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Apariția in Iugoslavia 

a unui volum 

cuprinzînd lucruri 

ale tovarășului 

Nicolae Ceaușescu

FABRICILE DE ZAHĂR
ÎN PLINĂ CAMPANIE
Reducerea timpului de prelucrare a sfeclei poate

aduce o considerabilă creștere a cantității 
de zahăr produs

De mai bine de două luni, fabricile 
de zahăr se găsesc angajate în plină 
campanie de prelucrare a sfeclei de 
zahăr. Spre deosebire de ceilalți ani, 
însă, în acest an s-a impus cerința 
ca aceste întreprinderi Să lucreze, 
încă de la început, cu întreaga lor ca
pacitate de producție, astfel încît 
campania de prelucrare a sfeclei să 
se încheie pînă la 31 decembrie a.c. 
Scurtarea perioadei de prelucrare a 
devenit necesară spre a se evita 
pierderile în conținutul de zahăr pe 
care le-ar genera o depozitare mai 
îndelungată a sfeclei.

Tn aceste condiții, unele fabrici din 
zona sudică a țării au început cam
pania de prelucrare încă din a doua 
jumătate a lunii august. Aceasta a 
fost una din primele acțiuni între
prinse de Ministerul Industriei Ali
mentare. în continuare s-a ajuns la 
concluzia că prin transferarea unor 
cantități importante de sfeclă din a- 
ceastă zonă spre fabricile de zahăr 
situate în regiunile mai nordice ale 
țării, ale căror resurse locale de ma
terii prime sînt mai scăzute în acest 
an, se va crea posibilitatea prelucrării 
sfeclei de zahăr în timp optim, pre- 
întîmpinîndu-se pe această cale pier
derile de depozitare și tehnologice 
care ar putea fi determinate de pre
lungirea campaniei pină în lunile 
ianuarie și februarie anul viitor. 
Drept urmare, s-a stabilit ca o can
titate de aproximativ 500 000 tone de 
sfeclă să fie transportată din Mun
tenia spre fabricile din Moldova și 
Ardeal. Calculele făcute de specia
liști arată că, prin prelucrarea într-o 
perioadă mai scurtă de timp a aces
tei cantități de sfeclă, se va obține 
O producție suplimentară de peste 
10 000 tone zahăr.

Colectivele multor fabrici de zahăr 
au înțeles importanța economică a 
acțiunii de comprimare în timp a 
campaniei de fabricație și fac efor
turi stăruitoare să asigure condiții 
favorabile desfășurării continue și în- 
tr-un ritm sporit a procesului de 
producție. Numai așa se explică re
zultatele obținute de o serie de fa
brici, cum sînt cele din Eucecea, Tg. 
Mureș, Sascut și Roman, care lucrea
ză în prezent cu mult peste capacita
tea planificată. Astfel, Fabrica de 
zahăr din Bucecea, planificată să in
dustrializeze zilnic 2 000 tone de 
sfeclă, prelucrează în această cam
panie în mod constant 2 700 tone 
iar cea din Sascut, față de o capa
citate zilnică de prelucrare de 800 
tone, realizează circa 900 tone.

— Rezultatele bune pe care le ob
ținem în prezent se datoresc în mare 
parte atenției cu care a fost pregă
tită actuala campanie, și cînd spun 
acest lucru mă refer îndeosebi la ca

litatea reparațiilor — ne-a spus tov. 
Gheorghe Lungu, inginerul șef al 
fabricii din Sascut. In cursul efec
tuării lor. s-au adus anumite moder
nizări utilajelor, între care individua
lizarea acționărilor mecanice, înlo- 
cuindu-se transmisiile prin curele cu 
transmisii electrice.

Intensitatea eforturilor pentru re
ducerea perioadei de prelucrare a 
sfeclei nu este însă aceeași în toate 
întreprinderile. Bunăoară, Fabrica de 
zahăr din Buzău, aflată acum la a 
treia campanie de prelucrare a sfe
clei, deși a fost planificată să indus
trializeze 3 000 tone de materie primă 
în 24 de ore, înregistrează o medie 
zilnică de prelucrare de numai 2 700 
tone de sfeclă. Adică sub capacitatea 
de producție proiectată. Inginerul șef 
al fabricii, Cristea Chesim, afirmă că, 
în afară de luna septembrie, nu au 
existat greutăți privind aproviziona
rea cu materii prime, că starea teh
nică a utilajelor este bună. Cum se 
explică, în acest caz, faptul că în ziua 
cînd am fost în fabrică (24 octom
brie) liniile de fabricație nu produ
ceau din lipsă de materie primă ; de 
altfel, chiar dacă ar fi avut sufi
cientă materie primă, ele nu puteau 
funcționa din cauza unor defecțiuni 
mecanice la elevator. Cum se explică, 
de asemenea, cele peste 20 de ore 
stagnări determinate de defecțiunile 
mecanice ce s-au produs la stația de 
purificare și la instalația de evapo- 
rație ? Calculele arată că, dacă se va 
lucra și de acum înainte ca pînă a- 
cum, cu certitudine durata actualei 
campanii de fabricație se va prelungi 
nejustificat.

Fără a minimaliza neajunsurile de 
ordin tehnic și organizatoric care se 
fac simțite în această fabrică, nu pot 
fi trecute cu vederea greutățile pe 
care i le provoacă organizațiile de 
transport, care nu pun întotdeauna la 
timp la dispoziție mijloacele auto și 
vagoanele necesare. Din această 
cauză, in timp ce în bazele de recep
ție ale întreprinderii se găseau zilele 
trecute peste 47 000 tone de sfeclă, 
în fabrică nu se aflau decît 200 tone 
de sfeclă (aceasta și ca o consecință 
a lipsei de preocupare pentru crea
rea unui stoc de siguranță de sfeclă). 
După cum rezultă dintr-o situație 
existentă la serviciul desfacere și 
transporturi din cadrul Combinatului 
de industrie alimentară din Buzău, 
numai în luna octombrie numărul de 
vagoane restante față de programul 
stabilit de comun acord cu organele 
C.F.R. s-a ridicat la pests 1 200.

Firește, măsura luată de Ministerul 
Industriei Alimentare de a proceda 
la redistribuirea materiei prime în
tre diferitele fabrici de zahăr este

bună. După cum ne spunea tov. 
Gheorghe Boeru, prim-adjunct al mi
nistrului industriei alimentare, pe a- 
locuri această măsură a fost însă 
greșit înțeleasă. Se manifestă ten
dința greșită de a aștepta să vină 
sfeclă din județe îndepărtate, în timp 
ce sfecla din zona fabricilor respec
tive nu e recoltată și transportată, 
în județele Brașov și Covasna nu 
s-au recoltat pînă acum decît 27 .la 
sută din suprafețele cultivate. Numai 
în județul Brașov se află încă pe 
cîmp peste 12 000 tone de sfeclă de 
zahăr, iar lâ fabrica de la Bod s-a lu
crat în unele zile cu jumătate din 
capacitate.

Din investigațiile noastre se des
prinde concluzia că terminarea cam
paniei de prelucrare a sfeclei într-un 
timp mai scurt este condiționată în 
măsură hotărîtoare de perseverența cu 
care comitetele de direcție din fabri
cile de zahăr se ocupă de buna func
ționare, la întreaga capacitate, a 
instalațiilor, de felul în care își or
ganizează munca, de aprovizionarea 
ritmică și în cantități suficiente cu 
materie primă. Un rol important re
vine în această privință și direcțiilor 
agricole județene, organelor locale de 
partid și de stat, care vor trebui să 
urmărească mai îndeaproape și să 
impulsioneze desfășurarea lucrărilor 
de recoltare a sfeclei de zahăr, pre
cum și asigurarea la timp a mijloa
celor de transport necesare. Cu toată 
claritatea trebuie înțeles că scurtarea 
campaniei de prelucrare a sfeclei de
pășește interesele unei fabrici sau 
alteia, că aceasta este o cerință im
pusă de condițiile deosebite din acest 
an, fiecare zi cîștigată însemnînd un 
spor efectiv de producție de zahăr 
destinat aprovizionării populației.

Celui de-al V-lea Congres 
al Partidului Muncii din Coreea
f . PHENIAN

în numele comuniștilor, al întregului nostru popor, Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist Român adresează celui de-al V-lea Cangres 
al Partidului Muncii din Coreea, tuturor membrilor de partid și oame
nilor muncii din Republica Populară Democrată Coreeană un cald salut 
tovărășesc și mesajul său de solidaritate intemaționalistă.

Congresul dumneavoastră face bilanțul marilor realizări obținute 
de poporul coreean sub conducerea avangardei sale încercate — Partidul 
Muncii din Coreea, a Comitetului Central, în frunte cu tovarășul Kim 
Ir Sen — în opera de făurire a socialismului, în îndeplinirea sarcinilor 
planului de șapte ani, în domeniul industriei și agriculturii, științei, în
vățământului și culturii, ridicării nivelului de trai.

Comuniștii, întregul popor român urmăresc cu sentimente de mare 
bucurie succesele remarcabile dobîndite de poporul coreean, văzînd în 
acestea un aport prețios la întărirea sistemului mondial al siocialismului, 
a forțelor antiimperialiste.

în același timp, Congresul dezbate probleme de mare importanță 
pentru viitorul țării, trasînd direcțiile principale ale dezvoltării econo
miei naționale în următorii ani, pentru asigurarea progresului continuu 
în toate domeniile vieții sociale. Sîntem încredințați că îndeplinirea 
acestor sarcini va marca o nouă și importantă etapă în dezvoltarea Re
publicii Populare Democrate Coreene pe calea socialismului.

Partidul nostru, întregul popor român dau a înaltă apreciere acti
vității pe care Partidul Muncii din Coreea o desfășoară pentru dezvol
tarea relațiilor dintre partidele comuniste și muncitorești, pe baza prin
cipiilor marxism-leninismului și internaționalismului proletar, egalității 
în drepturi și neamestecului în treburile interne. Respectarea neabătută 
a acestor principii constituie calea sigură a depășirii dificultăților exis
tente în mișcarea muncitorească, a restabilirii și întăririi unității, garan
ția unei colaborări și solidarități trainice a tuturor forțelor antiimpe
rialiste.

Constatăm cu deosebită satisfacție că bunele relații de prietenie fră
țească, stimă și respect reciproc care s-au statornicit între Partidul Co
munist Român și Partidul Muncii din Coreea, între Republica Socialistă 
România și Republica Populară Democrată Coreeană se dezvoltă cu 
succes. Sîntem profund convinși că vom folosi posibilitățile largi care 
există pentru adîncirea continuă a acestor relații, în interesul popoarelor 
noastre, al unității țărilor socialiste, al întăririi tuturor forțelor revolu
ționare și antiimperialiste ale epocii contemporane.

Reafirmăm și cu acest prilej sprijinul și solidaritatea internaționa- 
listă a Partidului Comunist Român, a guvernului și întregului popor cu 
lupta dreaptă a poporului coreean împotriva imperialismului, pentru uni
ficarea pașnică și democratică a țării. Ne pronunțăm pentru retragerea 
trupelor americane din Coreea de Sud, pentru respectarea dreptului 
sacru al poporului coreean de a hotărî singur asupra destinelor sale, 
fără nici un amestec din afară.

Vă urăm, dragi tovarăși, succes deplin în desfășurarea lucrărilor 
Congresului, în îndeplinirea hotărîrilor de mare răspundere pe care le 
veți adopta, pentru înflorirea Republicii Populare Democrate Coreene, 
pentru înfăptuirea aspirațiilor legitime ale poporului coreean de a trăi 
liber într-o patrie unită, independentă și prosperă.

COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

JudeWI Suceava a îndeplinit 
planul cincinal la producția 

globală industrială
Telegramă adresată Comitetului Central 

al P. C. R., tovarășului Nicolae Ceaușescu

La 1 noiembrie colectivele de 
muncă din industria județului Su
ceava au îndeplinit prevederile pla
nului cincinal 1966—1970 la produc
ția globală industrială.

în telegrama adresată cu acest 
prilej Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, se arată 
că oamenii muncii din acest județ 
vor realiza pînă la sfîrșitul anului 
o producție globală suplimentară de 
peste 800 milioane lei față de pre
vederile inițiale ale planului cinci
nal. Se vor obține peste plan 25 200 
tone barită, 4 500 tone minereu de 
mangan, 2 900 tone celuloză și hîr- 
tie, 14 300 mc cherestea râșinoase, 
7 000 mp uși-ferestre, 600 mc pla
caj, 4 600 mii lei mobilă, 2 600 mp 
parchete, 670 mașini-unelte, 850 mii

lei piese de schimb, 54 mii perechi 
încălțăminte, 350 tone conserve 
fructe, 80 tone preparate carne și 
alte produse. Noile realizări în pro
ducție vor fi dedicate măreței săr
bători — semicentenarul partidului.

Asigurăm conducerea partidului, 
pe dumneavoastră personal, to
varășe secretar general — se 
subliniază în încheierea telegra
mei — că organizația județeană 
de partid, toți oamenii muncii din 
județul Suceava nu vor precupeți 
nici un efort pentru înfăptuirea 
vastului program elaborat de Con
gresul al X-lea al Partidului Co
munist Român, pentru făurirea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate, pentru înflorirea și pros
peritatea patriei noastre dragi. 
România socialistă.
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BOX. - Campionatul național se apropie de finale 

RUGBI. - S-a reluat activitatea internă 

Alte știri din țară și de peste hotare
(în pag. a IlI-a).Constantin DUMITRU

Ultimul concurs al toamnei într-o duminicâ însoritâ. Pentru cîtva timp, yachtmanii își iau rămas bun de la apele 
Herăstrăului Foto : S. Cristian

DIN NOU DESPRE ETICA PROFESIONALĂ

Proba probității
Pe vremuri, omul își re

para singur fîntîna, își li
pea singur cuptorul. Astăzț 
chiar și țăranii încep să 
renunțe la pivniță în fa
voarea frigiderului, iar ra
dioul si televizorul, mașina 
de spălat și aspiratorul de
vin prezențe familiare și in 
lumea satului. Civilizația 
contemporană a creat un 
veritabil univers tehnic de 
care depind, din ce în ce 
mai mult, confortul cămi
nului și, adeseori, buna 
noastră dispoziție. Pentru 
că știm să folosim toate a- 
ceste aparate dar nu ne 
pricepem, în marea majo
ritate a situațiilor, să le re
parăm în caz de avarie. Și 
atunci, ne adresăm profesio
niștilor organizați în rețele 
de servicii din ce în ce 
mai largi și mai speciali
zate. Acești oameni au de
venit, într-un anume sens, 
„medicii" vieții noastre 
casnice, responsabilii unui 
confort determinat de cu
ceririle civilizației în care 
trăim.

