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5 din 250000
si 250000

9

dintr-un milion
Finele anului 1970 : 5 108 700 ; fi

nele anului 1971 : la cifra prezentată 
adăugați 250 000 ; finele anului 1975 : 
5 108 700 plus un milion ! Nu, nu este 
vorba de datele furnizate de un 
calculator electronic. Sînt date sta
tistice concrete, care exprimă reali
tăți mensurabile, sînt prevederi certe, 
cu caracter de lege, în domeniul dez
voltării forței de muncă a țării, prin
cipală avuție națională. La finele 
anului 1970, pentru prima dată, nu
mărul salariaților din economia na
țională a depășit cifra de 5 milioa
ne ; la finele anului 1971 erau create 
in economie alte 250 000 noi locuri 
de muncă. La finele cincinalului, 
numai sporul de un milion al nu
mărului de salariați (adică cu 20 la 
sută în cinci ani, ceea ce reprezintă 
unul din cele mai ridicate ritmuri de 
creștere din întreaga perioadă a con
strucției socialiste din țara noastră) 
va fi aproape egal cu totalul sala
riaților existenți în anul 1938 ! Numai 
o economie viguroasă, cum este eco
nomia noastră, care se dezvoltă și se 
modernizează continuu, pe temelia de 
granit a industrializării socialiste — 
obiectiv central și constant al poli
ticii economice a partidului nostru — 
poate asigura creșterea, în perioade 
atît de scurte, a numărului locu
rilor de muncă într-o proporție atît 
de mare, precum și pregătirea teh- 
nico-profesională a noilor contin
gente de salariați, crearea pentru a- 
ceștia a unor condiții bune de mun
că și de viață, propice unor împliniri 
și depline satisfacții în activitatea 
consacrată progresului economic și 
social al țării.

Să dăm cuvîntul la cinci din cei 
■ 250 000 de noi salariați încadrați anul 
I acesta in diferite ramuri de activi- 
I tate...

RADA VINTILA are 19 ani. E 
membră a comitetului* de' partid al 
Filaturii din Slobozia, obiectiv indus
trial intrat în funcțiune în prima zi a 
anului 1971. Este brigadieră, conduce 
un schimb de 25 filatoare. Vine de 
prin părțile Tirgoviștei. A absolvit 8 
clase în satul natal și școala profe
sională la Arad. Iată ce i-a declarat 
corespondentului nostru județean : 
„Am fost primită aici cu brațele 
deschise. Din primele zile am fost 
ajutată de ing. Tudorița 
cunosc bine utilajele. în

timp m-am calificat cu adevărat. 
Treptat, treptat colectivul nostru s-a 
închegat. Aproape toată clasa noas
tră a fost repartizată, după absol
vire, să lucreze la Slobozia, în a- 
ceastă nouă unitate industrială. Pau
lina Iordache este brigadieră la sec
ția flyere și obține lună de lună re
zultate bune. La fel și Maria 
Brigada pe care o conduc, de 
ția răsucit, și-a îndeplinit 
planul. în anul viitor, vom 
mai multă atenție stimulării 
lor, creșterii răspunderii lor 
învățarea meseriei. Ne-am gîndit ca, 
împreună cu comitetul U.T.C. și sin
dical, să activizăm concursul pentru 
„cea mai bună filatoare". Utilajele 
întreprinderii, in care statul a inves
tit sume importante, trebuie să dea 
din anul viitor producții maxime. 
Acesta este obiectivul meu, al nos
tru în anul 1972...“.

★
Adunare sindicală la o întreprin

dere din Găești. „Eu consider — 
spune secretarul comitetului de partid 
— că propunerea este foarte bună. 
Inginerul Ion Avram, ajutat de dv., 
de noi toți, poate îndeplini cu cinste 
funcția de secretar al comitetului 
sindicatului".

Cine este inginerul ION AVRAM ? 
Cu 25 de ani în urmă (1946), s-a 
născut în orașul Buzău, unde a ur
mat cursurile școlii generale și ale 
liceului. Cîteva olimpiade de mate
matică și fizică (între 1963—1964) 
l-au situat pe primele locuri în ie
rarhia întrecerii și i-au orientat pașii 
spre politehnică. Anul acesta a ab
solvit facultatea de energetică . din 
cadrul Institutului politehnic din 
București și a fost repartizat la 
Găești, la întreprinderea de prefa
bricate pentru construcții, intrată îh 
funcțiune în 1971. In adunare- s-a 
conturat clar preocuparea - proaspă
tului inginer pentru destinele fabri
cii. Au fost apreciate eforturile sale 
pentru montarea utilajelor în secția 
confecții metalice, răspunderea ce i 
s-a încredințat de a se ocupa de pu
nerea în funcțiune, pînă la 1 ianua
rie 1972, a instalației de sablat și 
grunduit. Tot lui i s-a repartizat sar
cina de a răspunde de darea în ex- 

3 transformatoare de 400 
va determina

Badea, 
la sec- 
riguros 
acorda 
tineri- 
pcntru

în 1972 o creștere a puterii instalate 
a fabricii cu peste 40 la sută.

Deci, ce veți face in 1972 7 — l-am 
întrebat pe ing. Ion Avram ? Ne-a 
răspuns : „într-o fabrică nouă, vă dați 
seama, poți lucra 24 de ore din 24. In 
ce mă privește, mă gîndesc să spri
jin mai mult ridicarea pregătirii pro
fesionale a unor grupe de munci
tori, care lucrează la utilaje de 
înaltă tehnicitate. Să perfecționez, 
împreună cu ceilalți colegi, procesul 
de producție, îndeosebi în fazele de 
finisaj...". Și, adăugăm noi, să-și ono
reze exemplar mandatul încredințat 
de colectiv în adunarea sindicală.

★
ION SIRBU, medic la dispensarul 

din Mărgineni, circumscripția sani
tară Scornicești, relata corespon
dentului nostru județean : „Din a- 
cest an, pe meleagurile județului Olt 
mai lucrează alți 10 colegi de ai mei. 
Atît eu, cît și soția, (care mi-a fost 
colegă de facultate) sîntem din 
București. Deși sînt bucureștean — 
poate n-o să credeți, dar aceasta 
este realitatea — după cele cîteva 
luni de activitate mă simt atît de 1 
bine aici, la Mărgineni, îneît nici 
nu mă gîndesc să părăsesc comuna. 
Aceasta se datorește, în primul rînd, 
primirii făcute de către organele lo
cale, de medicul șef al circumscrip
ției, de cetățeni, Primele zile au 
fost, într-adevăr, mai grele. Grele 
pentru că nu eram obișnuit, nu 
știam ce vor spune oamenii despre 
„medicul cel tînăr". Dar, după cî
teva zile, au venit și satisfacțiile. 
Intr-o seară am fost chemat acasă 
la un bolnav. L-am consultat cu 
multă atenție pe ■ Ștefan Mămulani, 
căci despre el este vorba, i-am ad
ministrat primele medicamente de 
urgență. Vecinii spuneau că n-o să 

. se mai. facă bine. .După cîteva zile, 
insă, nea Ștefan a venit la dispen
sar și ml-a mulțumit. A fost una 
dintre cele mai fericite clipe din 
viața mea. Perspective ? Evident, 
multe. Aici, în cadrul circumscrip
ției sanitare Scornicești, sîntem 5 
medici, . deci un mic .nucleu care 
poate rezolva toate problemele ce se

Sattese

de prestigiu 
in realizarea
plaiului și a 

angajamentelor
pe atest an
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PENTRU TIMP
A devenit aproape 

un truism a afirma că 
există două forme de 
timp : un timp al cea
sornicului și un timp 
al istoriei. Timpul ■cea
sornicului este con
stant, mereu același, o 
oră a avut întotdeauna 
șaizeci de minute, un 
minut, șaizeci de se
cunde și o secundă 
șaizeci de terțe. Timpul 
acesta n-a fost o in
venție a oamenilor, ci 
o lege a Universului. 
Nicăieri și niciodată el 
n-a fost altul. O oră 
de azi este egală cu o 
oră de ieri și anul nos
tru calendaristic nu 
este nici mai lung, nici 
mai scurt decît oricare 
alt an, secolul nostru 
este, ca unitate de 
timp, asemănător cu 
oricare alt secol din is
toria omenirii.

