 500 de 
muncitori, este doar o rotiță în ma
rele angrenaj al concernului ameri
can Ford, în care sînt ocupați circa 
400 000 de oameni, înainte de declan
șarea grevei pe poarta ei ieșeau zil
nic circa 1 000 de automobile (800 tu
risme și 200 camioane). Aceste cifre 
constituie totuși un indiciu al pier
derilor înregistrate de întreprindere, 
deși administrația refuză să dea orice 
relații în legătură cu ele. Muncitorii 
luptă pentru egalarea salariului lor 
cu cel al lucrătorilor din uzina de 
tractoare Anvers, care aparține de 
asemenea concernului Ford.

Ziarele relevă că motivul grevei 
trebuie însă căutat cu ani în urmă. 
Atunci cînd Ford intenționa să des
chidă o nouă filială în Europa, pentru 
a atrage investiții străine, autorită
țile competente au oferit, pe Iîngă 
alte avantaje, și un contract de mun
că pe 5 ani încheiat cu sindicatul 
local și care prevedea un salariu mal 
scăzut decît în alte întreprinderi si
milare. Acum, cînd acordul a expirat, 
muncitorii își revendică drepturile de 
care au fost frustrați timp atît de în
delungat.

tricțille impuse unor credite și ridi
carea taxei scontului) urmăresc o 
stăvilire a fugii capitalurilor în 
străinătate și o atragere a capitalu
rilor străine în Franța. Dar situația 
cronic deficitară a balanțelor de plăți 
ale Angliei și S.U.A. face necesară 
intervenția masivă a pieței financia
re occidentale pentru sprijinirea ce
lor două monede-cheie. Or, nu cu 
multă vreme în urmă, Anglia a obți
nut un nou credit de peste 4 miliar
de de dolari în scopuri similare și, 
totodată, a reușit să obțină acorduri 
monetare favorabile ei în relațiile 
financiare cu țările zonei lirei-sterli- 
ne. Dar, se întreabă experții, cine va 
avea forța financiară necesară pen
tru a sprijini stabilizarea dolarului 
dacă lucrurile vor ajunge pînă la un 
asemenea punct îneît devalorizarea 
să se pună ca o chestiune practică 
imediată ? Unele indicii, în sensul că 
viitorul președinte al S.U.A. ar în
clina către o reevaluare a prețului 
aurului, ceea ce echivalează cu de
valorizarea dolarului,, nu sînt de na
tură să liniștească cercurile finan
ciare occidentale. Speranțele lor se 
îndreaptă, din această cauză, către 
găsirea unor puternice mijloace de 
intervenție pe piața monetară vest- 
europeană. Speranțele rămîn însă 
destul de fragile în condițiile derutei 
provocate de evenimente ce au fost 
prevăzute de multă vreme, dar în 
privința cărora nu au putut fi luate 
hotărîri radicale datorită intereselor 
divergente ale unora sau altora din
tre parteneri.

Grupul de anchetă al Centrului inter
național de informații pentru denunțarea 
crimelor de război ?i_a încheiat lucrările și a 
părăsit Hanoiul la 15 noiembrie. în timpul în care s-a 
aflat în Vietnam, grupul a efectuat anchete la fața lo
cului și a cules documente și dovezi referitoare la atro
citățile comise de imperialiștii americani. (V.N.A.).

Măsuri extraordinare 
securitate au fost 

luate la Londra, rfnd 
Bruce Reynolds (în foto
grafie, i 
„creierul 
acum . 5 
fuit un 
englez însușindu-și peste 
2,5 milioane lire sterline 
— a fost adus în fața 
tribunalului. Sediul tri
bunalului a fost încer
cuit de un zid impene
trabil de polițiști și a- 
genți în civil. în sală au 
fost admiși doar 7 zia
riști. Inculpatul a fost

adus vehicul
special încadrat de mal 
multe, mașini ale poli
ției. De-a lungul traseu
lui se aflau puncte mo
bile ale Scotland Yar
dului formate din detec
tivi și cîini polițiști. Du
pă ședință, care a du
rat numai 5 minute șl la 
care s-a 
datul de 
nolds a 
chisoare 
măsuri excepționale de 
precauție.

Lidera! conservate, Enoch Powell, 
unul din cei mai îndîrjiți adversari ai politicii guvernu
lui britanic în problema imigrărilor, a cerut din nou în 
cadrul conferinței anuale a filialei londoneze a Clubului 
Rotary măsuri energice în vederea expulzării imigran
ților de culoare aflați în prezent în Anglia. El a preco
nizat crearea unui minister special însărcinat cu această 
problemă.

Participant!! la cea de-a 14-a expedi
ție antarctică sovietică au plecai,Ia bordul 
navei „Prof. Zubov", spre cel de-al șaselea continent. 
Paralel cu obișnuitele cercetări sezoniere, oamenii da 
știință sovietici vor studia anul acesta și particularită
țile structurii scoarței terestre în regiunea stației No- 
volazarevskaia.

Penira funcția de președinte al Zam- 
feiei și-au prezentat candidatura președintele Kenneth 
Kaunda, reprezentantul Partidului național al indepen
denței (partid de guvernămînt), și liderul partidului do 
opoziție Congresul național african, Harry Nkumbula. 
Alegerile vor avea loc la 19 decembrie.

Cinci obiecte zburătoare neidentificate 
au fost zărite în Argentina străbătînd cu o extrem de 
mare viteză cerul, dinspre est spre vest, în regiunea San 
Martin, la aproximativ 100 km de Mendoza. La un mo
ment dat, cele cinci obiecte zburătoare neidentificate 
și-au schimbat direcția, îndreptîndu-se spre nord.

Bunicul zburător" Max Conrad> în vîrstă do
65 de ani, care încearcă să efectueze înconjurul lumii, 
trecînd peste cei doi Poli, la bordul unui avion ușor cu 
două motoare, a părăsit aeroportul din localitatea islan
deză Akureyri, plecînd spre Irlanda.
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