Relațiile dintre noi și ei 
depășesc, astfel, caracterul 
strict economic, intrînd, ca 
și alte numeroase ramuri 
ale unei vaste „industrii a 
serviciilor", în perimetrul 
unor relații sociale marcate 
puternic de trăsături ome
nești cum sînt : solicitudi
nea, punctualitatea, poli
tețea. promptitudinea și, 
desigur, onestitatea. Mai 
ales onestitatea pentru că

nepriceperea noastră nu ne 
îngăduie să punem un diag
nostic televizorului stricat, 
de pildă, acceptînd astfel 
diagnosticul pus de specia
list. Este el întotdeauna cel 
real, nu cumva există pro
fesioniști căzuți la exame
nul probității, care profită 
de ignoranța tehnică a cetă
țeanului ?

Lucrătorii șecției econo
mice a sectorului 8 miliție 
din Capitală, în colaborare 
cu organele procuraturii

reparații, fiind implicați în 
această operație 5 tehni
cieni) costul manoperei, 
pentru care s-au emis bo
nuri de reparație, a întrecut 
cu mult tariful maxim 
prevăzut pentru o simplă 
restabilire de contact. Nu
mai pentru „repararea" a- 
paratului cu tranzistori a- 
vind doar bateriile consu
mate s-au încasat 83 lei în 
loc de 8 lei, costul legal al 
unei simple verificări, spe- 
cificîndu-se pe bonul de

Anchetă socială

locale, au inițiat de cu- 
rînd un interesant experi
ment menit să răspundă la 
întrebarea de mai sus. în 
acest scop au fost procu
rate cîteva aparate de ra
dio în perfectă stare de 
funcționare, cărora un spe
cialist de la reprezentanța 
uzinelor „Electronica" le-a 
provocat cite un mic de
ranjament ușor de sesizat 
la prima vedere de oricare 
tehnician (unui aparat de 
radio cu tranzistori i-au 
fost înlocuite bateriile bune 
cu altele consumate).

Rezultatul experimentu
lui a fost de-a dreptul sur
prinzător. în toate cazurile 
(au fost predate 6 aparate 
de radio, la trei centre de

reparații nu mai puțin de 
cinci operațiuni ! Precizăm 
că verificarea ulterioară a 
aparatelor și stabilirea ta
rifului legal ce se cuvenea 
a fi încasat au fost făcute 
de către un specialist din 
serviciul C.T.C. al coopera
tivei „Radio-Progres" și 
de un inginer din serviciul 
C.T.C. al uzinelor „Elec
tronica".

Demn de reținut că, în 
timpul cercetărilor, vino
vății, cei cinci tehnicieni — 
Nicolae Mantu, Nicolae Dra- 
gomir, Mircea Nistor, Ion 
Mărgineanu și Ion Cerghitu 
— au încercat „să-și justifi
ce" infracțiunea (..înșelă
ciune în paguba cetățenilor 
și fals intelectual") scon-

tînd, și de această dată, pe 
prezumtiva lipsă de pregă
tire în domeniul tehnicii 
radiofonice a interlocuto
rilor.

— în definitiv, de unde 
știți dumneavoastră că n-am 
făcut reparațiile specificate 
în bonul de reparații ? — a 
întrebat cu îndrăzneală Ni
colae Mantu, mandatar la 
centrul de reparații din 
bd. 1 Mai 118 — cel care 
„reparase" aparatul cu ba
teriile consumate.

— Aparatul era în per
fectă stare — i s-a răspuns.

— Funcționa, dar... nu 
cum trebuie. De-aia l-am 
și reparat — a continuat cu 
aceeași îndrăzneală.

— Iată ce scrie aici... (se 
citește din procesul-verbal 
un pasaj în care se men
ționează că „aparatul cu 
tranzistori portativ SELCA 
este în perfectă stare de 
funcționare" și că „i s-au 
înlocuit bateriile cu altele 
consumate"). Ce mai ai de 
zis ?

Răspunsul imediat e mai 
mult un gînd pentru sine :

— Am presimțit eu că 
ceva nu e în regulă cu a- 
paratul ăsta... (Vasăzică 
și-a dat seama imediat că 
aparatul e bun. a avut și 
presimțiri că nu prea e lu
cru curat dar... n-a putut 
rezista ispitei de a înșela.)

Ion VLAICU

(Continuare în pag. a Il-a)

BELGRAD — Corespondentul 
Agerpres, George Ionescu, trans
mite : în editura iugoslavă Mejdu- 
narodna Politica 1970 a apărut 
volumul „Nicolae Ceaușescu". Car
tea, avînd pe copertă o fotografie 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
este editată în colecția „Opere ale
se ale oamenilor de stat contempo
rani" și înmănunchează o bogată 
culegere de texte din rapoartele, 
discursurile, articolele, interviurile 
și declarațiile secretarului general 
al Partidului Comunist Român. 
Lucrarea este structurată în 25 de 
capitole însumând aproape 300 de 
pagini.

Volumul, care cuprinde și o pre
zentare a biografiei secretarului 
general al Partidului Comunist 
Român, este prefațat de DIMCE 
BELOVSKI, membru al Prezi
diului Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

„Este foarte plăcut de a prezenta 
și recomanda cititorului iugoslav 
operele alese ale unui om de 
stat cum este președintele Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, al cărui nume și a că
rui activitate depășesc granițele 
patriei sale", scrie Dimce Belovski. 
După ce evocă principalele date 
biografice ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, autorul prefeței subli
niază că „forța personalității de 
om de stat a lui Nicolae Ceaușescu 
își pune pecetea asupra tuturor e- 
forturilor care se depun pe planul 
întăririi continue a Partidului Co
munist Român și ăl înfăptuirii ro
lului său conducător, al telurilor 
și năzuințelor naționale, al renaș
terii economice generale, al dez
voltării relațiilor sociale, întăririi 
unității naționale și al rolului și 
aportului Republicii Socialiste 
România pe plan internațional".

Autorul prefeței caracterizează 
activitatea lui Nicolae Ceaușescu și 
prin modul său creator de a a- 
borda problemele teoretice, prin 
contribuția sa la dezvoltarea con
tinuă a marxism-leninismului.

„Articolele și cuvîntările alese 
ale lui Nicolae Ceaușescu, care se 
află în această carte, prezintă o 
largă panoramă a evenimentelor 
contemporane politice și social-e- 
conomice din România și o imagine 
(le ansamblu a locului și rolului 
României în relațiile internaționale 
și în mișcarea muncitorească in
ternațională contemporană, scrie în 
continuare Dimce Belovski. Pentru 
noi, vecinii, care sîntem despăr- 
țiți de România doar de apa Du
nării, viața și opera lui Nicolae 
Ceaușescu nu ne sînt necunoscute, 
precum nu ne sînt necunoscute 
nici realizările și aspirațiile po
porului român în lupta pentru 
socialism, libertate și dezvol
tarea colaborării internaționale,

pe baza egalității și neamestecu
lui în treburile interne. Dar nu
mai atunci cînd ne vom apro
pia de paginile acestei cărți 
vom putea spune că am cunoscut 
în măsură deplină situația și pro
cesele care se desfășoară în Româ
nia prietenă, vom putea spune că 
am cunoscut în măsură deplină nă
zuințele, preocupările și aspirațiile 
omului de stat Nicolae Ceaușescu. 
Stadiul colaborării româno- 
iugoslave și amploarea Intereselor 
comune ca țări socialiste vecine și 
libere determină necesitatea și în
datorirea cunoașterii reciproce mai 
cuprinzătoare și mai profunde nu 
numai a aspirațiilor și pozițiilor 
comune, ci mai presus de orice a 
eforturilor și preocupărilor actua
le, a rezultatelor și a dificultăților 
cu care șl unii și alții se întîlnesc 
în marea operă și marele efort de 
construire a socialismului.

Fără îndoială că o astfel de cu
noaștere reciprocă mai cuprinză
toare va lărgi în continuare baza 
înțelegerii mutuale, a prieteniei și 
colaborării- Momentul politic con
temporan din România socialistă 
se caracterizează prin cîteva ele
mente importante și esențiale: 
claritatea obiectivelor și năzuințe
lor naționale pe baza independen
ței și suveranității țării; unitatea 
poporului și unificarea eforturilor 
pentru realizarea obiectivelor sta
bilite ; forța Partidului Comunist 
Român, rolul său conducător în
făptuit cu sprijinul deplin al clasei 
muncitoare și al poporului român ; 
transformarea economică a țării, 
procesele dezvoltării sociale și con
struirii relațiilor socialiste ; întă
rirea poziției internaționale și a 
rolului Republicii Socialiste Româ
nia.

Locul remarcabil și deosebit de 
activ pe care România, ca țară so
cialistă. îl ocupă azi în relațiile 
internaționale este legat de perso
nalitatea și activitatea lui Nicolae 
Ceaușescu. Prin lupta sa pentru e- 
galitatea în drepturi a popoarelor, 
respectarea suveranității naționale 
și a integrității teritoriale a tutu
ror țărilor, prin contribuția ei deo
sebit de remarcabilă la dezvoltarea 
colaborării internaționale, Româ
nia defrișează și lărgește spațiile 
solidarității și apropierii in
ternaționale. România se situea
ză în prezent în rîndul acelor 
țări care se bucură de prestigiu 
și sînt acceptate ca un partener 
constructiv și apreciat pe toate 
meridianele geografice și politice.

Scopurile naționale ale Repu
blicii Socialiste România sînt în 
deplină concordanță cu aspirațiile 
progresiste contemporane și cu

(Continuare în pag. a IV-a)

Tinerețea 
n-are vîrstă

Am citit undeva că, 
potrivit opiniei unui 
reputat medic, omul 
ar atinge cam pe la 
patruzeci de ani piscul 
posibilităților sale, 
dincolo de care...

Nu intenția unei po
lemici, apropo de a- 
ceastă opinie, a născut 
aceste rinduri. Ci un 
gînd mai înalt. Cred 
că lucrurile trebuie 
privite nu prin prisma 
„certificatului de naș
tere", ci in funcție de 
condițiile sociale și de 
calitățile fiecărui indi
vid în parte. Nu cred 
că există o virstă anu
me care să reprezinte 
apogeul realizărilor u- 
nui om și nici bariere 
dincolo de care il aș
teaptă doar toboganul 
vieții.

In ultimii ani am ve
nit în contact cu oa
meni de virste, profe
sii și preocupări diver
se. Am avut astfel 
prilejul să-mi formez 
o imagine cuprinzători2 
re despre posibilitățile 
largi de manifestare 
de care ei pot dispune. 
Vîrsta, ca noțiune bio
logică, nu are practic 
însemnătate. Poți fi 
tînăx la cincizeci-șai- 
zeci de ani, poți fi un 
febril autor de idei în
drăznețe, socotit, de 
regulă, apanajul tine
reții. Nici tinerețea nu

se măsoară cu anii, ci 
cu ceea ce realizezi. 
Seneca spunea că nu 
viața este scurtă, ci noi 
o scurtăm nefăcînd 
ceea ce trebuie. Prin 
urmare, totul depinde 
dacă faci cu plăcere, 
entuziasm și pricepere 
munca pe care ți-ai a- 
les-o, dacă te dove
dești util societății. 
Cunosc oameni care, 
dintr-un motiv sau al
tul, nu s-au putut de
dica profesiei dorite 
decît foarte tîrziu, iar 
rezultatele obținute au 
depășit cu mult aștep
tările. Toate acestea 
nu pot fi, cîtuși de pu
țin, echivalente cu ne
garea rolului energiei, 
vitalității tinerești, care 
se cer valorificate și 
canalizate cu cit mai 
multă grijă spre țeluri 
nobile.

Iertată fiindu-mi re
ferirea la un alt nume 
celebru, as aminti că 
Bernard Shaw a lansat 
într-o butadă ideea că 
omul abia la 45 de ani 
poate să-și aleagă me
seria, deoarece pină 
atunci doar se formea
ză. Vîrsta, fără să-i 
neg rolul, nu cred că 
poate fi luată în con
siderare, unilateral. în 
rîndul factorilor deter- 
minanți în realizarea 
unui om. îmbrățișez 
ideea că entuziasmul,

pasiunea cu care por
nește la drum, dorința 
de a face astăzi mai 
mult și mai bine decît 
ieri, iar mîine mai 
mult și mai bine decît 
astăzi, dorința de a nu 
te situa în afara toren
tului vieții active, de a 
realiza ceva, neastim- 
părul intelectual care 
te propulsează spre 
creație, indiferent de 
locul, unde muncești, 
toate acestea au darul 
să facă din om — OM.

Pentru visurile sale, 
pentru idealurile sale, 
omul nu luptă doar 
pînă la o vîrstă anu
me. Altfel, înseși lup
ta, munca n-ar mai a- 
vea nici o rațiune, nici 
o perspectivă. Idealul 
spre care aspiri se tm- 
plinește continuu, prin 
tine și prin alții. Nu, 
categoric nu, nu se 
poate vorbi de ut» 
prațj.

Virsta nu joacă, deci, 
singură rolul hotărîtor 
în realizarea unui 
ideal, iar tinerețea și 
bătrînețea se dovedete 
a fi două realități bio
logice relative. In 
fond, dacă ne gîndim 
bine, vîrsta este un 
eufemism, este o na
țiune care marchează 
doar ruperea filelor 
din calendar.

Aurel DEBOVEANU

Maiestății Sale Imperiale

HAILE SELASSIE I
împăratul Etiopiei

ADDIS ABEBA

Cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a încoronării Maiestății Voastr»
— ziua națională a Etiopiei — sînt bucuros să vă adresez calde felicităii 
și cele mai bune urări de pace și progres poporului etiopian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
ol Republicii Socialiste România
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MIHAIL SADOVEANU"
Cu prilejul împlinirii a 90 de ani 

de la nașterea lui Mihail Sadoveanu, 
in județul Iași ee vor organiza în zi
lele de 4 și 5 noiembrie o seamă de 
manifestări culturale în localitățile 
unde s-a născut, a trăit și a copilărit 
marele_ scriitor.

Astfel, la Pașcani, „Zilele Mihail 
Sadoveanu" vor fi marcate de o șe
dință festivă omagială, urmată de 
deschiderea. în holul casei de cultură, 
a unei expoziții intitulată „Din viața 
și activitatea lui Mihail Sadoveanu", 
de un concurs „Cine știe cîștigă" pe 
tema „Mihail Sadoveanu și orașul Paș
cani", de o întîlnire cu interpreți și 
realizatori ai filmelor „Neamul Șoi- 
măreștilor" și „Baltagul", precum și 
de solemnitatea inaugurării muzeului 
„Mihail Sadoveanu" în clădirea unde 
s-a petrecut acțiunea romanului „Ve
nea o moară pe Șiret". Organizatorii 
locali ai „Zilelor Mihail Sadoveanu" 
au achiziționat pentru expoziție, ca și 
pentru muzeul „Sadoveanu" din Paș
cani, un bogat material documentar 
inedit — scrisori, manuscrise, dife
rite lucrări literare, precum și obiec
te care au aparținut scriitorului.