Timpul istoriei este 
însă altul. El se mă
soară prin intensitate, 
prin importanță și nu
mărul evenimentelor 
trăite. El este mereu 
altul. Ori de cite ori 
am răsturna clepsidra, 
ea măsoară mereu a- 
ceeași durată, timpul 
istoriei nu poate fi 
însă răsturnat, căci el 
nu cunoaște întoarceri. 
Timpul istoriei este 
astăzi desincronizat cu 
timpul clepsidrei. In 
vreme ce primul spar
ge zidurile ancestrale 
ale ignoranței, barie
rele considerate mai 
înainte de netrecut, ca 
bariera sunetului sau' 
a luminii, celălalt con
tinuă să meargă la fel 
ca în preistorie. Doar 
trei sferturi de secol 
a măsurat timpul cea
sornicelor de cînd omul 
s^a înălțiit Ta 'numai* 
300 de metri cu primul 
avion cu motor, pînă 
La zborul de 384 000 de 
kilometri, la Lună. 
Din punct de vedere 
fizic, aceste trei sfer
turi de secol au 
egale cu oricare altele 
din trecutul omenirii. 
Din punct de vedere 
istoric, ele au însem
nat un salt de milenii.

Trăim într-o lume în 
care competiția pen
tru supunerea timpu
lui devine sinonimă 
cu competiția pentru 
viitor. Timpul se com
primă. In țara noas
tră, de mai bine de 
un sfert de veac, nu 
mai măsurăm timpul 
doar cu ceasornicul, 
ci, mai ales, cu volu
mul realizărilor aces
tor ani. Este tot un 
truism a spune că 
ceea ce realizăm as
tăzi într-un ceas, este, 
prin volum și calita
te, de cîteva ori, ba 
chiar de zeci de ori 
mai mare decît volu
mul de fapte dintr-o 
oră, o zi sau o lună 
de acum trei sau 
patru decenii. Vorbim 
de timp record și rit
muri de invidiat. Și 
nu numai vorbim, ci 
și le realizăm. Am 
potrivit timpul istoriei 
după planurile noas
tre și i-am creat o 
nouă unitate de mă
sură : construirea vii
torului.

Noi nu mai pri
vim viitorul acesta 
așa cum l-au privit 
străbunii ; noștri/ doar 
ca pe o speranță, ca 
pe o năzuință înde
părtată, incertă, cu 
izbîndirea mereu amî- 
nată de vicisitudinile 
istoriei, ci ca pe o 
certitudine, ca pe un 
proces determinat ști
ințific, cu parametrii 
umani și materiali 
calculați și fixați ca 
niște borne ale unor 
etape sigure și de ne
clintit. Pînă în anul 
2000 au mai rămas 28 
de ani. Sîntem exact 

t lă 'jumătatea' ' drumu
lui în timp dintre anul 
eliberării 1944 și mo
mentul cînd va bate 
sfîrșitul secolului XX. 
La jumătatea timpu
lui fizic dintre aceste 
date. Căci în timpul 
istoric parcurs pînă a- 
cum am străbătut o 
distanță incalculabil 
mai mare. Distanța 
unei epoci. De la ceea

ce eram — și adjecti
vele devin inutile căci, 
toți știm asta — la 
ceea ce sîntem și, mai 
ales, la ceea ce știm 
cu siguranță că vom 
fi. Am intrat nu nu
mai într-o competiție 
pentru timp, ci într-o 
dificilă cursă a auto- 
depășirii pentru redu
cerea handicapului 
care îl mai au față 
de noi țările puternic 
industrializate.

Cu vechiul ritm me
diu de dezvoltare a 
României din perioada 
antebelică, de circa pa
tru la sută pe an, 
creșterea producției 
țării noastre de apro
ximativ nouă ori, rea
lizată în 18 ani (1950— 
1968) nu s-ar fi putut 
obține decît în 58 de 
am. Deci abia în anul 
2008 am fi atins nive
lul României din anul 
1968. Socoteala e sim
plă : 58 de ani, în 18 
ani, 16 Românii ale a- 
nului 1931 intr-o sin
gură Românie — cea a 
anului 1968. Și pînă 
azi, in pragul lui 1972 
am adăugat acestei 
forțe alte și alte capa
cități care fac și mai 
elocventă demonstra
ția. Acesta este timpul 
istoriei. L-am cîștigat 
de partea noastră. Căci 
anii noștri, anii Româ
niei socialiste, cei de 
pînă . acum și cei . ce 
vor veni, nu .au fost și 
nu vor fi doar anii 
potențării tuturor for-' 
țelor creatoare în rea
lizarea progresului cal
culat științific, ci 
și anii unei com
petiții hotărîtoare pen
tru timp. Comuniștii 
nu numai că au cîști
gat timpul de partea 
lor, ci l-au obligat să 
lucreze pentru ei. Pen
tru not Pentru înflo
rirea patriei, pentru 
situarea ei pe culmi 
ale civilizației.

MESAJUL
adresat de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu
colectivului de muncitori,

tehnicieni și ingineri 
de la uzina „laminorul

de tablă subțire"
din Galați

Dragi tovarăși,
Doresc să vă mulțumesc în modul cel mai cordial pentru scri

soarea plină de căldură tovărășească ce mi-ați trimis-o și pentru 
invitația de a lua parte la sărbătorirea împlinirii a 50 de ani de La 
înființarea uzinei în care lucrați. împărtășind din inimă entuzias
mul și bucuria cu care sărbătoriți acest important eveniment din 
viața colectivului uzinei, doresc să vă adresez tuturor, cu prilejul 
acestui eveniment, cele mai calde felicitări.

Apreciez contribuția deosebită pe care muncitorii, tehnicienii și 
inginerii din uzina dumneavoastră au adus-o, în anii construcției 
socialiste, Ia opera de industrializare a țării, la dezvoltarea sus
ținută și modernizarea întregii economii naționale. Muncind cu 
elan și abnegație, colectivul uzinei și-a îmbogățit an de an expe
riența în lupta pentru transpunerea în viață a politicii partidului, 
îndeplinindu-și în condiții tot mai bune sarcinile de răspundere ce 
i-au revenit.

Am convingerea, dragi tovarăși, că bilanțul de realizări pe care-1 
faceți la această aniversare va constitui pentru întregul colectiv un 
imbold de a munci cu și mai multă temeinicie pentru realizarea 
prevederilor de plan, pentru a perfecționa continuu producția, a 
spori productivitatea muncii și îmbunătăți calitatea produselor, asi- 
gurind, pe această cale, o eficiență economică superioară întregii 
activități. Nu peste mult timp vom încheia primul an al actualului 
cincinal și vom începe un nou an în care — așa cum cunoașteți din 
lucrările recentei sesiuni a Marii Adunări Naționale — se prevăd 
sarcini deosebit de importante pe linia dezvoltării economico- 
sociale a țării, a ridicării nivelului de trai, material și cultural al 
poporului — țelul suprem al întregii politici a partidului și statului 
nostru. încredințat că veți face totul pentru a vă îndeplini cu cinste 
sarcinile mari și de răspundere ce vă stau în față, vă urez, dragi 
tovarăși, multe succese și multe satisfacții în întreaga activitate 
viitoare.

Felicitîndu-vă, încă o dată, cu prilejul semicentenarului uzinei, 
vă doresc dumneavoastră și familiilor dumneavoastră multă sănă
tate și fericire.

IN ARGEȘ:

Cu mijloace locale,

sătestiPetre NEDELCU

(Continuare în pag. a III-a)
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Octav GRUMEZAI

PICĂTURADE CERNEALĂ

statelor celor 
din Europa 

vedere sani-
și rezultatele 

dr.

interior
Călătoream de cîteva ore în același compartiment 

al unui tren ce se strecura cu un soi de grafie masivă 
prin defileurile unui lanț muntos dintr-o țară vecină. 
Omul din fața mea imi devenise intre timp apropiat 
de parcă ne-am fi cunoscut de cînd lumea. Nu ne mai 
intilnisem înainte niciodată, dar cine nu știe că, dincolo 
de hotare, cînd hazardul îți aduce in cale un compa
triot, punțile se durează mai iute, comuniunea devine 
mai caldă, mai intim omenească.

Se întorcea dintr-o țară îndepărtată unde lucrase 
doi ani ca specialist la montarea unor utilaje și insta
lații românești. Doi ani trăise în mijlocul unor pei
saje de un tulburător exotism, printre oameni bine
voitori și entuziaști, despre care îmi povestea cu lux 
de amănunte și cu sinceră, caldă simpatie. Era vizi
bil că lăsase acolo nu numai prietenii trainice, 
și o parte din inima sa, ca pretutindeni unde ai 
umărul la durarea unei temelii,

Inserase, trenul tăia in viteză bezna, ferestrele 
cupau, din cînd în cînd, frînturi de priveliști urbane, 
colțuri de gări luminate, dar omul din fața mea con
tinua să povestească, comunicativ și volubil, cu o ver
vă inepuizabilă.

Ne-am întrerupt din convorbire doar la graniță. 
După cuvenitele formalități de pașaport și vamă e- 
ram gata să ascult din nou pasionanta relatare a sim
paticului meu interlocutor. Din clipa insă cînd trenul 
a trecut pe teritoriul românesc, omul și-a lipit fruntea 
de fereastră și în compartiment 
Afară era la fel de întuneric ca 
rilor se perindau la fel de rar, 
aviditate pe fereastră, căuta 
bezna, să descifreze din perdelele de neguri conturu
rile unui peisaj mai mult ghicit decît întrezărit.