Manifestările „Ielele Mihail Sado
veanu" de la Pașcani vor continua cu 
o sesiune de comunicări științifice la 
care vor participa prof. univ. dr. do
cent Gavril Istrati, prof. univ. dr. 
docent Constantin Ciopraga, prof, u- 
niv. dr. I. D. Lăudat, conf. univ. 
Alexandru Husar, prof. Ion Nechita 
și prof. Nicolae Buruiană. De aseme
nea, vor fi făcute vizite în satul Ver- 
șeni, locul de naștere al mamei scrii
torului, Profira Ursache, precum și 
la casele din Tg. Neamț ale lui Mi
hail Sadoveanu, Veronica Midie și Ion 
Creangă.

Festivitățile se vor încheia cu un 
spectacol festiv susținut de formațiile 
artistice ale Casei de cultură din Paș
cani.

★
Manifestări consacrate cinstirii me

moriei marelui scriitor vor avea loc. 
de asemenea, la Muzeul memorial 
„Mihail Sadoveanu", și la căminul 
cultural din Vinători-Neamț.

Manole CORCACI
corespondentul „Scînteii"

la pupitrul orchestrei 
Radioteleviziunii

Școala generală nr. 3 din Lugoj a 
sărbătorit duminică 200 de ani de 
existență. La festivitatea care a avut 
loc cu acest prilej, în sala teatrului 
popular din localitate, au participat 
conducători ai organelor județene și 
locale de partid și de stat, oameni de 
știință, artă și cultură, cadre didac
tice și elevi din școlile și liceele mu
nicipiului Lugoj. Cu acest prilej, to
varășul Mihai Telescu, prim-secretar 
al Comitetului județean-Timiș al 
P.C.R., președintele Consiliului popu
lar județean, a transmis dascălilor și 
elevilor școlii sărbătorite calde feli
citări. Prof. Rodica Precup, directoa
rea școlii, a vorbit despre bicentena
rul acestei școli lugojene. Au mai 
luat cuvintul foști învățători și elevi.

Participanții la festivitate au adre
sat Comitetului Central al Partidu

SCENA
TURNEE BUCUREȘTENE

Capitala va fi vizitată în această 
săptămină de două teatre din țară 
care vor oferi publicului bucureștean 
un număr mare de spectacole, reve
latoare pentru profilul și performan
țele instituțiilor respective.

TEATRUL NAȚIONAL „VASILE 
ALECSANDRI" DIN IAȘI va pre
zenta între 2—6 noiembrie un număr 
de 12 spectacole cu 4 piese :

• „Tartuffe" de Mollfere. Regia : 
Marietta Sadova. Scenografia : Mar- 
ga Ene. Cu Ștefan Dăncinescu in 
rolul principal.

• „Noaptea Iguanel** de Tennessee 
Williams. Regia : Sorana Coroamă. 
Scenografia : Liviu Ciulei.

• Catihețil de la Humuleștl de I. 
I. Mironescu. Regia : Dan Alecsan- 
drescu. Scenografia : Mircea Matca- 
baji.

• „Tango la Nisa", de Mircea 
Radu Iacoban. Regia : Victor Tudor 
Popa. Decoruri și costume : Marga 
Ene.

★
TEATRUL DE NORD DIN SATU- 

MARE va prezenta între 6—8 noiem
brie următoarele spectacole ale ce
lor două secții ale sale.

• „Regele moare" de Eugen Io- 
nescu. Regia Ion Taub. Decoruri :

și „Tema și variațiuni". Regia : Mi
hai Raicu. Scenografia : Delia Ioa- 
niu.

PREMIERE
• TEATRUL „AL. DAVILA" DIN 

PITEȘTI va prezenta, marți, 3 - no
iembrie, premiera cunoscutei comedii 
a lui Ion Luca Caragiale : „O scri
soare pierdută". Regia : Radu Bo- 
roianu. Scenografia : Emil Moise. 
Muzica : Adrian Enescu.

• TEATRUL „ION CREANGA" : 
„Mateiaș Gîscarul", de Al. Andrițoiu 
și Sandor Marosi (după c idee din 
folclorul maghiar). Regia : Andrei 
Brădeanu. Scenografia ; Dumitru 
Georgescu. Muzica : Paul Urmuzes- 
cu. In distribuție : Nicolae Gărdescu, 
Ion Gheorghe Arcudeanu. Gh. 
Gimă, Luiza Radu, Genoneva Preda, 
Mișu Andreescu, Aura Andrițoiu, 
Mircea V. Stroe, Grigore Pogonat, 
Daniela Anencov, Mihai Butnaru, 
Val Lefescu, Anca Zamfirescu, Jana 
Radovici, Monica Postolache-Roman 
Tatiana Tereblecea.

• TEATRUL DE REVISTA ȘI CO
MEDIE „ION VASILESCU" prezintă 
premiera „Revista la volan", de Ciupi 
Rădulescu și George Mihalache. Re
gia : Nicolae Frunzetti. Scenografia : 
Sorin Popa. Coregrafia : Sandu Fe- 
yer și Sultana Tismăneanu.

In acest început de stagiune, pu
blicul bucureștean va fi martorul 
unui eveniment artistic de primă în
semnătate : concertele dirijorului 
Igor Markevitch.

Autor a sute de înregistrări pe 
discuri, director sau invitat al prin
cipalelor orchestre din Europa, Ame
rica și Asia, animator al cursurilor

de dirijat de la Salzburg, Moscova 
sau Monte Carlo, Igor Markevitch 
este considerat unul din cei mai 
mari șefi de orchestră din lume.

El va dirija la București, cu or
chestra simfonică a Radioteleviziu
nii, în zilele de 4 șl 5 noiembrie, 
Oratoriul „Creațiunea" de Haydn — 
capodoperă a literaturii vocal-simfo- 
nice.

EXPOZIȚIE DOCUMENTARĂ 

„BEETHOVEN" LA PLOIEȘTI
Cu prilejul împlinirii a 200 de 

ani de la nașterea marelui com
pozitor, la clubul central al
U. J.C.M. Prahova, se va deschi
de, între 1—30 noiembrie, expo
ziția documentară Ludwig van 
Beethoven. Expoziția cuprinde 
peste 150 de piese documentare, 
cărți, ziare, reviste, programe, 
fotografii (aparținînd colecției 
muzicologului ploieștean Florian
V. Ion) legate de răspîndirea 
muzicii lui Beethoven la noi în

țară. O vitrină specială cuprinde 
documente legate de Congresul 
internațional de muzicologie de 
la Bonn dedicat lui Beethoven 
din septembrie 1970.

în cadrul expoziției, va avea 
loc și un concert festiv Beetho
ven în ziua de 11 noiembrie, cu 
concursul Orchestrei simfonice 
a școlii medii de muzică din 
Ploiești, precum și o expunere 
despre viața și opera compozito
rului.

EXPOZIȚII
• Pot fi vizitate și în această săp

tămină expozițiile :

— „Monumente poloneze ale me
moriei naționale" — în sala de expo
ziții a Ateneului român (str. Franklin 
nr. 2).

— „Monumente de artă veche din 
R.P. Bulgaria" — în sălile Casei de 
cultură „M. Eminescu" (str. M. Emi- 
nescu nr. 89, sectorul 2).

— Șerban Chelariu — pictură și 
desen — la Ateneul Tineretului 
(Aleea Alexandru nr. 38).

— Aurel Acasandrei — desen — 
sala Kalinderu (str. Dr. Sion nr. 2).

• Marți, 2 noiembrie, la Galeriile 
de artă „Apollo", va avea loc verni
sajul expoziției de grup Virgil Pre
da, Ion Grigore și Costel Badea.

Premiere 
cinematografice
• Ecranizare a celebrei piese scrise 

de Lev Tolstoi, filmul „Cadavrul 
viu", producție a studiourilor Len
film, va rula in curind pe ecranele 
noastre. Scenariul și regia Vladimir 
Vengherov. Interpreți : Alexei Ba
talov, Alla Demidova, Oleg Basilaș- 
vili. Lidia Stikan, Elena Ciornaia, 
Sofia Pileavskaia, Evgheni Kuzne- 
țov, Svetlana Toma.

• Filmul italian „Medicul de ia 
asigurări", în regia lui Luigi Zampa, 
este anunțat la cinematografele „Lu
ceafărul" și „Favorit". Menționăm 
printre interpreți pe : Alberto Sordi, 
Bice Valori. Sara Francheții, Nanda 
Primavera, Evely ■ Stuart.

• „Sechestrul de persoană", fil
mul italian 'realizat de' Gianifanco 
Mingozzi, va rula la cinematograful 
București. Printre interpreți : Franco 
Nero, Charlotte Rampling, Frank 
Wolff, Ennio Balbo, Pierluigi Apra.

Mircea Matcabaji, Costume : T. Th. 
Ciupe : Cu Aos Alajos în rolul prin
cipal (vineri, 6).
• „Viața mea Zsdka" de Szakonyl 

Karoly. Regia : Kovacs Ferenc, de
coruri : Laszlo Paulovics, costume : 
Szatmari Agnes (sîmbătă. 7).

Ambele spectacole aparțin secției 
maghiare a teatrului.

Secția română va interpreta pentru 
publicul bucureștean.

• Un spectacol „coupâ" cu „Milo 
director", „comedia cu clnticele" a 
lui Vasile Alecsandrî și Trenul de 
Adjud" de Romulus Dianu. Regia : 
Mihai Raicu. Scenografia : Aurel 
Cordea (duminică, 7, ora 16).

• Un spectacol Caragiale, care va 
cuprinde „Conu Leonida față eu 
reacțiunea", „O noapte furtunoasă"

• Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (sala Comedia) : Coana 
Chirița — 20; (sala Studio) : Cui 
i-e frică de Virginia Woolf ? — 20.
• Teatrul Mic : Don Juan moare 
ca toți ceilalți — 20.
• Teatrul Național „Vasile Alec- 
sandrl" din Iași (în sala din bd. 
Schitu Măgureanu a Teatrului 
„Lucia Sturdza Bulandra") : Tango 
la Nisa — 20.
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La grădina 
„Cărăbuș" — ÎS,30.

i

FESTIVALUL FILMULUI SOVIETIC

„CADAVRUL VIU“

După Lev Tolstoi 
Scenariul și regia : VLADIMIR VENGHEROV. Cu : Alexei Batalov, Alla Demidova, 
Oleg Basilașvili, Evgheni Kuznețov, Innokenti Smoktunovski, Alexei Kojevnlkov.

FILME DOCUMENTARE 
DE SCURT-METRAJ 

PE ECRANELE CAPITALEI
Producții ale studiouri
lor „Al. Sahia" și „Ani- 

mafilm"
Patria și Feroviar : FILM DE

DICAT VIZITEI PREȘEDINTE
LUI CONSILIULUI DE STAT, 
NICOLAE CEAUSESCU, ÎN 
AUSTRIA ; Volga : VIZITA 
TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU ÎN JUDEȚELE 
MUREȘ ȘI BISTRIȚA-NĂ- 
SAUD ; Capitol : Mărturii ;
București : Ziduri străbune ; 
Festival : Pretențiosul consuma
tor ; înfrățirea : Domnul Goe ; 
Bucegi : Pe cîmpul alb ;
Unirea : Ziua marinei ; Lyra : 
CEPECA : Buzești : Dacă ar 
vorbi pădurea ; Drumul Sării : 
Nămolul de Tekirghiol ; Feren
tari : Orizont științific nr. 8/970 ; 
Giulești : Arhitecții din Poiana; 
Pacea : 23 August 1970 — 5—8 
XI ; Floreasca : Alba, ilustrații 
pentru un ghid ; Viitorul : Mari
nari de cursă lungă : Gloria: Un 
teatru la București : Miorița : 
Componenta gama: Moșilor: Pre
viziuni și jocuri; Popular: Gră
dina ; Munca : Băutura bleste
mată ; Tomis : Calomnierea

calomniei ; Arta : Sărutul ;
Rahova: Nicolae Adam ; Pro
gresul : De 214 ori ; Flamura : 
Alba, ilustrații pentru un ghid ; 
Timpuri Noi : După-amiază : 
Program de scurt-metraje româ
nești pe teme sportive : Rachete 
de argint ; Spre soare zburăm ; 
învingătorii ; Mini-volei : Triun
ghiul performanței ; După trei 
decenii.

Producții ale studiouri
lor din alte țări

Lumina : Ajunul lut Octom
brie — U.R.S.S. ; Dacia : Pe 
gheață — U.R.S.S. ; Cotroceni : 
Varșovia în pictura lui Canaletto
— R.P.P. ; Pacea : Coloriștii po
lonezi — R.P.P. (2—4 XI) ; 
Crințasi: ‘Palatul Arhanghelskoe
- U.R.S.S. (2—4 XI). Ilus
trate din Praga — R.S.C. (5—8 
XI) ; Cosmos : Ilustrate din 
Praga — R.S.C. (2—4 XI); Fla
căra : Flori și insecte — R.P.B.; 
Timpuri Noi : Filme în premie
ră ; Renașterea — U.R.S.S., Vera 
Kirova — R.P.B. Doina : 
Dimineața — Filme'ipentru copii: 
Braconierul ; Colivia ; La circ ; 
Penele negre ; Motanul încălțat.

lui Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, o telegra
mă, în care se spune printre 
altele : corpul didactic și elevii 
școlii generale nr. 3 din Lugoj 
își exprimă profunda lor recu
noștință și dragoste față de conduce
rea partidului și a statului nostru, 
față de dumneavoastră iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, pentru gri
ja părintească pe care o purtați tu
turor slujitorilor școlii românești și 
tinerei generații din patria noastră. 
Ne angajăm să muncim neobosit pen
tru educarea copiilor în spiritul idea
lurilor nobile ale comunismului, să 
cultivăm tradițiile înaintașilor noștri, 
spre binele și fericirea poporului și a 
patriei noastre dragi, România socia
listă.

(Agerpres)

ARANJAMENTE\ 1
1

PE BANII STATULUI
Cu citeva luni în urmă, prin mij

locul verii, Ioan Perin, președintele 
cooperativei meșteșugărești „Avîntul" 
din Timișoara, își freca mîinile mul
țumit. Izbutise — cu concursul „alia
tei" sale de nădejde, Ariana Curcă, 
contabila-șefă — să rostuiască astfel 
scriptele, incit să arate pe semestrul 
II 1969 și semestrul I 1970, o produc
ție marfă mai mare cu 500 000 lei de- 
cît cea efectiv realizată. „Operația" 
permitea celor doi și „companiei" să 
se pună oarecum la adăpost de între
bările prea indiscrete ale vreunui 
inspector dornic să vadă cum arată 
pe dinăuntru treburile cooperativei. 
Satisfacția președintelui n-a durat 
insă prea mult, ca urmare a unei ve
rificări efectuate de organele terito
riale de control și revizie. Fără să in
trăm deocamdată in detalii, precizăm 
că gravele abateri de la disciplina fi
nanciară constatate la cooperativa „A- 
vintul" au dus la păgubirea avutului 
obștesc cu o sumă care se apropie bi
nișor de 300 000 lei. Firește, este de 
datoria și competența organelor de 
urmărire penală să stabilească exact 
faptele și vinovățiile și nu ne îndoim 
că, la capătul tuturor cercetărilor, a- 
paratul justițiar își va spune cuvîntul. 
așa cum prevede legea.