De fapt — in clipa aceea am avut revelația — 
mul nu căuta să vadă peisajul concret ascuns 
groasa cortină a nopții, ci contempla, cu ochii imagi- 

, nației, ceea ce nu poate fi înlocuit de nici un voiaj, 
orîcît ar fi de bogat in impresii și amintiri plăcute 
— acea molcomă priveliște de dealuri domoale ce în
conjoară orașul natal, acele străzi înguste, mărginite 
de case modeste, ce alcătuiesc cartierul copilăriei, a- 
cele chipuri dragi de oameni apropiați care te urmă
resc pretutindeni unde îți porți pașii prin această 
lume. Căci orice întoarcere acasă este o întoarcere în 
tine însuți, o întoarcere spre ființa ta originară, spre 
tot ce e mai bun în tine.

...Trecuseră ore și omul nu-și dezlipea privirea de la 
fereastră. Nu și-a dezlipit-o pînă la gara terminus.

Victor BIR1ADEANU

s-a așternut tăcerea, 
înainte, luminile gă- 
dar omul privea cu 
parcă să străpungă

Dimineața de 1 august 
1971 debuta pentru medicul 
Agărdy Tamâs cu bătăi in
sistente în ușa locuinței, în 
timp ce voci alarmate îi 
strigau să iasă de urgență 
în stradă, unde s-a produs 
un grav accident.

Medicul își luă 
trusa și ieși, 
însă. La ușă îl . . 
conducătorii comunei și nu
meroși locuitori din Turu
lung, încărcați cu buchete 
de flori, copleșindu-l cu 
stringeri de mină.

— Uitați-vă la ceas, to
varășe doctor — îl îndemnă, 
amuzat, dar și emoționat, 
secretarul comitetului co
munal de partid. Este ora 7, 
adică exact ora aceea... In 
urmă cu 20 de ani ați po
posit în comuna noastră. 
Ne-am permis gluma cu ac
cidentul, știind că n-o să vă 
supărați și. mai ales, bucu- 
rîndu-ne dinainte că vă vom 
vedea, azi ca și acum două 
decenii, plin de dăruire, să
ritor, gata să interveniți 
oriunde e nevoie, oricînd. 
Neobosit, aproape opt mii 
de zile și opt mii de nopți I

Intîmplarea m-a determi
nat să poposesc în comuna 
Turulung spre a cunoaște 
mai bine motivele ce i-au 
determinat pe locuitorii co
munei să nutrească senti
mente atît de calde față de 
medicul Toma Agărdy.

— Momentul venirii mele 
n-a fost uitat pentru că a 
coincis cu însăși înființa
rea circumscripției sanitare 
în comună — mărturisește 
modest Toma Agărdy. Pe a- 
tunci, în fostul raion Oaș 
existau doar cîțiva medici. 
Venirea unui medic era un 
eveniment. Or. azi. în ace
lași teritoriu al Oașului, 
sint cel puțin 70 de me-

tn grabă 
Surpriză, 
așteptau

||| saAM
' • ..... . '

— V-am ruga să ne spu
neți cum se explică perfor
manța dumneavoastră — nu 
numai în timp, dar și în 
privința simpatiei și dra
gostei unanime pe care vi 
le-ați cucerit.

— A fi prezent două de
cenii nu mi se pare o per
formanță. E o colectivitate 
căreia te-ai încredințat și 
care ți s-a încredințat. Nu

. țiile rurale din țară. Neîn
doielnic, un lucru foarte im
portant, primordial aș spu
ne, e să-i iubești pe oameni, 
să le înțelegi necazurile. In 
toate împrejurările să fii a- 
lătun de ei. De această dis
ponibilitate umană — fără 
de care nu pot concepe ca 
medicul să se poată numi 
cu adevărat medic — am 
beneficiat întotdeauna cade

tea medicală preventivă, de 
care cu douăzeci de ani în 
urmă mulți fugeau și o des
considerau.

Ochii imi cad pe un ra
port întocmit de dr. Agărdy. 
In el e cuprinsă o statistică. 
în care cifrele vibrează de 
bucuria sinceră a celui ce

a 
doua a perioadei de 20 de 
ani de la înființarea cir-
le-a realizat : in etapa

De te a fost sărbătorit

mediculAgârdy Tunis
vreau să fiu nesincer. O 
vreme, în primii ani, am 
încercat temerea că nu mă 
voi putea realiza în profe
siunea de medic in mediul 
rural. Mă gîndeam că unii 
colegi ai mei din facultate 
profesează medicina în cli
nici și spitale ultramoder
ne, tin prelegeri universi
tare și că eu voi rămîne cu 
mult în urma lor. Și totuși 
au fost cîteva elemente ho- 
tărîtoare care mi-au dat 
puterea să nădăjduiesc că 
bătălia pentru demnitatea și 
desăvîrșirea profesiunii nu 
poate ti pierdută nici de 
aici, din Turulung sau din 
oricare altă comună. Au do
vedit-o și o dovedesc mulți 
alți medici din circumscrip-

una din sursele esențiale 
ale fericirii mele și sper și 
a altora.

Dar sînt necesari șl alți 
factori, din afara forului in
tim al medicului. Agărdy 
m-a condus în cabinetul său 
din dispensar, unde mi-a 
prezentat cîteva grafice re
velatorii. In ultimii 25 de 
am mortalitatea infantilă a 
scăzut de zece ori. Media 
de viață în anii 1966—1970 
s-a dublat față de cea exis
tentă cu 25—30 de ani în 
urmă. în ultimii 5 ani, cu 
excepția gripei, nici un caz 
de îmbolnăviri pe cale in- 
fecțioasă, dovada eficacită
ții vaccinărilor în masă și 
a încrederii pe care locui
torii o au acum în activita-

cumscripției sanitare, mor
talitatea infantilă a scăzut la 
2,71 la sută — 2,48 la sută. 
Acest indice e un motiv de 
mîndrie pentru populație și 
lucrătorii sanitari, atingînd 
rezultatele 
mai înaintate 
din punct de 
tar.

Prin munca . 
obținute la Turulung, 
Agărdy a absolvit cu ani în 
urmă examenul de medic 
principal, iar ulterior titlul 
de medic primar. Terenul 
pregătirii sale ? Dispensa
rul, comuna, pacienții pa 
care i-a diagnosticat și tra
tat ani la rînd. Și aici, la 
țară, e de părere medicul, 
poți deveni un ratat al pro-

Anii din urmă au marcat schim
bări sensibile de mentalitate în, pri
vința educației fizice și' sportive a 
tineretului studios. Se poate afirma 
că astăzi importanța și rolul educa
ției fizice a școlarilor sînt just înțe
lese în ansamblul educației de ordin 
intelectual. în diferitele forme de în
vățământ, educația fizică depășește 
treptat simpla natură a unui „obiect 
de studiu" tinzînd să asigure tuturor 
elevilor un solid suport fizic pentru 

de 
su- 

Și ce-

însușirea unui program școlar 
10—16 ani, și chiar mai mult, un 
port robust de viață sănătoasă 
muncă productivă pentru viitorii 
tățeni maturi ai patriei noastre.

Este demn de subliniat că această 
mentalitate modernă — adică științi
fică, judicioasă, — asupra educației 
fizice in școli ca parte necesară, inte
grantă. in procesul general de edu
cație al tinerei generații își face loc, 
se manifestă concret și în tot mai 
multe așezări rurale. Datorită preo
cupării locuitorilor unor comune 
pentru educația fizică și sportivă a 
propriilor copii, preocupare ce tinde

fesiei dacă nu ții pasul cu 
noutățile și progresele me
dicinii. L-am obligat pe in
terlocutor să facă un calcul: 
cit citește zilnic, în medie? 
30—40 de pagini de literatu
ră medicală. In plus, păs
trează un contact permanent 
cu spitalul unificat Satu 
Mare, ca for metodologic.

Secretarul comitetului co
munal de partid, L. Eabian, 
și primarul comunei, V. 
Groza, vorbindu-mi despre 
medicul Agărdy Tamâs, au 
dat un răspuns cu semni
ficație mai generală despre 
relația ideală dintre medic 
și societate.

— Faptul că un medic se 
află de 20 de ani de activi
tate în același 
comună, 
însuși o 
gioasă.
care nu 
s-ar fi 
vreme în ochii oamenilor ? 
Despre Agărdy este însă 
prea puțin să spui că și-a 
făcut doar datoria. Sau, 
dacă răminem la acest ter
men, putem spune că și-a 
făcut-o cu generozitatea și 
dăruirea totală a unui ade
vărat comunist. Medicul 
Agărdy este alături de noi și 
ca deputat și ca membru în 
comitetul executiv al consi
liului popular comunal, cu 
răspunderi importante în 
activitatea obștească. Toc
mai această integrare totală 
a medicului în viața socia
lă a comunei a dus la o pro
fundă și rodnică colaborare 
între dispensar și organele 
locale ale comunei.