Să aruncăm insă o privire asupra 
climatului pernicios in care a încolțit 
și a prins rădăcini infracțiunea, cli
mat care a permis promotorilor săi 
să dijmuiască fără rușine avutul ob
ștesc. ca pe propria lor feudă. Ale
gem, dintre altele, momentul de răs
cruce pentru „destinul" jecmănitori
lor : refuzul Uzinei de reparații Ti
mișoara de a mai prelua de la această 
cooperativă — din noiembrie 1969 — 
curelușele pentru prelata tractoare
lor. Care să fi fost motivul unei ast
fel de hotărîri ? Oare amintita coope
rativă nu-și putea onora obligațiile ? 
Nici vorbă : la acea dată au rămas în 
stoc la producător aproape 47 000 bu
căți curelușe, care zac și astăzi 
in magazie. Atunci ? Se pare că po
menita cooperativă a creat intr-ade
văr niște dificultăți beneficiarului 
său, numai că erau de o natură mai 
aparte și anume... particulară.

Comanda pentru execuția împrici
natelor curelușe fusese lansată în 
1968. Cum treaba se dovedise mănoa
să, ingeniozitatea mai-marilor „Avîn- 
tului" a devenit... lucrativă ; așa au 
apărut niște echipe de lucru la do
miciliu. Numai că, în loc să dea de 
lucru unor oameni care aveau reală 
nevoie de un ctstig (cunoscut fiind 
faptul că personalul cooperativei este 
alcătuit, in majoritate, din lucrători 
cu diferite grade de invaliditate), 
respectivele echipe erau constituite 
din cei ai casei — soț, soție, copii etc.
— fie că știau sau nu să facă o 
astfel de treabă. Important este că 
această combinație — aflată in con
tradicție cu instrucțiunile UCECOM
— le aducea zeloșilor truditori cîș- 
tiguri lunare între 3 000 si 5 000 lei.

Anreciind această inițiativă, direc
torul uzinei de reparații, ing. Emil 
Moldovan, n-a vrut să rămină mai 
prejos și și-a oferit serviciile pro
priei sale familii (soția și nepotul 
său). împreună cu cele ale lui Ala- 
dar Shatara (senior și junior), angajat 
al uzinei. Că aceste echipe au execu
tat într-adevăr toate miile de cure
lușe. pentru care au încasat mii 
de lei, e o chestiune mai nebuloasă

și eforturile organelor de anchetă de 
a stabili cu precizie adevărul sint 
de-a dreptul remarcabile.

Scriam mai sus despre momentul 
de răscruce al sistării comenzilor u- 
zinei către cooperativă. Reținem încă 
un detaliu : in noiembrie anul trecut, 
cooperativa nu plătise echipei Sha- 
tara-Moldovan manopera celor 5 000 
de curelușe, pe care acesta pretindea 
că le executase. Intrigat, directorul E. 
Moldovan a avertizat că va sista co
menzile. Imediat, președintele Perin 
și „compania" au aranjat lansarea în 
producție și plata urgentă a 6 000 
bucăți (precizăm : 6 000, nu 5 000 ; di
ferența i-a adus citeva miare bune 
descurcărețului Perin).

Totuși, directorul, „intransigent", 
a oprit comenzile și — dintr-o 
singură mutare — pe tabla de șab a 
aranjamentelor pe banii statului, a 
apărut ad-hoc o secție nouă de maro- 
chinărie-curele, la cooperativa de 
consum Giarmata. Nu insistăm aici 
asupra „serviciilor" pe care le va fi 
adus și acest proaspăt „obiectiv eco
nomic". De data aceasta, prind a- 
ripi cei din partida Shatara. O dove
dește scoaterea din uzină (cu încu
viințarea directorului Emil Moldo
van) a unei prese de 2 tone complet 
echipate — chipurile, predată la 
I.C.M. — și a două ștanțe pentru de
cupat curele. Se trecea,, așadar, la 
metode industriale, in timp ce plata 
se făcea pentru lucru manual, „la-do
miciliu".

Cu privire Ia aceasta, directorul u- 
zinei ține să precizeze într-o declara
ție că a „aprobat verbal" scoaterea 
ștanțelor și a presei din uzină, pe 
motivul experimentării unei... inova
ții ! ? Așa o fi fost 1 Pentru o astfel 
de inovație... privată, nici nu i se pu
tea găsi presei un loc mai discret de- 
cît in pivnița unui cetățean din car
tierul Mehala I Nu de alta, dar in uzi
nă, cine știe ce ochi indiscreți ar fi 
putut să dibuiască valoroasa „idee".

Nu ne-am propus să înșirăm deta
liat aici toate abaterile conducerii 
cooperativei „Avîntul" și ale directo
rului Uzinei de reparații. Sint multe. 
Â fost folosit aproape tot arsenalul 
mijloacelor de a „transfera" în buzu
narul propriu cît mai mult din fondu
rile statului, ale cooperativei sau 
membrilor săi, lntr-un cuvînt, de 
unde se putea „agonisi" ceva : cre
dite fictive, chirii plătite unor per
soane irhaginare, acte false etc. A- 
ceeași cooperativă a executat pentru 
Uzina de reparații — în acte 10 truse 
de scule — iar în fapt 10 genți de 
voiaj, date cadou în stingă și în 
dreapta (factura nr. 2277/29 oct. 1969).

Lista abuzurilor e mult mai 
lungă. Esențialul este însă ca aseme
nea tumori să fie extirpate fără șo
văire, de la cel mai mic semn. Toți 
oamenii cu care am stat de vorbă cu 
acest prilej și-au manifestat limpede 
indignarea față de asemenea practici 
care pătează demnitatea cetățeneas
că, etica noastră socialistă și stînje- 
nesc eforturile pe care imensa majo
ritate a membrilor societății le depun 
zi de zi pentru ca totul să meargă cît 
mai bine. Cei care au învîrtit „din- 
tr-un condei" zecile de mii de Iei 
trebuie să învețe să cunoască prețul 
adevărat al pîinii. acolo unde le este 
locul prin fantele lor.

Dinu POPESCU
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cinema
• Departe de lumea dezlănțuită 
(ambele serii) : PATRIA — 12,45; 
16,30; 20.15, FEROVIAR — 9; 12,30; 
16: 19,30, GLORIA — 9,45; 13; 16,15;
19.30.
• Medicul de la asigurări : LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21, FAVORIT — 10; 12,30; 
15; 18; 20,15.
• Cadavrul viu : CAPITOL — 
9,30; 12,30; 16,30; 20.
• Sechestru de persoană : BUCU
REȘTI — 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 
16,45; 19; 21,15.
• Ultimul mohican :
— 8,45; 11,15; 13,30; 16 
MELODIA — 9; 11,15;
18,30; 20,45. MODERN — 
13,45; 16: 18,15; 20,30.
• Valea păpușilor : VICTORIA —■ 
8,45; 11.30; 14,30; 17,30; 20,15.
• In arșița nopții : CENTRAL — 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45, GRI- 
VITA — 10,30; 16; 18,15; 20,30.
• In umbra coltului : LUMINA — 
9—16 în continuare ; 18,15; 20,30.
• Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 10.
• Anul trecut la Marlenbad s
DOINA — 11.30; 13,45; 16; 18,15;
20.30.

> Rebelul magnific - 10; 12; 14,15; 
■osca — 16.30: CINEMA1ECA (sala 

Union).
• Renașterea, Vera Ktrova, Ra
cheta de Argint. Spre soare zbu
răm, Minivolel, Triunghiul perfor
manței : TIMPURI NOI — 9—Sd în 
continuare.
• De șapte ori șapte : EXCEL
SIOR ............... .......... . ................ .
20,45, 
15,45;

FESTIVAL 
; 18,30; 21, 

; 13,30; 16; 
- 9,15; 11,30;

~ 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
Aurora — 9; 11,15; 13,30;

18; 20,15, TOMIS — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
• Petrecerea : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 15,30; 17,45; 20.
• Mayerling (ambele serii) : DA
CIA — 8 45—20 în continuare.
• Greșeala regelui : BUZEȘTI — 
15,30; 18; 20,30.
• 100 de carabine î BUCEGJ — 
10; 15,30; 18; 20,30. ARTA — 10; 
15,30; 18; 20,15.
• Dragoste și viteză î UNIREA — 
15,30; 18; 20.
• La nord prin Nord Vest : LIRA 
— 16.
• Impostorii : LIRA — 20.
• Dreptul de a te naște : DRU
MUL SĂRII — 15.30; 18; 20,30.
• Intilnirea : FERENTARI — 
17,45; 20. COSMOS - 15.30;
20,15.
• Hibernatus : GlULdEȘTl —
18; 20.30, MIORIȚA — 10;
15; 17,30: 20.
• Jandarmul se insuarâ ; COTRO
CENI — 15,30; 17,45; 20, POPULAR
— 15,30; 18; 20,15.
• Sentința : FLOREaSCa — 15,30; 
18; 20,30, FLAMURA — 16; 18,13; 
20,30.
• Agonie șl extaz t VOLGA — 
15,30; 19.
• Tigrul i VIITORUL — 18; 18;
• Această femeie i MOȘILOR — 
11; 15,30; 18; 20,15.
• Patricia șl muzica i MUNCA — 
FLACARA — 15,30; 18; 20,15.
• Vînăturul de căprioare : VITAN
— 15.30; 18; 20,15.
• Vîrsta Ingrată » RAHOVA — 
15,30; 18; 20,30.
e Păsările : PROGRESUL — 15,30; 
18.
• Hei, tu î î. PROGRESUL — tt. 
a Aurul : PACEA — 15,45; 18; 20.
• întoarcerea doctorului Mabuse : 
CRÎNGAȘI — 15,30; 18; 20,15.

LISTA

la

15,30: 
18:

15,30, 
12,15;

DE CIȘTIGURI

tv
18.00 Deschiderea emisiunii. Scena 

și ecranul.
Botej unea de pe Iza. Un stră
vechi obicei de pe meleagu
rile maramureșene.
Centralele industriale — ce 
sînt și ce trebuie să devină T

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

19,30 Telejurnalul de seară.

19.00

20,00 Agenda politică.
20,10 Teatru-foileton. „Războiul 

celor două roze** (II). 
Opereta în... diapozitive. 
Skoplje — reportaj filmat în 
R.S.F. Iugoslavia de Ion Du- 
mitrașcu și Gheorghe Marian. 
Telejurnalul de noapte. 
Dinamica societății românești. 
,,Știința conducerii". Partici
pă : conf. dr. Gh. Badrus, 
prof. dr. Sergiu Tamaș. conf. 
dr. Pavel Constantinescu. 
Discuția este condusă de 
prof. dr. Dumitru Mazilu.

22,40 Telesport.

22,00
22.10

i.

(Urmare din pag. I)

Totuși nu renunță la 
„joc".

— Aș putea să știu și eu 
cine a făcut verificarea a- 
paratului înainte 1 — în
treabă.

— Da, un specialist de la 
uzinele „Electronica".

— Hm ! face el. lerta- 
ți-mă, tovarășe, dar ăștia 
nu se pricep...

Nicolae Dragomir, tehni
cian la centrul nr. 40 din 
bd. Bucureștii Noi, a pri
mit spre reparare un apa
rat de radio „Zefir" nou, 
căruia specialistul îi între- 
rupsese o rezistență de ali
mentare. în afara tarifului 
prevăzut pentru restabilirea 
contactului respectiv, el a 
mai încasat 25 de lei pen
tru (cel puțin așa pretin
dea) „îndoitul unei cleme 
la sistemul de sonorizare".

— A fost necesară aceas
tă operațiune ? este între
bat.

— A fost necesară.
— Dar aparatul funcționa 

foarte bine chiar și cu cle
ma aceea neîndoită. Cum 
se explică 1

— Funcționa, dar contac
tul nu se făcea perfect.

— Să admitem că ai fă
cut și această manoperă. 
Cam cît timp ți-a luat ? Un 5 
minut, cinci ?

— A. nu. mult mai pu
țin : cel mult zece secunde !

— Și pentru o operație 
de... zece secunde ai în
casat 25 lei 1 7

— Dacă așa prevede... ta
riful.

— Cum ? Prevede tariful 
25 lei pentru o simplă în
doire de clemă ?

— ...Pentru orice repara
ție la sistemul de sonori-

spre folosul lor și paguba 
cetățeanului. Problema a- 
plicării tarifelor in unită
țile de deservire a popu
lației este fără îndoială o 
problemă de etică profe
sională. independent de

PROBA

PROBITĂȚII
zare. Și asta era din aceas
tă categorie...

Așadar, tarifele ar fi de 
vină ! Bizară mentalitate, 
tristă încercare de a se as
cunde în dosul hîrtiilor, 
pentru că, oricît de minu
țioase și de nuanțate ar fi 
tarifele, ele nu pot preve
dea sutele sau chiar miile 
de operațiuni mărunte ne
cesare în repararea apara
telor de radio sau televi
ziune. Evident, de vină sînt 
cei care le aplică arbitrar

circulare și instrucțiuni. 
Socotim că în domeniul 
radiofoniei și electronicii, 
ca de altfel in toate mese
riile legate de tehnică, pe 
lingă necesitatea unor ta
rife bine ginditc, care să 
exprime obiectiv efortul 
tehnicianului, e nevoie, și 
asta în primul rind, de oa
meni corecțl, în care să se 
poată avea încredere.

în legătură cu sondajul 
organizat de miliție, am do
rit să cunoaștem și opiniile

celor care răspund direct 
de organizarea și conduce
rea muncii în acest sector. 
Ne-am adresat în acest sens 
inginerului Cornel Neațu, 
președintele cooperativei 
„Radio-Progres". care ne 
spune :

— în ce ne privește am 
luat unele măsuri menite 
să pună'capăt unor aseme
nea practici, în primul 
rînd, prin organizarea unor 
controale pe linia respec
tării prețurilor.

— Credeți că asemenea 
fenomene negative se da- 
toresc numai unor ne
ajunsuri organizatorice ?

— Nu. desigur. Este vor
ba, înainte de toate, de 
conștiința morală și profe
sională a tehnicianului. Se 
înțelege că în unitățile mari 
șeful de unitate este, în a- 
ceastă privință, factor ho- 
tărîtor. Aș dori să aduc 
două exemple concludente. 
Avem în Drumul Taberei o 
unitate condusă de tehni
cianul Valeriu Tomuță, 
care, la toate controalele 
pe linia respectării prețu
rilor a fost găsit in regulă, 
lucru care nu se întîmplă, 
de exemplu, cu unitatea din 
șoseaua Ștefan cel Mare, 
condusă de inginerul Va
sile Lazăr.

— Și măsurile concrete ?
— Cu ocazia adunărilor 

trimestriale am prelucrat

cazurile ieșite din comun, 
s-au mai ținut în fața me
seriașilor și unele con
ferințe, au fost comentate 
articole apărute în presă...