...Două decenii de muncă 
devotată pentru sănătatea 
oamenilor de aici — români 
și maghiari, înfrățiți.

loc, într-o 
reprezintă prin el 
caracterizare elo- 
Credeți că unul 

și-a făcut datoria 
putut uita multă

să se identifice cu interesul organe
lor locale de stat, școlile din aceste 
comune au fost înzestrate cu diferite 
amenajări sportive, în unele cazuri 
chiar cu săli de educație fizică — și 
aici intervine cea de-a doua subli
niere importantă — ridicate prin 
mijloace proprii.

Să ne oprim puțin asupra însem
nătății unor asemenea fapte. Se știe 
că la ședința colegiului Ministerului 
învățăraîntului de la sfîrșitul lunii 
ianuarie 1971- se discutase îndelung 
problema înzestrării materiale a
școlilor, ca element principal de
susținere a procesului de educație 
fizică și sportivă, hotărîndu-se ela
borarea unui studiu pentru dezvol
tarea bazei sportive în două etape 
pînă în 1980. Aceasta va fi, desigur, 
o acțiune „de sus", o acțiune de 
eșalonare a investițiilor din fondu
rile centrale ale statului. Iată însă 
că în tot mai multe comune or
ganele locale de partid și de stat, 
răspunzînd intereselor cetățenilor 
din respectivele așezări, nu s-au 
arătat dispuse să mai aștepte cine 
știe cîți ani și, pe temeiul punerii 
în valoare a posibilităților de la fața 
locului, au trecut la construirea eco
nomicoasă a unor săli de sport pe 
lingă unitățile școlare de a căror 
soartă sint responsabile. Despre cî
teva dintre asemenea inițiative — 
foarte prețioase, pe de o parte, 
fiindcă dovedesc concret marea efi
ciență a exploatării resurselor locale, 

■ iar, pe de alta, datorită faptului că 
imprimă o dinamică superioară în
zestrării sportive a școlilor — vom 
relata în continuare, aducînd astfel 
la cunoștința generală experiența 
pozitivă din unele așezări argeșene.

In urmă cu vreun an și jumătate, 
ziarul nostru populariza reali
zarea interesantă dintr-o comună 
din județul Argeș, comună cu nu
mele de Berevpiești. Acolo era a- 
tunci „la roșu" clădirea unei săli de 
educație fizică și sport, nici prea 
mare, nici prea mică, tocmai bună 
pentru trebuințele celor 320 de elevi 
ai școlii generale din comună.

Celor din Berevoiești, cu mijloace 
limitate, le-au trebuit patru ani pen
tru a încheia lucrările la sala de sport 
a școlii. Cam toți cetățenii comunei 
în frunte cu cei 200 de comuniști au 
muncit benevol pe acest șantier. Con
tribuția în muncă și bănească a cetă
țenilor s-a soldat cu o construcție ce 
a costat aproximativ 80 000 lei, dar a 
cărei valoare reală este de trei ori mai 
mare 1

Relatarea experienței de la Berevo
iești a stimulat și a pus în mișcare 
oameni cu spirit întreprinzător și din 
alte comune argeșene. Nu de mult am 
revăzut Berevoieștiul, m-am uitat la 
Copii lucrînd în sală (aceasta parcă 

. mai frumoasă acum de cînd a fost • 
parchetată și ceva mai bine utilată) 
m-am reîntîlnit cu primarul Ion 
Avram și cu directorul școlii, Con
stantin. Proca. De la ei am aflat des
pre cîțiva dintre aceia care i-au vi
zitat „în schimb de experiență" și 
astfel am făcut un salt tocmai la 
capătul celălalt al județului, în satul 
Păduroiu din comuna Poiana Lacu
lui. In dreapta curții cum intri pe 
poartă se află clădirea nou-nouță a 
sălii d< sport. E drept, sala n-are

Valeria MIRONESCU
(Continuare în pag.a III-a)
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actualitatea culturală Șezătoare 
la Humulești

SĂPTĂMÎNA
CULTURII
ÎN GORJ

TG. JIU (Corespondentul „Scinteii", 
M. Dumitrescu).

Incepînd de simbătă 25 decembrie 
a.c., instituțiile și așezămintele de cul
tură din județul Gorj organizează 
„Săptămîna culturii gorjenești", amplă 
manifestare care reunește forțele ar
tistice locale șl este menită să con
tribuie la realizarea vastului program 
de educare socialistă a maselor. în 
toate localitățile județului vor avea 
loc cu acest prilej simpozioane, ex
puneri, expoziții, programe artistice, 
întilniri ale activiștilor de partid și 
de stat cu tineri și vîrstnici. Printre 
acțiuni se numără simpozioanele 
„Oameni de seamă ai Gorjului" și 
„Eroi și militanți gorjeni pentru li
bertate, pentru socialism" în cadrul 
cărora vor fi prezentate viața și ac
tivitatea unor personalități de sea
mă ca Tudor Vladimirescu, Gheor
ghe Magheru, Ecaterina Teodoroiu, 
Constantin Ivănuș, Constantin Brân- 
cuși, Tudor Arghezi etc., montajul 
literar-artistic „Cintă, cîntă, Gorju- 
le“, ziua teatrului, ziua culturii pen
tru tineret.

„Săptămîna culturii gorjene" se va 
Încheia cu poemul recital „Te cînt 
partid, te cînt patrie" la care își dau 
concursul cele mai bune formații ar
tistice din județ.

„Steaua

Sâtmarului"

la a treia ediție
în ultimii ani s-a Încetățenit ideea 

de confruntare artistică locală 
— festival sau concurs — raportată 
unor genuri muzicale diverse (muzică 
de cameră, muzică corală, muzică 
ușoară și populară).

Nu de mult a avut loc în sala Fi
larmonicii din Satu-Mare finala Fes
tivalului — concurs de muzică ușoa
ră „Steaua Sătmarului" aflat anul 
acesta la cea de-a treia ediție a sa. 
Concursul a reprezentat o reușită, 
un fapt artistic pozitiv, iar cît pri
vește laureații, (Gabriel Tămaș,. Ma
riana Indrieș, Viorel Păuleanu, Do
rina Chirvai, Ana Ciul, formațiile 
„Castelanii", „Meridiane", „Cadran" 
etc.), sîntem încredințați că unii din
tre ei' nu vor intîrzia să se afirme.

Concurenții — muncitori, tehni
cieni, ingineri, cooperatori, elevi, 
studenți etc., — au dobîndit sufra
giile publicului. Dincolo de calități 
sau neajunsuri, de realizări și succe
se, de emoțiile ce însoțesc de obicei 
orice confruntare, ain admirat la a- 
cești tineri și foarte tineri artiști a- 
matori pasiunea»» dăruirea,, țiiemarea, 
pentru frumosul artistic. Ș

Am recomanda pentru viitoarele 
ediții, selecționarea și coordonarea 
mai judicioasă a repertoriilor concu- 
renților și o mai susținută populari
zare în rîndurile publicului local a 
unui atare eveniment muzical în 
viața orașului.

Florian LUNGU

SCENA
• TEATRUL „C. I. NOTTARA" 

va prezenta miercuri, 29 decembrie, 
ora 19,30, Ia sala Magheru, „Fîntina 
Blanduziei" de Vasile Alecsandri.

Regia : Dan Nasta. Scenografia : 
arh. Eugen Dobrotă. Muzica : Pascal 
Bentoiu. Coregrafia : Vera Proca. 
Interpreți : Dan Nasta, C. Brezeanu, 
Mihai Heroveanu, G. Constantin, Ion 
Popa, Șt. Radof, Dan Nicolae, Al. 
Repan, Ioana Manolescu, Ancia Ca- 
ropol, Eugenia Bădulescu, Mihai 
Pruteanu, Vasile Lupu, Vasile Lu
cian, Mircea Stroe.

citai de poezie românească clasică 
și contemporană, precum și frag
mente din creația dramatică a lui 
B. Șt. Delavrancea, Aurel Baranga, 
Nicolae Moraru, Dan Tărchilă și 
Al. T. Popescu. Regia : Ion Maximi
lian. Scenografia : Mihai Tofan și 
Eugenia Tarășescu Jianu.

— Cea de-a doua — premiera 
spectacolului „Nota zero Ia purtare" 
de Virgil Stoenescu și Octavian 
Sava. Regia : Gh. Jora. Scenografia : 
■Elena Forțu.

e Dornic să 
sa la educarea 
patriotismului 
DE DRAMA

contribuie prin arta 
tineretului în spiritul 
socialist, TEATRUL 
ȘI COMEDIE DIN 

CONSTANȚA va prezenta în aceeași
zi două premiere.

— Cea dinții —spectacolul de poe
zie lirică și dramatică „De dragoste 
și veșnicie", care va cuprinde un re-

• TEATRUL DE STAT DIN TUR
DA a prezentat recent premiera pe 
țară a spectacolului cu piesa lui 
Valentin Kataev „Roata in patru 
colțuri" In regia lui Aurel Manea. 
Scenografia : Paul Salzberger. în 
distribuție : Emilian Ciortea, Traian 
Costea, Cornelia Chertes, Eugenia 
Chioreanu-Jiga, Gheorghe Stoian, 
Vladimir Brînduș.

Timp de o «ăptămină, Tg. Neamț 
a găzduit o sultă de manifestări ar
tistice reunite sub titlul semnifica
tiv „Șezătoare la Humulești". Orga
nizată sub egida comitetului de cul
tură și educație socialistă al orașului 
și a muzeului memorial „Ion 
Creangă", acțiunea a inclus deschi
derea unor expoziții de artă plast'că, 
șezători literare, o întîlnire a copii
lor din Humulești cti învățătorul 
Anton Grigoriu, nepot al lui Creangă, 
un concurs „Cine știe cîștigă" pe 
tema „Nică a lui Ștefan a Petrei", 
prezentarea filmului artistic „Amin
tiri din copilărie" cu participarea 
realizatorilor, o sesiune de comuni
cări științifice dedicată vieții și ope
rei lui Ion Creangă, spectacole de 
teatru în interpretarea actorilor 
Teatrului Național „Vasile Alec
sandri" din Iași și ai Teatrului ti
neretului din Piatra Neamț.

Semicentenarul
bibliotecii municipale

Succese de prestigiu 
în realizarea planului și a 
angajamentelor pe acest an

Scenâ din spectacolul „Ecaterina Teodoroiu' în interpretarea colectivului 
Teatrului Municipal „Maria Filotti* din Brăila

TR. SEVERIN (corespondentul 
„Scinteii" Ion Anghei) — S-au îm
plinit 50 de ani de la înfiin
țarea Bibliotecii municipale din 
Turnu-Severin. Biblioteca are azi un 
fond de peste 100 000 de volume, 
dintre care numeroase cărți rare, 
unicate, iar numărul cititorilor se ri
dică la peste 6 000. Cu prilejul aces
tei date aniversare a fost deschisă 
o expoziție cuprinzînd cărți, publi
cații și documente care oglindesc 
bogata activitate a Bibliotecii muni
cipale Tumu-Severin in cei 50 do 
ani de existență.

„Petrodava 71“

MUZICA ECRAN
• Miercuri, 29 decembrie, orele 20, 

la Ateneul Român, Mihai Bredi- 
ceanu va dirija un concert de mu
zică românească închinat aniversă
rii republicii. In program : lucrări 
de Paul Constantinescu, Laurențiu 
Profeta, Valentin Gheorghiu. Soliști: 
Martha Kessler, Dionisie Konya, 
Valentin Gheorghiu.

... • Casa de discuri „Electrecord" 
/prezintă „10 succese ale muzicii 
ușoare românești", . 10 din cele mai 
valoroase șlagăre ale acestui an.

• Semnalăm apariția în cadrul E- 
diturii Academiei a importantei mo
nografii „GEORGE ENESCU". Mircea 
Voican, Alfred Hoffman, Elena Zotto- 
viceanu, Clemansa Firea oferă în 
cele două volume analize documen
tate, adevărate pagini de istorie a 
muzicii, definesc cu multă pătrun
dere personalitatea marelui compo
zitor român.

Aniversarea unor formații

artistice
Locuitorii comunei Arbore, jude

țul Suceava, au sărbătorit duminică 
75 de ani de la înființarea căminu
lui cultural din localitate. Astăzi, 
acest așezămînt cultural dispune de 
o bibliotecă cu peste 10 000 de vo
lume, un cinematograf, o sală de 
club. în cadrul căminului cultural 
activează aproape 300 artiști ama
tori. La adunarea festivă ce a avut 
Ioc cu acest prilej au luat- parte nu
meroși săteni, cadre didactice, mem
bri ai formațiilor de cor, teatru și 
ds dansuri, reprezentanți ai organe
lor locale de partid și de stat, alți 
invitați. Pentru activitate îndelun
gată și merite deosebite în dezvol
tarea vieții cultural-artistice a satu
lui, un număr de 65 artiști amatori 
și activiști culturali au primit insig
na „Evidențiat în munca cultural-e
ducativă de masă".

Intr-o atmosferă entuziastă, adu
narea populară a locuitorilor comu
nei Arbore a adoptat, la încheierea 
festivităților, textul unei telegrame 
adresate Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se spune, 
printre altele : „Vă asigurăm și cu 
acest prilej, stimate tovarășe secre
tar general, că toți locuitorii comu
nei Arbore, în frunte cu comuniștii, 
vor depune eforturi sporite pentru 
transpunerea în viață a programului 
de intensificare a muncii ideologice 
și cultural-educative pentru făurirea 
omului de tip nou, a omului socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
in patria noastră".

partidului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de Co
mitetul județean Sibiu al 
P.C.R. — înțelegind sen
sul profund umanist și 
fundamentarea științifică 
a politicii interne și ex
terne a partidului și sta
tului nostru, vom face ca 
prin munca și priceperea 
noastră să contribuim cît 
mai din plin la construi
rea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în 
pâtria noastră.

Comuniștii, toți oame
nii muncii din întreprin
derile industriale ale ju
dețului Arad raportează 
îndeplinirea cu 7 zile îna
inte de termen a planului 
anual la producția marfă 
și la producția marfă vîn
dută și încasată — se a- 
rată în telegrama adresată 
C.C. al P.C.R., tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. 
Ca rezultat al valorifică
rii rezervelor interne din 
întreprinderi, al organi
zării superioare a pro
ducției, unitățile econo
mice din județ vor realiza 
pîriă la sfîrșitul anului o 
producție marfă supli
mentară de peste 100 mi
lioane lei, iar la produc
ția marfă vîndută și în
casată circa 120 milioane 
lei.

Conștiențl de răspun
derile ce ne revin în vii
torul an, se spune în 
telegramă, vă asigu
răm, stimate tovarășe 
Ceaușescu, că oamenii 
muncii români, maghiari, 
germani și de alte națio
nalități din industria ju
dețului Arad, sub condu
cerea organizațiilor de 
partid, nu-și vor precu
peți forțele, energia, ta
lentul, capacitățile crea
toare pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor ce 
le revin din cel de-al doi-, 
lea an al cincinalului.

La 25 decembrie a fost 
realizat planul anual la 
producția globală indus
trială și in județul Sibiu, 
ceea ce va permite ca 
pînă la sfîrșitul anului să 
se obțină o producție su
plimentară în valoare de 
peste 240 milioane lei.

Conștienți de marea 
răspundere ce ne revine 
în lupta pentru a da pa
triei cît mai multe pro
duse de înaltă calitate — 
se spune în telegrama a- 
dresată cu acest prilej 
Comitetului Centrai al

85 000 tone laminate din 
oțel și alte produse.

Prlntr-o telegramă a- 
dresată Comitetului Cen
tral al Partidului Comu
nist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Minis
terul Construcțiilor Indus
triale informează că în 
ziua de 24 decembrie a 
fost realizat planul anual 
de construcții-montaj, 
ceea ce asigură obținerea 
pînă la finele anului ®

Telegrame adresate C.C. al
P.C.R., tovarășului
Nicolae Ceaușescu

al cincinalului. în tele
grama adresată cu acest 
prilej Comitetului Central 
al partidului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, con
ducerea ministerului sub
liniază că, în timpul ce a 
mai rămas pînă la sfîrși
tul acestui an, combina
tele de exploatare și in
dustrializare a lemnului și 
combinatele de celuloză și 
hirtie vor realiza în plus 
produse în valoare de cir
ca 370 milioane lei.

Preocuparea permanentă 
pentru îmbunătățirea ca
lității produselor, se spu
ne în telegramă, se oglin
dește în depășirea planu
lui anual la producția 
marfă vîndută și încasată 
cu 370 milioane lei.

De asemenea, prin ridi
carea gradului de meca
nizare, folos'rea mai de
plină a capacității utilaje
lor și instalațiilor, organi
zarea mai bună a produc
ției și a muncii și crește
rea calificării și speciali
zării cadrelor, productivi
tatea muncii a crescut în 
acest an cu 5 la sută tn 
comparație cu realizările 
anului 1970.

Centrala industriala de 
anvelope șl articole teh
nice din cauciuc a înde
plinit cu 8 zile mai de
vreme planul anual la 
producția marfă.