— Atît ?
— Cam atît.
După un asemenea răs

puns nu ne mai surprinde 
deloc rezultatul testului e- 
fectuat de lucrătorii miliției. 
Ne surprinde totuși o lipsă 
elementară de logică. Dacă, 
de exemplu, un tehnician 
fură o piesă din dotarea a- 
telierului el este dat pe 
mina justiției. Este mă
sura cea mai justă, fiind 
vorba de un furt din avutul 
cooperativei. Dar dacă un 
tehnician este surprins în 
repetate rînduri că încarcă 
preturile, cu alte cuvinte, 
că fură din buzunarul ce
tățeanului. el este... prelu
crat, e pedepsit cu... oon- 
ferințe !

Cei ce sustrag banul ce
tățeanului. ban muncit, 
profilind de faptul că știu 
o meserie în care clientul 
nu-și poate exercita con
trolul, nu sînt altceva de- 
cît niște șarlatani. Ei nu 
au ce căuta în rîndul me
seriașilor, pentru că omul 
de meserie, meșterul, cel 
pe care ne-am obișnuit 
să-1 stimăm, este cel ce a 
absolvit, în primul rind, 
examenul probității.
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depunerile pe obligațiunile C.E.C.
cu ciștiguri

TRAGEREA LA SORȚI 
DIN 31 OCTOMBRIE 1970
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cîștigurilor
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lă
1 15672 31 100 000 100 000
1 09649 44 75 000 75 000
1 53285 46 50 000 50 000
1 07403 25 25 000 25 000
1 21793 10 10 000 10 000
1 48302 33 5 000
1 25121

•
.2
£ * 
ffc i; - f-

10 5000 10 000

80 051 16 2 000
80 464 09 2 00U 320 000
80 696 46 1 000
80 551, 06 t 000
80 270 18 l 000
«0 334 46 l 00(1 320 000

800 28 21 800
800 45 03 801)
800 97 25 800 1 920 000

2887 1 TOTAL: 2 830 000

Cîștigurile revin întregi, obliga
țiunilor de 200 lei. Obligațiunile de 
100 lei, 50 lei și 25 lei primesc 1/2, 
1/4 respectiv 1/8 din cîștigurile de 
mai sus. în valoarea cîștigurilor 
este cuprinsă și valoarea nominală a 
obligațiunilor cîștigătoare.

Plata cîștigurilor se face prin fi
lialele C.E.C.

DE LA ADAS
Administrația Asigurărilor 

de Stat anunță că la tragerea 
de amortizare a asigurărilor 
mixte de viață, din 31 octom
brie 1970, au ieșit următoarele 
opt combinații de litere :

1) P.R.M. 2) W.V.C. 3) 
N.S.I. 4) W.S.S. 5) C.S.Y. 6) 
D.F.B. 7) J.G.O. 8) T.F.I.

Toți asigurații, care au poli
țele în vigoare și au trecute 
în ele una sau mai multe din 
aceste combinații ale căror li
tere sînt înscrise în ordinea 
ieșirii la tragere, se vor pre
zenta la unitățile ADAS, pen
tru a-și primi sumele cuve
nite.
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SPORT FOTBAL DIVIZIA A

Etapa a IX-a

Aceasta a însemnat prima surpriză a turneului final...)

UNDE NU-I CAP, VAI DE JIITUL DE CAMPION I (Ion Gyorffy, campionul României la mijlocie-mică în 1969, 
in imagine, cu spatele, săvîrșind greșeli de ordin tactic, a fost înfrînt de câtre craioveanul Ermi! Constantinescu.

Aceasta a însemnat prima surprizâ a turneului final...) Foto : S. Cristian

r

1

a aparținut oaspeților
CRONICI TELEGRAFICE

• PROGRESUL—PETROLUL
(mih. 59).

Progresul a atacat mai mult, a 
gol, dar victoria a revenit echipei 
scris în toată partida de către Dridea. Dacă ar fi 
momentele periculoase de la poarta lui Mihai Ionescu, trebuie să 
subliniem mai întîi bara din min. 24 a lui Matei și ocazia lui Sandu 
Mircea din min. 77 (de la numai 7 m de poartă a 
portarul ploieștean deviind mingea cu piciorul).

0—1 (0—0). A

avut mai multe 
ploieștene, prin

marcat: Dridea

și mari ocazii de 
unicul punct în
să ne referim la

șutat imprecis,

• UNIVERSITATEA CRAIOVA—STEAUA 0—2 
cat: Iordănescu (min. 4 și 88).

Surprinzătorul gol marcat la început de Steaua

(0—1). A mar-

a avut un rol 
negativ asupra moralului echipei craiovene, care a dominat, însă, 
fără eficiență. In final, Steaua și-a rotunjit zestrea de goluri.

S. C. B AC AU—UNIVERSITATEA CLUJ 2—0 (0—0). Au 
cat: Pană (min. 60) și Băluță (min. 85).

După o primă repriză destul de anostă, în care ofensiva 
supusă a gazdelor s-a lăsat așteptată, băcăoanii deschid scorul,

mar-

pre- 
e-c* j.cm3g*«> tcjjtata, uatavaiiii uciaviiMJi oulmjuu, p©n~ 

tru ca, înainte cu numai cinci minute de fluierul final, să-l majo
reze, asigurîndu-și o victorie extrem de valoroasă.

• C.F.R. CLUJ—POLITEHNICA IAȘI 2—4 (1—1). Au marcat : 
Cuperman (min. 1 — din 11 m și 67), Lupulescu (min. 63), Moldo- 
veanu (min. 68), respectiv Soo (min. 5) și Oct. Ionescu (min. 84).

Minute furtunoase la început, cînd s-au și marcat singurele două

♦

goluri ale reprizei. Jocul este plăcut, destul de echilibrat, clujenii 
remareîndu-se prin ofensivă, iar ieșenii prin contraatacuri. In re
priza secundă, ieșenii se detașează, fructificînd aiproape în totalitate 
contraatacurile.

• STEAGUL ROȘU—JIUL 1—0 (1—0). A marcat: 
(min. 41).

Brașovenii sînt permanent stăpîni pe situație, dar golul, 
concretizeze superioritatea aceasta, nu a „venit" decît spre 
reprizei.

Gyiirfi

care să 
sf'îrșitul

• C.F.R. TIMIȘOARA—RAPID 1—3 (1—2). Au marcat: Co- 
dreanu (min. 23), Neagu (min. 37), Marin Stelian (min. 76), respec
tiv Panici (min. 40),

Rapidiștii sînt mal incisivi și mai hotărîți în fața porții- Golul 
timișorenilor însă a fost fulgerător ; la o centrare a lui Nestorovici, 
Panici a reluat imparabil sub bară... și gol.

• F. C. ARGEȘ—FARUL 2—1 (0—0). Au marcat: Roșu (min. 
61), Frățilă (min. 70), respectiv Tănase (min. 77).

Piteștenii sînt Ia un moment dat surprinși de tendința către joc 
ofensiv a fotbaliștilor din Constanta. De regulă, echipele în depla
sare se mențin mai mult pe poziții retrase ! După pauză, găsind un 
anume antidot, F. C. Argeș a reușit să se Impună... și pe tabela de 
marcaj. Finalul meciului este însă dramatic; după golul lui Tănase, 
piteștenii au trecut prin mari emoții — portarul Niculescu, prin in
tervenția sa, a descrețit frunțile publicului local...

COMENTÎND CLASAMENTUL

3 ECHIPE Șl 11 JUCĂTORI
CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BOX

Și juriul l-a preferat
pe deținătorul titlului european

Aurel Dumitrescu s-a calificat în semifinală
prin mijlocirea unei decizii eronate

O dată cu galele de stmbătă și 
duminică, turneul final a ajuns la 
punctul de la care... era bine să 
început! Diferențele de valoare 
insă, mai ales, de pregătire și de 
experiență — s-au micșorat simțitor, 
n-au mai fost înregistrate atitea me
ciuri terminate înainte de limită, 
prin K.O., abandonuri, descalificări ;

fi
Și numărul forfaiturilor.

exemplu, luăm catego-

Prezențe

in colțul 
ringului

Pumni înmănușați fulgeră 
spre gărzile boxerilor căutînd 
măcar pentru o fracțiune de 
secundă cale liberă la plexuri 
și bărbii. Luptătorii preferă și 
încearcă lovituri hotăritoare, 
lumea privește un duel al cro- 
șeelor, se încrucișează pe drum 
upercuturi violente. Adesea își 
ating țintele, totuși, mirare, ad
versarii rămin fermi pe' pi
cioare, uimitoare vitalitate a 
doi pugiliști ce se cheamă Ca- 
listrat Cuțov și Păpălău. în 
colțul primului veghează Con
stantin Dumitrescu, antrenorul 
dlnamoviștilor, elev, și ca bo
xer și ca tehnician, al bătrînu- 
lui maestru Constantin Nour. 
Dincolo, exact în colțul opus, 
poartă de grijă lui Păpălău în
suși Nour. Acest maestru, că
ruia boxul românesc ii datorea- 
aă atitea, nu se simte în stare 
nici astăzi să spună adio spor
tului ce l-a iubit fără restricții. 
Deși trecut in rîndurile pension 
narilor, cînd vine vremea cam
pionatelor Nour se îndreaptă 
din spate, își imbrață treningul 
purtînd inscripția clubului pe 
care l-a servit mai bine de 
două decenii — Dinamo — și 
Își reia locul pe taburetul din 
colțul ringului. Aceeași veche 
datorie împlinită și reimplinită 
de mii de ori în viață, cu a- 
ceeași atenție duioasă pe care 
O nutrește un părinte față de 
propriii feciori. O părticică din 
spectacolul superb oferit publi
cului de către Cuțov și Păpă
lău se trage din arta vechiului 
slujitor al boxului...

în tribună, pe banca n doua, 
un om cu părul alb este nelip
sit de la fiecare gală a turneu
lui final. N-are îmbrăcat pe el 
vreun trening, nici nu poartă 
la subsuoară ștergarul ce-1 dis
tinge pe antrenor de ceilalți 
oameni care freamătă in jurul 
ringului. în urmă cu abia un 
an și cîteva luni, alta ii era 
starea în lumea boxului. Con
ducea din colț un tînăr cocos 
ce avea să cucerească în mod 
succesiv titlurile de campion 
național și continental, care e- 
lev astăzi nu strălucește.

Acum, Lucian Popescu — 
marea glorie a boxului româ
nesc dinainte de război, cam
pion al Europei in răstimp de 
zece ani la trei categorii dife
rite ! — se așează printre sim
plii spectatori...

Valeriu MIRONESCU

s-a redus .
Dacă, drept . ___ __
ria muscă putem constata că cei pa
tru semifinaliști, A. Mihai, M. Lu- 
mezeanu, V. Drăgan, P. Ganea erau 
cu adevărat bine pregătiți și în mă
sură să-și dispute centura de cam
pion. Hai să zicem că n-ar fi fost 
cazul să limităm la patru numărul 
competitorilor Ia fiecare dintre cate
gorii — lupta frumoasă a lui Șt. Re- 
oeanu împotriva campionului 1969, 
Aurel Mihai, fiind un argument — 
însă mai mult de opt candidați la un 
titlu ni s-a dovedit că nu este favo
rabil să programăm in cadrul tur
neului final al campionatului. Nici 
chiar la o asemenea categorie cum 
este cea ușoară, în cadrul căreia ad
versarii se cheamă Cuțov, Dobrescu, 
Antoniu, Bădoi, Păpălău și unde nu 
lipsea decît constănțeanul Ion Dinu 
(în forna lui de acum vreo doi ani) 
pentru a asista Ia cea mai aprigă 
întrecere de maî bine de un deceniu 
încoace 1

Totuși, observația critică de mai 
sus cu privire la numărul competi
torilor la actualul turneu final nu 
ne împiedică să 
„speranțe" ca, de 
virstă de 19 ani. 
Al. But (Cluj).

remarcăm cîteva 
pildă, semigreii în 
Chifu (Brașov) și 
probabil, singurul

cîștig important în domeniul desco
peririi talentelor. Dar turneul final

nu e un concurs în felul stelei fără 
nume, iar selecția, după' cum am 
văzut, trebuie să pornească de la o 
treaptă mult mai înaltă...

Ieri după amiază s-au stabilit semi- 
finaliștii la categoria muscă după 
lupte in care favoriții, C. Gruescu, 
învingător la puncte in fața lui An
ton Cojan, și Vasile Ivan, victorios, 
tot la puncte, asupra lui O. Badea, 
au făcut apel la toate cunoștințele 
lor spre a-și întrece adversarii. Cei
lalți doi semifinaliști, M. Popescu 
(A.S.A. Cluj) și V. Rădulescu (Me
talul Plopeni) s-au calificat învin- 
gind pugiliști mai experimentați de- 
cit ei și realizind, deci, un fel de se- 
misurprize.

La cocoș, Gabriel Pometcu a tre
cut de I. Ângelescu ; Gr. Marin de 
I. Ciocoi, jar Adr. Moraru de V. Iva- 
novici. Al patrulea semifinalist este 
Aurel Dumitrescu creditat, fals, de 
juriu drept învingător contra lui 
I. Lungu. Decizia a fost luată cu 3—2 
și e de subliniat faptul că ambii 
judecători străini (England și Popio- 
rek) au votat pentru Lungu 1 Această 
eroare de decizie, prima 
la începutul campetiției, 
nedreptățește un boxer, 
mitent, face un foarte
viciu lui Aurel Dumitrescu însuși.

Sîmbătă după amiază și duminică 
s-a disputat etapa a noua. Bineîn
țeles, suporterii celor 16 echipe din 
divizia A și-au urmărit cu atenție și, 
mai ales, cu tot sufletul favoritele, 
cele două puncte — miza fiecărei 
partide de campionat — însemnînd 
totul in astfel de zile. Și, totuși, ori- 
cît de mult ar conta aceste două 
puncte (sau unul, atunci cînd ești in 
deplasare), chiar și cei mai pasionați 
suporteri de club n-au uitat meciu
rile de miercuri din cupele continen
tale intercluburi și de partida de la 
Cardiff, din campionatul european. 
Iată pentru ce, la ora bilanțului eta
pei, în prim planul comentariilor se 
află U.T.A., Steaua, Dinamo Bucu
rești și cei unsprezece jucători anun
țați de Angelo Niculescu pentru in- 
tîlnirea de la 11 noiembrie de Ia 
Cardiff.

U.T.A. — datorîndu-și intîietatea 
titlului de campioană pe care îl de
ține — a suferit o nouă infringere ca
tegorică. Toate datele pe care ni le-a 
furnizat partida de simbătă după a- 
miază de pe șoseaua Ștefan cel Mare 
ne-o arată intr-un nedorit dar... per
severent declin de formă. Arâdanii 
au jucat slab în atac și foarte slab 
în apărare și numai îngăduința (șau 
superficialitatea în fazele de finali
zare) a adversarilor a făcut ca parti
da să se încheie doar la trei goluri 
diferență. Chiar dacă cele două go
luri marcate de Dumitrache au fost 
înscrise din situații discutabile. 
U.T.A. nu mai are nici măcar acea 
îndărătnicie in joc care conta atît de 
mult in menținerea echilibrului pe 
teren. Acest lucru își are cauza mai 
ales in randamentul scăzut al „bă- 
trînilor" formației campioane, ale 
căror reflexe stingindu-se,
anulează exactitatea și eficiența în 
intervenții. Să acceptăm, pentru 
U.T.A. și pentru speranțele sale in 
meciul de miercuri cu Steaua roșie 
Belgrad, justificarea economiei de 
forțe și mijloace. Un singur jucător 
remarcat, atît in apărare, dt și In 
atac : Domide.

Prin contrast, evoluția dinamoviș-

pe 
cu 
in 
a- 
se

le

flagranță de 
nu numai că 
dar, conco- 
mare deser-

V. M.

tilor bucureșteni a părut aproape de 
nivelul maxim al posibilităților com- 
ponenților acestei formații. Iată, de 
altfel, o caracterizare a jocului dina- 
moviștilor făcută de un observator, 
pe cit de competent, pe atît de neu
tru, Fredo Garel, antrenor secund la 
Stade Rennais, spectator la meciul 
Dinamo-U.T.A. : ,,Dinamo ni s-a în
fățișat ca o echipă completă, sigură 
pe ea, viguroasă. I-am văzut 
bucureșteni și In meciul lor 
Steaua. Există o mare diferență 
raport cu ceea ce a fost atunci și 
ceastă diferență, îmi dau seama,
datorează faptului că Dinu s-a de
plasat la mijlocul terenului, alcătu
ind cu Radu (Nunveiller n.n.) o linie 
de mijlocași Ideală. Ei au Împins 
mereu jocul inainte, asigurîndu-i un 
ritm ridicat. îmi pare rău că nu l-am 
revăzut și pe Lucescu. El, împreună 
cu Radu, sînt favoriții amatorilor de 
fotbal din Franța și, implicit, și ai 
mei. De altfel, Radu este, după pă
rerea mea, unul dintre cei mai mari 
mijlocași din Europa. Mi-au mai plă
cut de la Dinamo, Dumitrache, Săl- 
ceanu, Doru Popescu și Nunveiller- 
fundașul. Cred că Dinamo poate re
cupera handicapul, miercuri, in par
tida cu Liverpool".

O surpriză, de data aceasta plăcu
tă, a furnizat-o Steaua, la Craiova, 
obținînd o victorie deloc sperată 
după cele două înfrîngeri consecutive 
suportate. înseamnă aceasta o reală 
creștere a forței de joc a bucurește- 
nilor ? Merită remarcată și contribu
ția pe care tînârul Iordănescu a a- 
dus-o la realizarea victoriei echipei 
sale, înscriind două goluri In depla
sare. Este — ni se pare — primul 
meci în care Iordănescu justifică gra
ția cu care a fost lntîmpinat de către 
suporterii echipei sale, la venirea In 
divizia A. Poate că a contat in am
biția cu care Iordănescu a jucat la 
Craiova și faptul că antrenorul Gh. 
Ola l-a lăsat „acasă", după meciul 
cu Dinamo, neluîndu-1 în Polonia.

Cum au jucat cei „11“ 7 Mai întîi, 
să amintim că unii n-au jucat. Din 
diferite motive. Răducanu șl Luces-

cu slnt accidentați. Dobrin a fost lă
sat pe banca rezervelor de antrenorul 
său din motivele de disciplină cu
noscute. Adamache s-a remarcat prin 
cîteva intervenții, Sătmăreanu, Lu- 
pescu și Mocanu — satisfăcător. Dinu, 
Nunweiller Radu și Dumitrache — 
excelent. Dumitru în nota obișnuită. 
Neagu și Tătaru au susținut un duel 
de la distanță pentru eventualitatea 
absenței lui Lucescu, Fl. Dumitrescu 
— nimic deosebit. Nimic deosebit, 
spunem noi, în general, în legătură 
cu titularii pentru meciul cu Țara 
Galilor. Lucrurile rămin așa cum le 
știm.

z plnamo Buc. 
Politehnica 
Rapid 
Petrolul 
U.T.A. 
Steaua 
Farul 
Steagul roșu 
Univ. 
Sport 
Univ. 
Jiul 
F. C. 
C.F.R. Cluj 
Progresul 
C.F.R. Timișoara

Craiova 
Club Bacău 
Cluj

Arge$

9 6 2 1 18— 8 14
9 5 2 2 19—13 12
9 4 4 1 9— 4 12
9 5 2 2 13—10 12
9 5 13 14— 8 11
9 4 2 3 15—13 10
9 4 2 3 16—16 10
9 4 2 3 5— 7 10
9 4 1 4 6—10 9 
9
9
9
9
9
9
9

4
3
3
2
3
2
1

5
4
5
5
8

9—ii 
12—18 
11—17
6—11
5—17

ETAPA VIITOARE
(ÎS noiembrie)

JIUL — S.C. BACAU, POLI
TEHNICA — PROGRESUL. 
U.T.A. — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA. STEAUA — STEA
GUL ROȘU, UNIVERSITATEA 
CLUJ — F. C. ARGEȘ. PETRO
LUL — DINAMO BUCUREȘTI, 
FARUL — C.F.R. TIMIȘOARA, 
RAPID — C.F.R. CLUJ.

Valentin PĂUNESCU

meciul Dinamo—Agronomia Cluj

DIN TOATE SPORTURI
campionatului 
s-au înregis-

Fotbal
• In etapa a 13-a a 

vest-german de fotbal 
trat următoarele rezultate : F.C.
Kaiserslautern-F.C. Koln 1—0; Bo
russia Moenchengladbach-V. F. B. 
Stuttgart 4—1 ; Bavaria Munchen- 
Schalke 04 3—0 ; Rotweiss Essen- 
Borussia Dortmund 0—1 ; Rotweiss 
Oberhausen-Kickers Offenbach 2—2; 
Eintracht Frankfurt-Hertha B.S.C. 
1—3; Arminia Bielefeld-Werder Bre
men 3—0 ; Hamburger S.V.-M.S.V. 
Duisburg 2—0; Hanovra 96—Eintracht 
Braunschweig 1—0.

în clasament conduc Borussia 
Moenchengladbach și Bavaria Mun- 
chen cu cite 19 puncte fiecare, ur
mate de Schalke 04 — 17 puncte etc.

• Rezultate înregistrate în etapa a
15-a a campionatului englez de fot
bal : Arsenal-Derby 2—0; Burnley-
Crystal Palace 2—1; Chelsea-Sout
hampton 2—2; Leeds-Coventry 2—0; 
Manchester City-Ipswich 2—0; No
ttingham-Tottenham 0—1; Stoke
City-Huddersfield 3—1; West Brom
wich-Everton 3—0; West Ham-Black
pool 2—1; Newcastle-Manchester U- 
nited 1—0. în clasament continuă “ 
conducă formația Leeds United cu 
24 puncte, urmată de Arsenal 
puncte, Tottenham — 21 puncte 
Echipa F.C. Liverpool, care va 
tîlni miercuri pe Dinamo București, 
in cadrul „Cupei europene a tîrgu- 
rilor", ocupă locul opt cu 17 puncte 
din 14 meciuri jucate. Ea jucase cu 
o zi înainte Împotriva 
hampton și pierduse cu

încheiat cu scorul de 4—1 in favoarea 
gazdelor. In ultimele două partide de 
simplu, Zeliko Franulovici a dispus 
cu 4—6, 10—8, 6—3 de Jean Baptiste 
Chanfreau, iar Georges Goven l-a 
întrecut cu 8—6, 6—2 pe Nikola 
Spear. în partida de dublu, perechea 
franceză Chanfreau-N’Godrella a ciș- 
tigat cu 6—3, 9—7 in fața cuplului 
Franulovici-Jovanovici. La partidele 
din ultima zi a meciului au asistat 
peste 2 500 de spectatori.

• Proba de simplu bărbați din ca
drul turneului internațional de tenis 
contînd pentru „Cu,pa Dewar" de la 
Aberavon (Țara Galilor) a fost cîști- 
gată de jucătorul englez Gerald 
Battrick, care în finală a dispus cu 
6—1, 3—6. 6—1 de cehoslovacul Vla
dimir Zednik.

să
22 

etc. 
în-

lui Wolver- 
0—2.

Tenis
din cadrul• întîlnirea de tenis 

competiției rezervate echipelor euro
pene disputată Ia Bayonne intre se
lecționatele Franței și Iugoslaviei s-a

• In finala probei de dublu mascu
lin, perechea engleză John Clifton- 
Paul Hutchins a învins cu 13—11, 
7—5 cuplul român Ilie Năstase-Ion 
Țlriac.

Turneul feminin a revenit tenis- 
manei engleze Virginia Wade, învin
gătoare cu 6—3, 1—6, 7—5 în 
compatrioatei sale Ann Jones.

Tenis de masa

fața

o Continuindu-și turneul în R.F. a 
Germaniei, echipele de tenis de masă 
ale Japoniei au susținut la Dillingen 
o nouă întîlnire cu două selecționate 
ale țării gazdă. Din nou victoria a 
revenit sportivilor niponi : la mascu
lin cu 5—0, iar la feminin cu 3—0.

Iată rezultatele tehnice înregistra
te : masculin : Itoh-Jansen 
13—21, 21—13 ; Imano-Ness —j.v

22—20 ; Kasaka-Ness 21—16, 21—18 
Kasaka-Schmittinger 
Imano-Jansen 17—21, 
feminin ; Yukie

21—13,
21—10 ; 

i;
23—21 ;
21—13 ;

Ohzeki-Brigitte

21—12.
21—15,

LE
CălărieScharmacher 21—19, 21—16 ; Toshiko 

Kowada-Edith Wetzel 21—11, 21—6 ; 
Ohzeki, Kowada-Scharmacher, Wet
zel 21—9, 21—12.

Handbal
• La Budapesta, in meci retur pen

tru „Cupa campionilor europeni" la 
handbal masculin, echipa locală E- 
lektromos a învins cu scorul de 
17—13 formația suedeză Hellas. 
Handbaliștii suedezi, care au cîștigat 
prima partidă cu 15—9, s-au calificat 
pentru turul următor al competiției.

• Numeroși spectatori au urmărit 
la Budapesta întîlnirea internațională 
amicală de handbal dintre selecțio
natele feminine ale Ungariei și 
U.R.S.S. Victoria a revenit handba
listelor maghiare cu scorul de 18—16 
(8-11).
• în meci retur pentru „Cupa cam

pionilor europeni" la handbal mascu
lin, echipa U.S. Ivry a întrecut pe 
teren propriu cu scorul de 24—16 
(12—7) formația islandeză Fram 
Reikjavik. în primul joc, scorul a 
fost de 16—15 in favoarea echipei 
Fram, astfel că handbaliștii francezi 
s-au calificat pentru „optimile" de 
finală ale competiției.

Hochei pe gheața
La Berlin s-a disputat meciul in

ternațional de hochei pe gheață din
tre reprezentativele R.D. Germane și 
Poloniei. La capătul unui joc echili
brat, scorul a fost egal : 3—3 (0—2, 
2—1, 1—0). Golurile gazdelor au fost 
marcate de Karrenbauer, Novy și 
Prusa. Pentru formația poloneză au 
înscris Bialynicki (2) și Kacik.

Revanșa acestei întîlniri se va des
fășura la Weisswasser.

Magia balonului

Rugbiștii au reluat
campionatul... cu gîndul

Concursul internațional de călărie 
de la Amsterdam a programat o nouă 
probă de obstacole, in care victoria 
a revenit campidnulul mondial David 
Broome (Anglia). învingătorul, care 
a concurat pe calul „Softee", a par
curs traseul cu 14 obstacole in 60”, 
fiind urmat de G. Maathuis (Olanda) 
pe „Sieglinde", G. Mancinelli (Italia) 
pe „Talisman" și A. Schockemoeble 
(R.F. a Germaniei) pe „Askan". Con
curentul francez Marcel Rozier, pe 
„Klit", a ocupat locul opt.

Atletism
Cu prilejul unui concurs desfășu

rat la Varșovia, atletele poloneze au 
stabilit două noi recorduri naționale, 
în proba de 400 m, Hryniewicka a 
fost cronometrată cu timpul de 
53”9/10, iar în cursa de 1 500 m 
Wierzbowska a terminat învingătoare 
cu performanța de 4’20”.

Box
Cu prilejul unei gale pugilistice, 

desfășurate la „Palatul Sporturilor" 
din Bologna, boxerul italian Sandro 
Mazzinghi (categoria mijlocie) l-a în
vins prin KO in repriza a 8-a pe a- 
mericanul de culoare Willie Werren. 
Partida fusese prevăzută pentru 10 
reprize.

Ciclism
în „Cursa ciclistă de șase zile", care 

se desfășoară în prezent pe velodro
mul acoperit din Frankfurt pe Main, 
conduce cuplul vest-german Renz- 
Tschan. îi urmează la un tur pere
chile Schulze-Peffgen (R.F. a Ger
maniei), Sercu-Seeuws (Belgia) și 
Altig-Fritz (R.F. a Germaniei).

„Toamna rugbistică" 
Înseamnă pentru echi
pele noastre de club, 
pentru însuși forul de 
specialitate, perioada 
marilor confruntări in
ternaționale și, mai 
ales, acea foarte aștep
tată partidă România— 
Franța, organizată a- 
nual de federațiile res
pective. De data a- 
oeasta meciul amintit 
va fi găzduit de capi
tala țării noastre, ceea 
ce, desigur, sporește 
interesul suporterilor 
autohtoni. Optimismul 
selecționabililor trico
lori are pentru mo
ment un suport moral 
in succesul obținut a- 
cum cîteva zile la Ro- 
vigo, unde, într-o par
tidă contind pentru 
„Cupa Națiunilor" 
(competiție cu carac
ter european), au tre
cut de reprezentativa 
Italiei. Să sperăm că 
victoria în sine și — 
cum au remarcat zia
rele italiene. după 
acest med — „jocul 
excelent al întregii e- 
chipe românești" sînt 
premise dintre cele 
mai bune pentru a a- 
borda cu toată încre
derea deocamdată pre
gătirile și apoi me
ciul cu reprezentativa 
Franței. La București

la meciul cu Franța
vom avea prilejul 
urmărim, așadar, 
cîștigătoarea _
Națiunilor" (Franța) și 
pe a doua clasată 
(România).

întrerupt pentru me
ciul cu Italia, campior 
natul divizionar a fost 
reluat ieri. în Capita
lă, două meciuri rela
tiv echilibrate. în cu
plajul programat pe 
stadionul Steaua, des
chiderea au asigurat-o 
echipele Dinamo Bucu
rești și Agronomia 
Cluj. în ciuda scorului 
(20—3 pentru Dina
mo), jocul a fost des
tul de animat și, am 
putea spune, spectacu
los. Dinamoviștii au 
Încercat pătrunderi va
riate (cu linia de trei- 
sferturi, cu linia de 
Înaintași, prin acțiuni 
individuale sau cu 
participarea a doi-trei 
jucători), cărora clu
jenii le-au răspuns 
prin placaje curajoase, 
prin joc la intercepție. 
Desigur că dinamoviș
tii au avut de mai 
multe ori cîștig de 
cauză. S-au remarcat 
cu acest prilej Tuțu- 
ianu, Batiu (din păca
te. cam gălăgios și me
reu pus pe observații 
la adresa coechipieri
lor mai tineri), Fugigjș

să 
pe 

,Cupei

Florescu, Nica, Dăieiu- 
lescu (mai ales prin 
participarea la acțiu
nile ofensive).