In cursul anului, colec
tivele unităților centralei 
au introdus în fabricație 
8 noi tipodimensiuni de 
anvelope și au obținut re
zultate bune în direcția 
îmbunătățirii calității pro
duselor prin reproiecta- 
rea unor profile și spori
rea substanțială a anve
lopelor în construcție 
radială. Pînă la 31 de
cembrie se vor realiza 
peste plan 30 000 anvelope 
și alte produse.

Centralele șl unitățile 
Ministerului Industriei 
Metalurgice au îndeplinit 
cu șapte zile mai devre
me planul la producția 
globală, tn telegrama tri
misă cu acest prilej Co
mitetului Central el 
Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, se arată că 
angajamentul siderurgiș- 
tilor, luat în întrecerea 
socialistă pe acest an, de 
a da îr, plus o producție 
în valoare de aproape un 
miliard lei va fi îndepli
nit și se exprimă hotărî- 
rea lor de a realiza în 
condiții și mai bune sar
cinile de plan pe 1972.

Pînă la sfîrșitul lunii 
decembrie, metalurgiștii 
vor da în plus economiei 
naționale 110 000 tone de 
fontă. 80 000 tone de oțel.

unei depășiri de peate 
100 milioane lei.

Activitatea desfășurată 
în acest an de zecile de 
mii de muncitori, tehnici
eni, ingineri și econo
miști a asigurat intrarea 
în funcțiune a peste 300 
obiective și capacități 
productive în industrie și 
agricultură, din care o 
parte înainte de termenele 
planificate.

Raportînd îndeplinirea 
sarcinilor ce ne-au revenit 
în primul an al cincina
lului, ce spune în tele
gramă, vă asigurăm, tova
rășe Nicolae Ceaușescu, 
că sîntem pregătiți și vom 
face totul pentru realiza
rea planului pe anul 1972.

Și unitățile Ministerului 
Industriei Lemnului au 
îndeplinit, cu 0 zile mai 
devreme, sarcinile la pro
ducția globală și marfă 
din planul pe primul an

Zilele culturii artistice de amatori, 
„Petrodava ’71", reprezintă titlul 
unei ample acțiuni cultural-educati
ve desfășurate în municipiul Piatra 
Neamț în săptămîna care a trecut. 
Organizate sub egida comitetului 
municipal de partid, manifestările 
au permis o cuprinzătoare panoramă 
a potențialului artistic local. Astfel, 
de-a lungul celor șapte zile, a fast 
inaugurată expoziția de artă plastică 
a artiștilor amatori din județ, a 
avut loc o paradă a brigăzilor de 
agitație, un concert spectacol „Cînt 
și joc bistrițean", o sesiune de co
municări și referate „Muncă politică 
și cultural-educativă de masă în 
sprijinul sarcinilor de producție” cu 
participarea a numeroși specialiști 
din unitățile economice locale. Festi
vitățile s-au încheiat cu premierea 
celor mai bune formații și artiști 
amatori.

Gara Bielorusă, producție a stu
diourilor „Mosfilm" prezentată și cu 
prilejul ediției din acest an a Festi
valului filmului sovietic. Regizorul 
Andrei Smirnov pune în dezbatere, 
în acest film, probleme ale omului < 
contemporan, urmăririd confrunta
rea a patru prieteni care se reîntîl- 
nesc după un sfert de veac. In dis- 

Anatoli

cinema
..țribuțift : Evgheni Leonova 

Papahov, Aleksei t Glazîrin, Nina 
Urgat ș.a.

Sorgul roșu — producție a stu
diourilor poloneze (regia : Ewa și 
Czeslaw Petelski). Evocare drama
tică a uneia dintre cele mai grele 
bătălii purtate de armata poloneză 
în timpul celui de-al doilea război 
mondial. Cu Andrzej Kopicszynski, 
Wieslawa Nemyska.

»ț?

tv

Nici un om pentru Camp De
trick — producție a studiourilor din 
R.D. Germană, în regia lui Ingrid 
Sander. Film de factură polițistă, in
terpretat de Horst Drinda, Chris
tine Sehorn ș.a.

Duminică dimineața, sătenii din 
Crihalma, județul Brașov, au sărbă
torit împlinirea a 50 de ani de acti
vitate a corului din localitate. în 
cadrul festivității organizate cu a- 
cest prilej, pe scena căminului cul
tural au evoluat, alături de forma
ția corală sărbătorită și corul băr
bătesc, orchestra de muzică populară, 
soliști vocali și instrumentiști de la 
Casa de cultură din Rupea, precum 
și renumitul ansamblu folcloric de 
la Dăișoara.

Locuitorii satului, cei prezenți la 
sărbătorire au adoptat textul unei 
telegrame adresate Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, in 
care se spune : „Astăzi, cînd sărbă
torim semicentenarul formației co
rale, gindurile noastre de înaltă pre
țuire și recunoștință se îndreaptă 
spre conducerea partidului, spre 
dumneavoastră, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, a- 
dresîndu-vă încă o dată mulțumirile 
noastre pentru neobosita și perma
nenta grijă ce o purtați dezvoltării 
culturii și tradițiilor artei populare 
românești, ridicării gradului de cul
tură al întregului popor.

Uniți în muncă și cîntec, iubitorii 
cîntecului din satul Crihalma, tineri 
și vîrstnici, înalță, prin glasurile lor. 
imn de slavă patriei, partidului, vie
ții înfloritoare din țara noastră".

Cea mai frumoasă soție — produc
ție italiană. Incursiune în lumea 
dominată de teroare și prejudecăți 
a „mafioților" întreprinsă de un re
gizor cunoscut prin vocația sa pen
tru critica socială : Damiano Da- 
miani. Cu Ornella Muți, Alessio 
Oraro.

BAIA MARE (Vasile Gaftone, co
respondentul „Scinteii"). Ieri, la 
Sighetu Marmației a început „Festi
valul datinilor și obiceiurilor fol
clorice de iarnă din Maramureș". 
Manifestările au debutat cu deschi
derea unei expoziții permanente de 
etnografie la muzeul Maramureșului 
și a tîrgului de artă populară. După 
alaiul datinilor și obiceiurilor de 
iarnă, cele mai bune formații artis
tice de amatori din Maramureș au 
susținut în sala „Studio" bogate 
spectacole folclorice. Alături de for
mațiile artistice maramureșene, în 
acest an la festival au fost prezente 
și două grupuri vocale din județele 
Bihor și Harghita. Cu același prilej, 
la Sighetu Marmației a fost organi
zată o sesiune de comunicări cu 
tema : „Datini și obiceiuri folclorice 
de iarnă In Maramureș".

16,00—17,00 Lecții TV. pentru lu
crătorii din agricultură • 
Organizarea acțiunilor de 
combatere a dăunătorilor la 
principalele culturi de cimp 
• Tehnologia producerii de 
sămînță la principalele cul
turi de cimp.

18,00 Scena — emisiune de infor
mație și critică teatrală.

18,30 Instrumente și virtuozi : tt- 
' ' ’ ‘ Gheorghenărui violonist

Toader.
18,45 Stop-cadru. Start 

al cincinalului, 
rodnic al întrecerii socialiste, 
baze succeselor din 1072.

19,15 Publicitate.
19,20 1001 de 'seri — emisiune pen

tru cei mid. Povestiri cie 
iarnă.

19,30 Telejurnalul de seară.
20,10 Avanpremiera.

în anul II
Un bilanț

(Agerpres)

Filme documentare 
pe ecranele Capitalei

27 decembrie 1971 — 2 ianuarie 1972

PRODUCȚII ALE 
„AL. SAHIA" și

STUDIOURILOR 
„ANIMAFILM-

PRODUCȚII ALE STUDIOURILOR 
DIN ALTE ȚARI

Arta : Vizita de lucru a tovarășu
lui Ceaușescu în județul
Mehedinți ; Patria : La mulți

Arta : Vizita de 
lui Nicolae C—„----- _
Mehedinți ; Patria : La mulți _ am, 
Mihaela ! București : Și noi sintem 
pietoni ; Festival. Modern, Favorit : 
Orizont științific 11/71 ; Victoria : 
Atenție, pietoni ! Bucegi : Orizont 
științific 10/71 ; Lira : Almanah in
ternațional tehnico-științific ; Feren
tari : Holografia ; Pacea : Gaița și 
păunul ; Volga : întoarcere în vii
tor ; Miorița : Asteroidul ; Moșilor : 
Cu mîinile noastre ; Popular : Meș
terii lemnului ; Flacăra : Profilaxia 
gripei ; Flamura : Persepolis 2 500 : 
Doina : Cine-i mai important. Sta
fiile din Canterville, Cine a găsit 
mănușa ?, Soarele, Apa și trandafi
rul.