în meci vedetă. 
Steaua — Rulmentul 
Bîriad. Victoria steliș- 
tilor era anticipată, 
mal ales prin faptul 
că, fiind actualmente 
lideri, nu-și puteau 
permite ratarea oca
ziei de a rămîne defi
nitiv și chiar de a riș
ti ga lupta pentru titlu. 
Steaua are, ca și Dina
mo, numeroși jucători 
de mare experiență. 
Prezența acestora nu a 
trecut neobservată. 
Mateescu, Durbac, Giu- 
giuc, Braga se mențin 
in continuare în aten
ția selecționerilor, prin 
calitățile ce i-au con
sacrat 
zat in 
tativă 
final 
destul 
ritatea rugbiștilor de 
Ia Steaua.

Alte rezultate : Ști
ința Petroșani — Gri- 
vita roșie 3—6 ; Farul 
Constanța — Rapid
14— 12 ; C.S.M. Sibiu — 
Universitatea Timișoa
ra 0—0 ; Politehnica 
Iași — Constructorul
15— 3.

șt i-au tttulari- 
prima reprezen- 
a țării. Scorul 
(43—3) spune 

despre superio-

L D.
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Apariția in Iugoslavia 

a unui volum 

cuprinzînd lucrări 

ale tovarășului 

Nicoiae Ceaușescu

PRIMELE REZULTATE 
ALE ALEGERILOR 

DIN TANZANIA
DAR ES SALAAM 1 (Agerpres). — 

In Tanzania au avut loc vineri ale
geri prezidențiale, legislative și co
munale, la care au participat peste 5 
milioane de alegători. Toți candida
te aparțin partidului de guvernămînt 
Uniunea Națională Africană din Tan- 
ganika și Zanzibar (T.A.N.U.). Pe în
treg cuprinsul țării au fost organizate 
17 000 centre de votare.

Candidatul unic pentru postul de 
președinte al republicii este, actualul 
șef al statului, Julius Nyerere. Potri
vit rezultatelor parțiale date publi
cității, pentru insulele Zanzibar șl 
Pemba, președintele Nyerere a obți
nut o majoritate absolută de 183 657 
din 185 691 voturi exprimate.

NOI TULBURĂRI

ÎN IRLANDA DE NORD
BELFAST 1 (Agerpres). — După 

incidentele semnalate în ultimele 
două nopți, sîmbătâ seara, în cartie
rul catolic Risant din capitala nord- 
irlandeză au avut loc noi ciocniri. 
Peste 150 de manifestanți au atacat 
postul de poliție, aruncînd cu pietre 
și răsturnînd o mașină a forțelor de 
ordine.

Patrulele militare supraveghează, 
fără încetare, principalele străzi ale 
Belfastului și, în special, pe cele din 
cartierul catolic Crumlin Road, de 
unde au pornit actualele incidente, 
considerate drept cele mai violente

din ultimele săptămîni. Linia de de
marcație dintre cartierele catolic și 
protestant este din nou păzită de ar
mată. Militarii nu permit trecerea 
dintr-o zonă în alta decît după o mi
nuțioasă verificare a identității.

Deși duminică dimineața calmul 
părea că se restabilește în oraș, capi
tala nord-irlandeză avea totuși „as
pectul unui oraș aflat sub stare de 
urgență" (France Presse). Patrule 
înarmate continuau să supravegheze 
străzile, iar echipele de intervenție 
înlăturau baricadele ridicate în tim
pul incidentelor.

„O aderare deplină a Suediei 
la Piafa comună este exclusă"
UN ARTICOL DIN REVISTA „RAPPORT"

STOCKHOLM 1 (Agerpres). — Gu
vernul suedez consideră în prezent 
că problema unei aderări depline a 
Suediei la Piața comună este exclu
să, se afirmă în revista de informa
ții a televiziunii suedeze „Rapport". 
Această atitudine a fost relevată, 
precizează revista, cu ocazia unei re
cente reuniuni a membrilor guver
nului cu ambasadorii Suediei acredi
tați în țările Pieței comune, în ță
rile scandinave, în Marea Britanie și 
Elveția. Autorul articolului din „Rap

port" apreciază in continuare că 
cel mai probabil pare încheierea unui 
acord comercial formal ou Piața co
mună, guvernul suedez considerînd, 
de asemenea, mai puțin dezirabilă 
vreo altă formă de asociere la C.E.E.

După părerea mai multor observa
tori politici, clarificarea acestei ati
tudini față de o problemă externă 
importantă este de natură să liniș
tească spiritele agitate din ca
drul partidului de guvernămînt so
cial-democrat.

(Urmare din pag. I)
procesul de transformare a lumii, 
ceea ce face ca activitatea și a- 
portul României să fie și mai 
prețioase.

în relațiile complexe care do
mină în mișcarea muncitorească 
internațională, Partidul Comunist 
Român și secretarul său general, 
Nicoiae Ceaușescu, pornesc de la 
principiul fundamental: fiecare 
partid, exprimînd interesele clasei 
sale muncitoare și ale poporului 
său și luptînd pentru construirea 
cu cit mai mult succes a socialis
mului în țara sa, își îndeplinește, 
totodată, nemijlocit îndatoririle și 
sarcinile sale internaționaliste. In 
conformitate cu aceasta, comuniștii 
români se pronunță în mod con
secvent pentru relații de solidari
tate și pentru un dialog egal și 
tolerant între parteneri, care să 
ducă la depășirea divergențelor, la 
apropiere, la unitate, egalitate în 
lupta pentru țelurile principale 
ale mișcării muncitorești interna
ționale. Textele din această cule
gere contribuie la cunoașterea mai 
apropiată a aportului lui Nicoiae 
Ceaușescu la examinarea proble
melor naționale și internaționale 
cu privire la relațiile dintre po
poare, în special între țările so
cialiste, la problemele suverani
tății și egalității, ale răspunderii 
față de apărarea relațiilor sociale 
și socialiste și la multe alte teme 
privind preocupările române și 
mondiale de actualitate.

în lume există o cunoaștere in
suficientă a dezvoltării interne a 
societății românești. Respectul față 
de activitatea Internațională și 
față de rolul Republicii Socialiste 
România este însoțit de o insufi
cientă cunoaștere și înțelegere a 
preocupărilor și proceselor interne 
ale țării. România înfăptuiește o 
transformare foarte importantă pe 
baza unei largi industrializări, con
comitent cu eforturile sale pentru 
dezvoltarea sistemului politic și 
social-economic al țării. Ținînd 
seama de ce s-a înfăptuit pînă 
acum și de aspirațiile care există, 
este evidentă prezența proceselor 
dinamice, care, în condițiile speci
fice românești, duc nu numai la 
ridicarea nivelului economic al 
țării pe o treaptă superioară, ci 
și la democratizarea relațiilor poli
tice și sociale, la construirea unei 
societăți socialiste moderne. Este 
evident faptul că în aceasta 6e 
reflectă cunoașterea profundă a 
unității dintre procesul dezvoltării 
interne social-economice și dezvol
tarea activității țării pe plan inter
național. Fără îndoială că al 
X-lea Congres al P.C.R., prin ra

portul secretarului general, Nicoiae 
Ceaușescu, prin hotărîrile sale, a 
confirmat concepția despre com
plexitatea și interdependența a- 
cestor procese, a trasat noi căi 
și metode ale dezvoltării dinamice 
a societății românești. De o deose
bită importanță în această carte 
— cînd este vorba despre indus
trializarea țării, avîntul agricultu
rii, descentralizarea și democrati
zarea mecanismelor de stat și so
ciale — este faptul următor : so
cialismul în România trebuie să 
corespundă condițiilor românești 
și să exprime aspirațiile clasei 
muncitoare, ale întregului popor 
român, astfel încît toate măsurile 
practice luate în acest scop să fie 
caracterizate printr-o participare 
din ce în ce mai largă a oamenilor 
muncii la realizarea lor. în acest 
sens, cartea de față poate fi o 
mărturie a evoluției clare a siste
mului român, de la conducerea 
administrativă centralizată, la în
făptuirea democrației socialiste, în 
care cei ce muncesc capătă din ce 
în ce mai multe drepturi și răs
punderi.

Este pregnant angajamentul ge
neral al lui Nicoiae Ceaușescu în 
viața și dezvoltarea socială a Ro
mâniei, larga cunoaștere a diferi
telor sfere de muncă și viață ale 
societății românești, curajul în de
finirea problemelor și indicarea 
modalităților și căilor prin care 
ele pot fi rezolvate".

Autorul arată că în această 
carte sînt prezente toate probleme
le și toate realitățile constante in
terne și internaționale în care se 
construiește o Românie modernă, 
socialistă. „Cititorului nostru multe 
probleme îi vor fi cunoscute, de
oarece și noi ne-am confruntat și 
ne confruntăm cu ele. După cum 
îi vor fi cunoscute și țelurile că
tre care aspiră poporul român, 
deoarece în mare măsură ele re
prezintă și pe ale noastre proprii. 
Autorul însuși, om de stat al că
rui nume relevă deja o epocă 
a dezvoltării și luptei românești, 
ne va deveni și mai apropiat și 
acesta este cel mai prețios fapt pe 
care o carte poate să-l ofere citi
torului ei. Nouă ne este plăcut, în 
special, să putem spune și că a- 
ceastă carte este una din mărtu
riile ce fac dovada că poporul ro
mân și președintele lui dau o pre
țuire deosebită prieteniei și co
laborării cu popoarele iugoslave, 
de care îl leagă multe interese și 
aspirații comune, care nu sînt de 
dată recentă și despre care se 
poate spune, într-adevăr, că sînt 
profunde și îndelungate", scrie în 
încheiere Dimce Belovski.

agențiile de presă transmit:
Președintele Republicii 

Arabe Unite, Anwar sadat, i-a 
desemnat pe Hussein El Chafei și pe 
Aii Sabri în funcțiile de vicepreșe
dinți ai R.A.U„ anunță agenția 
M.E.N.

Greva celor 65 000 de sa- 
lariați ai Municipalității din 
Londra a *ntrat *n cea de-a șasea 
săptămînă fără a se putea întreve
dea soluționarea ei. în vederea pre
întâmpinării izbucnirii unor focare 
de boli, guvernul britanic intențio
nează să recurgă din nou la armată 
pentru a degaja miile de tone de gu
noi care s-au acumulat în fața clă
dirilor și pe trotuare.

Cea de-a șasea conferin
ță internațională pentru An
tarctica înclleiat lucrările la 
Tokio. Au participat reprezentanți 
din 12 țări, printre care Anglia, 
Franța, Japonia, Uniunea Sovietică 
și S.U.A., care au adoptat o serie de 
recomandări privind ocrotirea conti
nentului antarctic, ce urmează a fi 
prezentate guvernelor semnatare ale 
Acordului cu privire la Antarctica.

Ministrul de externe al 
R.F. a Germaniei, Walter 
Scheel, va sosi luni la Paris, într-o 
vizită oficială, pentru a avea între
vederi cu șeful diplomației franceze, 
Maurice Schumann. Observatorii po
litici din Paris apreciază că un loc 
important în cadrul discuțiilor dintre 
cei doi miniștri de externe va fi a- 
cordat problemei convocării unei 
conferințe general europene pentru 
securitate, precum și relațiilor Est- 
Vest.

0 delegație sudaneză 
condusă de Gaafar El Numeiry, pre
ședintele Consiliului Comandamentu
lui Revoluției, va sosi luni dimineața 
la Cairo, pentru a participa la lucră
rile reuniunii tripartite a șefilor de 
state din Republica Arabă Unită, Li
bia și Sudan. Potrivit ziarului egip
tean „Al Ahram", cu această ocazie va 
fi prezentat un raport complet al ce
lor opt comitete ministeriale insti
tuite la reuniunea similară care a 
avut loc la Tripoli.

4 000 de muncitori ar-
gentineni de la filiala compa
niei americane „General Motors" au 
declarat grevă, în semn de protest 
împotriva concedierii unor salariați. 
Greviștii au ocupat o serie de secții 
ale uzinei, revendicînd reprimirea la 
lucru a tovarășilor lor concediați.

Un acord cu privire Ia li
vrările reciproce de bunuri 
și plăți a fost semnat la Pekin în
tre guvernul Republicii Populare 
Chineze și cel al Republicii Demo
crate Vietnam, anunță agenția China 
Nouă. Cu aoeeași ocazie au mai fost 
semnate protocoale privind livrările 
de materiale, ajutorul sub forma unor 
proiecte complete și livrările de echi
pament și materiale pentru aceste 
proiecte de către R.P. Chineză către 
R.D. Vietnam.

La Teheran 8 încePut cel 
de-al 5-lea Festival internațional al 
filmului pentru copii și tineret. în 
cadrul acestei manifestări artistice 
vor fi prezentate 145 de filme din 24 
de țări.

In Coasta de Fildeș vor 
avea loc la 29 noiembrie alegeri pre
zidențiale și legislative. Pentru func
ția de președinte candidează actualul 
șef al statului. Felix Houphouet- 
Boigny, reprezentant al Partidului 
democratic (de guvernămînt).

Situația financiară a Re
publicii Peru este bună, 8 
declarat, în cadrul unei conferințe 
de presă, ministrul finanțelor al Re
publicii Peru, Francisco Morales Ber
mudez. Anul 1970 se încheie fără de
ficit, țara și-a lichidat datoriile in
terne, iar rezervele de valută au re
prezentat la 20 octombrie peste 425 
milioane dolari, a adăugat el.

0 reuniune economică 
organizată sub egida Conferinței Na
țiunilor Unite pentru Comerț și Dez
voltare (U.N.C.T.A.D.) se va desfă
șura între 2 și 18 noiembrie la Ge
neva. întrunirea reprezintă incă un 
efort întreprins de acest organism 
internațional în scopul sprijinirii e- 
conomiilor țărilor în curs de dezvol
tare. Vor fi discutate în special pro
blemele expansiunii schimburilor co
merciale și cooperării economice la 
nivel general și regional, probleme 
studiate de un grup interguverna- 
mental special instituit.

Întreaga rețea telefoni
că a Italiei 8 °evenit automată, 
începînd cu data de 31 octombrie, a 
declarat ministrul poștelor și tele
comunicațiilor, Giacinto Bosco. El a 
precizat că Italia se află printre pri
mele cinci țări din lume care benefi
ciază de o rețea de telefon automată 
pe întreg teritoriul său.

Președintele Algeriei, 
Houari Boumediene, a semnat cu o- 
cazia celei de-a 16-a aniversări a re
voluției un decret de amnistie prin

care feînt puși în libertate peste 100 
de deținuți politici, condamnați de 
Curtea revoluționară din Oran.

Secretarul general al Or
ganizației Statelor Ameri
cane (O.S.A.), Galo Piaza, va efec
tua la sfîrșltul lunii noiembrie un 
turneu în mai multe țări vest-euro- 
pene cu scopul de a studia posibili
tățile de dezvoltare a legăturilor din
tre America Latină și aceste state. 
Printre țările care urmează să fie 
vizitate figurează Franța, Belgia, O- 
landa și Danemarca.

Reprezentanții Pieței co
mune și R.A.U.au încheiat la 
Bruxelles cea de-a doua rundă de 
negocieri in vederea realizării unui 
acord comercial preferențial. El ur
mează să prevadă o reducere a tari
felor vamale cu 55 la sută pentru 
produsele industriale egiptene expor
tate în țările membre ale C.E.E și 
cu 40 la sută la citrice.

Președintele Statelor 
Unite, Richard Nixon, a sosit la 
Phoenix (Arizona) în cadrul turneu
lui pe care-1 întreprinde prin mai 
multe state din estul S.U.A. cu sco
pul de a sprijini pe candidații repu
blicani în alegerile legislative par
țiale de la 3 noiembrie. In cadrul 
întrevederilor cu alegătorii, el a re
luat unul din subiectele principale 
ale campaniei electorale a republi
canilor — lupta împotriva crimina
lității.

în noaptea de sîmbătă 
spre duminică, într-un salon de 
dans din Saint-Laurent-du Pont 
a izbucnit un incendiu, care a sur
prins în clădirea cu o singură ieșire 
aproximativ 300 de tineri. Din cauza 
împrejurărilor sinistrului, pînă du
minică dimineața n-au putut fi eva
luate total urmările tragice ale in
cendiului. Pînă la ora 6 dimineața au 
fost descoperite în clădirea distrusă 
de flăcări aproximativ 60 de persoa
ne care și-au pierdut viața și nu
meroși răniți.

Taifunurile și furtunile
tropicale care s-au abătut asupra
regiunilor de coastă septentrionale 
din Vietnamul de sud au provocat 
mari inundații. Peste 150 000 de per
soane au fost evacuate. Datorită a-
pelor dezlănțuite, peste 150 de per
soane și-au pierdut viața, iar 100 000 
au rămas fără adăpost.
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Sărbătoarea națională

a Etiopiei
Etiopia celebrează astăzi 40 de 

ani de la încoronarea împăra
tului Haile Selassie 1.

„Țara Nilului albastru", cum 
a fost denumită Etiopia, este 
leagănul unei străvechi culturi, 
fiind singurul stat african care 
și-a păstrat independența de-a 
lungul veacurilor. Poporul etio
pian este angajat într-un amplu 
efort pentru dezvoltarea econo
mică și socială. In ultimii ani 
s-au înregistrat importante rea
lizări în diverse domenii de ac
tivitate. Pe harta economică a 
țârii au apărut numeroase fa
brici, uzine, centrale electrice, 
școli.

In domeniul relațiilor externe, 
Etiopia promovează o politică

de pace și colaborare cu toate 
țările lumii, militind în același 
timp pentru rezolvarea pașnică 
a litigiilor internaționale, pen
tru lichidarea ultimelor vestigii 
ale colonialismului. Intre Repu
blica Socialistă România și E- 
tiopia s-au statornicit relații de 
prietenie și colaborare care cu
nosc o continuă dezvoltare, 
interesul ambelor țări 
poare.

Cu prilejul sărbătorii 
nale a Etiopiei, poporul 
transmite poporului 
urări de noi succese, prosperi
tate și pace.

în 
și po-

națlo- 
român 

etiopian

****
**

în fotografie : clădirea Tea
trului Național din Addis Abeba.

bogota Deputat columbian 
răpit de persoane necunoscute

BOGOTA 1 (Agerpres). — Agen
țiile internaționale de presă anunță 
că deputatul columbian Blas Alfonso 
Riano a fost răpit simbătâ de un grup 
de persoane necunoscute. Potrivit 
declarațiilor unui purtător de cuvînt 
al poliției din Bogota, deputatul co
lumbian se îndrepta cu automobilul

spre casă, cînd a fost oprit de aceste 
persoane.

Blas Alfonso Riano este deputat 
din partea partidului de opoziție — 
Alianța Națională Populară — al că
rui lider este fostul președinte al 
Columbiei, Gustavo Rojas Pinilla.

DE PRETUTINDENI
Super zgirie-nori
Este realizabilă construirea u- 

nei clădiri-turn de 4 000 m înăl
țime, destinată unui milion de 
locuitori ? Pentru elucidarea a- 
cestei probleme, profesorul japo
nez Wasedo Naydo, de la Univer
sitatea din Tokio, a apelat la 
cițiva din cei mai reputați ingi
neri din lume, cerindu-le să 
execute calculele de construcție 
necesare. Printre cei solicitați se 
numără și V. Nikitin, doctor in 
științe tehnice din U.R.S.S. Din 
calculele specialistului sovietic 
rezultă că o astfel de construc
ție este posibilă din punct de ve
dere tehnic și economic. El pro
pune ca baza turnului (pină la 
limita de o mie de metri) să fie 
făcută din beton armat. Deasupra 
se va fixa un trunchi metalic la 
confecționarea căruia vor fi ne
cesare două milioane tone de 
oțel.

Dacă din punct de vedere teh
nic turnul este realizabil, un 
mare impediment in calea a- 
cestui proiect îl va constitui tim
pul. Pentru construirea turnului 
de televiziune din Moscova a 
fost nevoie de 5 ani ; clădirea- 
turn proiectată la Tokio, a cărei 
inălțime va depăși cu mult piscu
rile muntelui Fuji, va necesita 
minimum două decenii.

Navigația oceanică 
Și

Vaporul „Queen Elisabeth-2“ 
este prima navă de pasageri care 
folosește in scopul navigației ser

viciile sateliților artificiali ai Pă- 
mintului. Sistemul de navigație 
al navei se află in legătură cu 
cițiva sateliți artificiali ameri
cani, plasați pe o orbită polară.

Iată cum funcționează acest 
sistem. Instalații radar terestre 
determină orbitele fiecărui sate
lit. O mașină electronică de cal
cul prelucrează aceste date, care 
sînt transmise, de două ori pe zi, 
sateliților. La rîndul lor, sateliții 
transmit prin radio, la interval 
de două minute, aceste infor’ma- 
ții sistemului de radiolocație 
aflat pe vapor. De aici, datele 
sînt dirijate spre creierul elec
tronic al navei, unde se execută 
calculele ce se impun și se de
termină astfel locul in care se 
află vaporul.

Cu un asemenea „ghidaj", sus
țin specialiștii, stabilirea coordo
natelor 
face cu 
mile.

vaporului în ocean se 
o precizie de pină la 0,1

Condamnat
să crească continuu

Edmond Durand, pensionar in 
virstă de 60 de ani cu domiciliul 
în La Roche-sur-Y on, Franța, 
este condamnat, potrivit diag
nosticului medicilor, să crească 
pînă la capătul zilelor sale. In- 
cepind din 1946, el a intrat intr-o 
nouă perioadă de creștere, care 
l-a „înălțat" pină acum cu 10 
centimetri. Durand are in pre
zent 1,98 m. Concomitent cu 
„înălțarea" se observă și o creș
tere a circonferinței craniene, 
lungirea considerabilă a degete

lor etc. Anomalia se datorește 
unei dereglări a glandei hipofize 
și este tratată pe cale medica
mentoasă, ceea ce duce la tem
perarea relativă a acestei „as
censiuni" involuntare. Cel mai 
eficace remediu ar fi interven
ția chirurgicală, dar Durand o 
consideră prea riscantă. Pe de 
altă parte, intrucit corpul său 
prezintă interes științific, el s-a 
oferit să-l pună, după moarte, 
la dispoziția facultății franceze 
de medicină.

Apropo de migrenă

Migrena, potrivit statisticieni
lor, își alege victimele in special 
In rindul sexului slab (trei pă
trimi dintre persoanele de sex fe
minin suferă de această mala
die). Boala a dat multă „bătaie 
de cap", timp de șapte ani de 
zile, unui grup de cercetători 
australieni de la spitalul Prince- 
Henry din Malabar, care au ți
nut să-i găsească leacul. Perse
verența lor a fost răsplătită. Ei 
au constatat că maladia este pro
vocată de scăderea procentului 
de seratonină din singe. După 
cum se știe, seratonină reglează 
constricțiunea vaselor sanguine. 
Cînd se produce o scădere a se- 
ratoninei din singe, arterele cra
niene se dilată, ceea ce duce la 
instalarea migrenei. Constatarea 
a permis și descoperirea reme- 
diului: injecțiile cu seratonină. 
Totodată, medicii australieni dau 
celor predispuși la migrenă sfa
tul de a evita consumarea por
tocalelor, șocolatei și a vinului 
roșu.

Povestirea pe care o ascultam 
era redată într-un registru sobru. 
Procedeul de evocare recurgea la 
timbrul expresiv al simbolurilor aș
ternute pe planșe, diagrame, gra
fice, tabele statistice, schițe... Trep
tat. era astfel descifrat într-o suită 
semnificativă istoricul activității 
științifice din Iugoslavia.

„Comentatorul" ? Președintele 
Consiliului federal pentru coordona
rea activității științifice, dr. Dolfe 
Vogelnik. Convorbirea avea darul 
să ne evoce, într-o succesiune con
tinuă de secvențe, panoramicul vas
tei munci creatoare depuse pe tă- 
rîm științific in țara prietenă.

Tabloul evoluției științei iugo
slave poate fi exprimat în mod con
densat printr-un exemplu statistic; 
Este vorba de criteriul evocat ade
sea de specialiști, și anume raportul 
dintre numărul de lucrători știin
țifici și cifra convențională de 
10 000 de locuitori. In Iugoslavia a- 
ceastă medie, de dimensiuni foarte 
mici în urmă cu numai două dece
nii, a evoluat semnificativ datorită 
eforturilor făcute de statul socia
list, atingînd aproape cifra șapte și 
apropiindu-se astfel de media de 
zece lucrători științifici existenți în 
țările avansate la fiecare zece mii 
de locuitori.

Astăzi în Iugoslavia există 773 
instituții științifice în care iși des
fășoară activitatea aproape 20 000 
de lucrători științifici și asistenți 
tehnici. Numai în Republica Mace
donia funcționează un număr de 
institute științifice egal cu acela al 
întregii Iugoslavii la sfîrșitul dece
niului al doilea al acestui veac.

— In țara noastră factorul dina
mizator al științei — subliniază pre
ședintele Consiliului federal pentru 
coordonarea activității științifice — 
devine tot mai mult economia. Ce
rințele de dezvoltare a tehnicii, de 
perfecționare a tehnologiei, de mo
dernizare a întregii economii a ță
rii — creșterea mai rapidă a pro
ductivității muncii, criteriu esențial 
al unei producții moderne — nece
sită dezvoltarea unei gîndiri știin
țifice originale, fac ca realizările 
științifice, rezultatele cercetărilor 

să devină în mod nemijlocit o pun
te inseparabilă a producției.

Un fapt semnificativ în această 
privință : mai mult de jumătate din 
fondurile destinate activității de 
cercetare științifică sînt furnizate 
direct de întreprinderile econo
mice.

Exact cu o zi înaintea acestei 
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convorbiri avusesem prilejul să po
posim în laboratoarele marelui 
combinat „Industria chimică" din 
Pancevo. Urmăream cele expuse de 
dr. Dolfe Vogelnik, in timp ce re- 
derulam imaginea cercetătorilor din 
Pancevo care, aplecați deasupra re
tortelor, microscoapelor. eprubete- 
lor, oficiau un ritual indispensabil 
oricărei societăți moderne : activi
tatea de cercetare științifică în sluj
ba modernizării producției. Multe 
din realizările combinatului, prin 
sortimentele de produse noi, își au 
geneza în acest laborator.

In chimie, în energetică, în side
rurgie, în agricultură, laboratoarele 
și institutele de cercetări iugoslave, 
legate direct de activitatea produc

tivă, contribuie din ce în ce mai e- 
ficient la promovarea progresului 
tehnic, fac ca realizările științifice 
să devină cu adevărat parte inse
parabilă a producției. Iată, între 
altele, un exemplu semnificativ : 
nu demult a fost sărbătorit un de
ceniu de activitate a Institutului 
metalurgic din Sisak. In cei zece 

ani, din 200 de studii și lucrări 
științifice elaborate, peste 80 la 
sută, consacrate procedeelor tehno
logice, utilizate de oțelăriile din Si
sak au fost finalizate direct în în
treprindere, contribuind la perfec
ționarea producției. Printre cele 
mai importante dintre acestea se 
numără, de exemplu, procedeul de 
utilizare la producerea fontei bru
te, în locul cocsului, a unui com
bustibil mai puțin costisitor, pe bază 
de antracit. Un alt fapt : în scurt 
timp va fi pusă la punct și aplicată 
în practică o metodă aflată într-un 
stadiu foarte avansat — de analiză 
a fierului, calciuimului și siliciului 
cu ajutorul razelor X, metodă prin 
care va spori considerabil randa

mentul furnalelor mari ale oțelării- 
lor Sisak.

Convorbirea noastră cu dr. Vo
gelnik, așa cum era și firesc, avea 
să îmbrățișeze și probleme ale 
preocupărilor de perspectivă. „Co
manda socială", pe care principalul 
beneficiar, economia, o transmite 
științei este aceea de a contribui 
prin noi realizări la dezvoltarea 
producției de mare serie, prin ela
borarea soluțiilor celor mai adec
vate, aspectelor concrete care de
curg din procesele complexe ale ra
mificării, asocierii și cooperării in
dustriale intre întreprinderi, nece
sitate în Iugoslavia de producția de 
mare serie. Pe de altă parte, pro
cesul tot mai accelerat al asocierii 
unor mari grupuri de întreprinderi 
facilitează crearea de programe și 
centre de cercetare științifică co
mună.

In ce privește sectorul agricul
turii, în marile combinate agro- 
alimentare vor fi înființate nuclee 
de cercetare științifică destinate ex
plorării și elaborării soluțiilor con
crete de creștere mai rapidă a ran
damentului producției agricole.

Noi condiții materiale vor fi crea
te pentru dezvoltarea științei în 
viitorii cinci ani, cînd se preconi
zează ca fondurile care vor fi alo
cate să se dubleze aproape față de 
anul 1970.

Dr. Vogelnik ne-a vorbit despre 
concepția de viitor privind legătura 
strînsă dintre cercetarea fundamen
tală și cea aplicativă referindu-se, 
in special, la integrarea progresivă 
a energiei nucleare în economia 
țării, la sistemul de informații în 
conducerea economică, la cercetă
rile teoretice și experimentale în 
domeniul construcțiilor.

Perfecționarea concepției de or
ganizare a activității științifice 
face obiectul preocupărilor perse
verente ale forurilor de conducere 
ale țării. în acest domeniu Se por
nește de Ia necesitatea de a corela 
mecanismul organizării activității 
științifice cu preocupările de per
fecționare social-politică a socie
tății socialiste iugoslave.
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