Luceafărul, Melodia : (27—29/XII)
O călătorie cu vasul Bathory (R.P. 
Ungară) ; Capitol : (27-29/XII) în 
delta Volgăi (U.R.S.S.) ; Central : 
Eveniment ; Lumina : Gdansk (R.P. 
Polonă) ; Grivița : Succes (R.P. Un
gară) ; Buzești : Biocurenții coman
dă (U.R.S.S.) ; Unirea : ~ ‘
siberiene (U.R.S.S.) ; 
Găina prost desenată de 
Cehoslovacă) ; Crîngași : 
Polonă) ;: Floreasca : 
regelui Sigismund (R P
Viitorul : Stelele Africii (U.R.S.S.) ; 
Gloria : (27-29/XII) Zimbrii (R.P. 
Polonă) ; Munca : Povestiri neobiș
nuite (R P. Ungară) ; Cosmos : Cu
riozitate (R.P Ungară) ; Tomis : Ci
nematograful (R.P. Ungară) ; Vitan : 
Iaje (Iugoslavia) ; Progresul : Nun
tă cu bucluc (R.S. Cehoslovacă).

dri zonturi
Laromet : 

mine (R.S. 
Ideea (R.P. 
Goblenurile

Polonă) ; 
>.S.) ; 
(R.P.

Un funcționar public re
dactează un act oficial. Și 
greșește un semn de punc
tuație ori transcrierea u- 
nui nume. Ce consecințe 
pot avea astfel de erori 7

Să vedem, în cazul pen
sionarei Naumescu H. Sil
via, din comuna Bucșani, 
județul Ilfov, ce importan
ță au astfel de „erori". O- 
ficiul județean de pensii și 
ocrotiri sociale Ilfov îi tri
mite acesteia, prin poștă, 
în luna august, decizia de 
pensionare. Pe plic insă, în 
adresa destinatarului, se 
strecoară o greșeală : iu 
loc de Silvia... Sofia. „O 
eroare fără însemnătate, 
i-au spus funcționarii ofi
ciului. Nu-i un temei de 
îngrijorare, de vreme ce in 
decizie transcrierea e făcu
tă corect". Dar „mica e- 
roare" se menține în con
tinuare : in octombrie, 
poștașul nu vrea să-i achi
te drepturile de pensie, de- 
cît după rugăminți, pentru 
că și pe mandatul poștal 
este tot... Naumescu Sofia.

Dacă ar fi fost o mică 
greșeală, așa cum s-au 
„scuzat" funcționarii ofi
ciului, iar aceasta ar fi fost 
îndreptată din capul locu
lui, așa cum i s-a promis, 
totul ar fi intrat pe făga
șul normal. însă „erorile" 
continuă ! Pensionara se 
prezintă, pentru a doua 
oară, la oficiul județean, a- 
duce la cunoștință cele în-, 
timplate șl din nou i se fac 
promisiuni. Dar... în luna 
noiembrie, Naumescu H. 
Silvia devine... Păunescu 
Sofia. Nu i se mai poate 
plăti pensia !

Alt caz asemănător. Pe 
pensionarul Alex. Ciucă, 
din București bd. Aerogă
rii 15. funcționarii Oficiu
lui de pensii și ocrotiri so
ciale din sectorul I. 
dintr-o astfel de 
pur 
țat.

tot 
____ ... eroare, 

și simplu, l-au desfiin- 
Tn ziua cînd trebuia să 

încaseze pensia pe luna oc-

26,15 Roman foileton : David Cop
perfield (II),

11,03 Tirgul Drăgaicei. Reportaj de 
Toma Popescu.

21.25 Teatru liric TV. Opereta 
„Neasttmpărata". Interpret! 
principali : Elisa Ramirez șl 
Jos4 Moreno.

22.25 Din țările socialiste. U.R.S.S. 
— dezvoltarea transporturilor.

22,40 Telejurnalul de noapte.

teatre
• Teatrul de comedie : Croitorii 
cei mari din Valahia — 10,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sale 
Magheru) : Bună seara domnule 
Wilde — 19,30.
• Teatrul Ciulești : Secunde 51
— 10.30, Freddy — 15.
• Circul Globus : Parada ritului
— 16; 19,30.

• R.D. la munte șl la mare : 
PATRIA — 10; 12,30; 16; 18,30; 21, 
LUCEAFĂRUL - 9; 11.15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, FAVORIT — 0,30; 
13: 16,30; 18; 80,30, MODERN — 
»; 11,15; 13,30; 10; 18,15; 20,30.
• Love story : SALA PALATULUI 
— 20.15 (seria de bilete — 3952).
• Sorbul roșu : FESTIVAL 
12; 1M5: 17.30: 30,30.
«, Nici un om pentru Camp Die
trick : victoria — 9: 11,15; 13.30; 
16; 18.30: 20.45.
• Gara bielorusă : CENTRAL — 
9,18: 11,30: 13.45; 10; 18.15; 20,30.
« Cea mal frumoasă soție : SCA- 

- ---- 13.30; 16; 18.30; 21, 
8,30; 11; 13.30; 16;

9:

tombrie, factorul poștal l-a 
anunțat : „Nu am primit 
C.E.C.-ul dv. de pensie 
pentru că sînteți... dece
dat" (7 !).

Ți se taie, pur și simplu, 
respirația, nu știi cum să 
reacționezi la o asemenea 
veste. A. Ciucă se prezin
tă la oficiul de pensii, ara
tă că e viu și nevătămat, 
că e o confuzie I se dau 
asigurări că totul se va 
rezolva. S-a rezolvat 7 Da

o exercită in aparatul de 
stat.

Pot avea, oare, cetățenii 
garanția că în viitor la a- 
ceste oficii de pensii ase
menea lucruri nu se vor 
mal repeta ? Avînd în ve
dere cele întimplate, pînă 
acum, bineînțeles că nu !...

în cazul pe care vi-1 
prezentăm în continuare 
lucrurile au luat o aseme
nea întorsătură incit con
secințele sînt foarte grave

civilă (înscrise în dosar), e 
șofer și nu tehnician etc. 
Așadar, lucrurile se clari
fică : o coincidență de nu
me ce-1 atrăsese pe el, A- 
postolescu din Poiana Cîm- 
pina, în mod nefiresc, în 
această încurcătură. Se a- 
dresează vicepreședintelui 
judecătoriei, face o scri
soare, arătînd confuzia să- 
vîrșită, care, împreună cu 
citația sînt cusute la dosar. 
I se cer scuze (ca și in ce

CONSECINȚELE
UNOR ERORI

de unde ! în noiembrie lu
crurile se repetă aidoma da 
în luna precedentă.

E oare nevoie să demon
străm că nu există eroare 
fără însemnătate 7 Oricît 
de mică, eroarea generează 
consecințe mari. Numai dacă 
ne gîndim la acestea, putem 
aprecia adevărata măsură 
a răului ce-1 aduc cetățe
nilor neglijența, superfici
alitatea, Iresponsabilitatea 
de care dau dovadă funcțio
narii în cauză. Funcționarii 
celor două oficii greșesc, li 
se aduce la cunoștință, dar 
ei perseverează cu încăpăți- 
nare în comiterea și am
plificarea ei. Și într-un caz 
și în celălalt intră în func
ție scuzele, promisiunile 
formale. Desprindem o tră
sătură comună a acestor 
încurcă-lume de la institu
țiile pomenite : lipsa de 
respect pentru cetățean, 
compromiterea funcției ce

— un om putea fi privat 
de libertate. Teoretic — la 
ora actuală — chiar 
privat de libertate ! 
prezentăm, pe scurt, 
tele :

La începutul lunii 
îembrie, Dumitru Aposto- 
lescu, din comuna Poiana 
Cîmpina, județul Prahova, 
tehnician la Uzina de re
parații auto Cîmpina, pri
mește o citație prin care 
Judecătoria orașului Plo
iești îl înștiințează că, po
trivit dosarului penal nr. 
11588/1971, e chemat în ju
decată sub acuzația de de
lapidare. Totul cade ca o lo
vitură de trăznet ! Se învo- 
iește de la serviciu și a- 
leargă la judecătorie. Vede 
dosarul și se dumirește : 
infractorul adevărat se nu
mește tot Apostolescu Du
mitru, dar aceasta e singura 
identitate ; împricinatul re
al are alte date de stare

este
Să 

fap-
no-

lelalte cazuri !), e asigurat 
că totul se încheie cu bine, 
și A. D. pleacă acasă.

Ce a urmat 7 N-o să vă 
vină a crede I în ziua de 2 
decembrie, Dumitru Apos- 
tolescu găsește acasă 
plic, înlăuntrul 
afla... copie de pe sentința 
nr. 4507/1971, a Judecătoriei 
Ploiești, prin care i se co
munică condamnarea lui la 
6 luni închisoare (7 !)".

Ne deplasăm la Ploiești. 
Cercetăm cu atenție dosa
rul. Pe scurt, ce concluzii 
se desprind 7 a) Greșeala 
a început de la postul de 
miliție din Bărcănești, în 
raza căruia s-a comis in
fracțiunea de delapidare : 
lucrătorul de miliție. în loc 
să consemneze in procesul 
verbal de cercetare domi
ciliu] infractorului real — 
comuna Vulcănești — trece 
localitatea de unde i B-a 
eliberat buletinul de iden-

un
căruia se

tltate — orașul Cîmpina; 
b) Procuratura locală, la 
rîndul ei, nu studiază cu a- 
tenție dosarul primit de la 
organul de miliție și-1 tri
mite la judecătorie ; c) In
stanța pronunță această 
sentință netememică și ne
legală.

Discutăm cu judecătoare» 
Ghinea Lisa Mona, care a 
făcut parte din completul 
de judecată, încercînd să 
reconstituim, din filele do
sarului, desfășurarea pro
cesului. li adresăm invi
tația :

— Răsfoiți, vă rugăm, cu 
atenție <’ 
greșeală 7 
soarea lui 
la dosar).

Se uită, 
la un cap

— Nici una '!
Insistăm Repeta răsfoi

rea. Același rezultat. îi a- 
rătăm scrisoarea de la do
sar, ce se afla, bineînțeles, 
tot acolo și în timpul des
fășurării procesului Răs
punsul judecătoarei ne stu- 
pefiază :

— Cred că n-am obser
vat-o...

Fantastic I Un om e tri
mis la închisoare de 
judecător 
servat" !

— Cum 
tenția" ?

— Cred

dosarul E vreo 
(Repetăm : ecri- 
D. A. era cusută
Î1 cercetează. De 
la altul.

care „n-a
un 

ob-
explicați „nea-
că eram obosită 

sau mă gindeam în altă 
parte (? !).

Ne oprim aici. Dialogul 
este incredibil. Cu cită u- 
șurință privește lucrurile 
această judecătoare ! Să se 
gîndească in altă parte, în 
timp ce-1 condamnă pe un 
om la 6 luni închisoare 1

♦
relatate — cu toate 
reale — sint de do- 
absurdului. Lăsăm

Cele 
că sînt 
meniul 
organele în drept să apre
cieze acest mod de a gîndi 
și lucra. Și de a decide în 
consecință.

Vasile MIHAI
î
)

LA — 9: 11.13; 
BUCUREȘTI — 
18,30; si-
• Decolarea :
11.30: 13,45; 16; 
MURA - -
20.30.
• Waterloo s EXCELSIOR 
12.15; 16; 19.30, AURORA 
12,15; 16; 19,30.
a Lumea minunată a fraților 
Grîmm — 9,15; 11,46; 14. Căderea 
imperiului roman — 16,30; 19,43 ; 
CAPITOL.
a Program de desene animate — 
9; 10, Piticul vrăjitor — 11.30:
18.30. Hugo și Josefina — IB; 18.15, 
Chemarea destinului — 30,30 : DOI
NA.
• Totul pentru rfs — 9—18.30 In 
continuare ; Program de docu
mentare românești — 10,15 : TIM
PURI NOI.
• Ocolul pămtntulul tn 80 de zile
— 10; 13, Primăvara pe strada 
Zareelnîa - 16,30 ; CINEMATECA 
(sala Union).
a Trenul : FEROVIAR — 8.18: 
13; 15: 17.45 : 20.30. MELODIA - 
0.15; 12,18: 18.15: 18; 20.43. GLO
RIA — o: 12: 14,45: 17.36: so.so. 
a Mihalț Stroeoff : DRUMUL SĂ- 
RTT — 18: 17.30 : 20. GIULEȘTI — 
15.30: 17,43; 20.
a 12 oameni furios! :
— 9; ""
MTS — »: 11,15; 13.30;
20.30.
a Poveste stngeronsă i 
TARI — 16 30; 17.45; 20.
• Anna eelnr » mîe 
BUCEGT — 16: 19.18, MIORIȚA — 
9; 12.15; 1B: 19,30.
• Pădurea de mesteceni s FLO- 
REASCA — 15.36; 18; 30,18.
• Saltul t CRÎNGAȘI — 15.30: 18:
30.15.
« Unehlnl Vanla s VIITORUL — 
15,48: 18: 20.16.
o Castanele «tut bune s 75UZES77
— 15.30; 18: 20,13.
a Asediu! s LIRA
20.15.
a Tick, Tick, Tick 1 LUMINA — 
9—19.43 în continuare.
n Oliver t POPULAR — tS.SO: I». 
a Zestrea domnițe! Ratxi : Săp- 
tâmîna nebunilor : MUNCA — 
15.30: 19.
a Marele nremîu : FLACARA — 
15.30: 19. RAHOVA — 15.30: 19.
a Duel straniu i LAROMET
15 30: 17.30; 19.30.
a Aeronortul : VTTAN — 13.30: 
a Ritmuri spaniole : ARTA 
15.30; 18: 20.15.
a Artlcotut 420 : ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE POPOARE - 15.30: 19.
« Steaua de tinichea ; UNIREA
— 16.30: 18: 20.
a Hello. Dolly 1 ! PACEA —
19.
• Sunetul muzicii t MOȘILOR 
15.30: 19.
• O floare șl doi grădinari : 
COSMOS - 15.30: 19.

i • Floarea dc cactus ; PROGRE-
1 SUL - 15.30: 18: 20

)
1__________ _ ________________ e~. ,

VOLGA — 9.15;
18.13; 20,30, FLA- 

S; 11,15; 13.30; 16; 18,15;

9;
9;

V 

ț

î

J

GRivrrA
11; 13: 16: 18.15; 20.30, TO-. .. .. ------ IS. lg JS,

FERKN"

tfc Bile :

18.M: 18;

19.

16;



SClNTElÂ — îunî 27 decembrie 1971 PAGINA 3

Ieri, în sala Fioreasca, un interesant spectacol sportiv IERI S-A INAUGURAT LA PREDEAL

Sărbătorirea uzinei
„Laminorul de tablă subțire"

Meciurile amicale dintre SEZONUL COMPETIȚIONAL DE SCHI

voleibaliștii și baschetbalistele 
din România și R. P. Chineză

Olimpicii s-au întors din turneu 
UAR NU S-AU VĂZUT IN CONCURS

Amatorii de volei ji baschet din 
Capitală au urmărit ieri dimineață 
spectacolele pe care și le-au dorit 
de multă vreme și pe care li le-au 
oferit intilnirile prietenești dintre 
voleibaliștii ți baschetbalistele din 
România și R.P. Chineză. De altfel, 
așa cum se intimplă și la alte dis
cipline sportive, al șaselea simț al 
publicului stadioanelor ți arenelor 
sportive — cel care-i „spune" di
nainte dacă merită sau nu să vizio
neze la fața locului disputele anun
țate — a funcționat fără reproș, și la 
ora 9,30 cea rhai mare sală de sport 
din București era plină, cum n-am 
mai văzut-o de ani de zile. Cadrul 
alcătuit de public, spectacolul dat 
de către sportivii din cele două țări, 
atît la volei (meciul dintre selecțio
nata R.P. Chineze și echipa noastră 
campioană. Steaua), cit și la baschet 
(intilnirea dintre reprezentativele 
României și R.P. Chineze) au făcut 
din cuplajul respectiv un eveniment 
sportiv ce a justificat interesul 
deosebit cu care a fost așteptat.

Amatorii de vo
lei din Capitală, 
fini cunoscători ai 
acestui sport, dar 
de o bună bucată 
de vreme lipsiți de 
partide cu prota
goniști de prim 
rang, au avut satis

facția să-I vadă la lucru pe Yuan
Wei-ming, unul dintre cei mai buni
coordonatori de joc din cîți au evo
luat pe parchetul sălii Fioreasca. 
Uimitor în ce privește reflexele, cu 
o fantezie nu mai puțin surprinză
toare atunci cînd „intră" în combi
nații, venind din linia a doua, Yuan 
Wei-ming și-a pus in valoare pe 
coechipieri, reușind să furnizeze îm
preună cu ei faze deosebit de gustate 
de „tribune". încrucișările la fileu 
și mobilitatea blocajelor au fost ele
mentele care au decis victoria oas
peților, mult mai larg decît o arată 
scorul de 3—2 (7—15, 15—13, 15-6, 
11—15, 15—5).

Campioana noastră, Steaua, n-a 
putut beneficia nici de aportul jucă
torilor săi Bartha și Stamate, aflați 
după un tratament balnear, nici de 
cel al dinamoviștilor Mihai Tîrlici 
și Gheorghe Stoian. In aceste con
diții, din formația aliniată pe teren, 
Crețu și Cristianii s-au făcut re
marcați prin efortul lor de a ridica

DIN TOATE SPORTURILE
CAMPIONUL MONDIAL DE BOX 

la cat. grea, americanul JOE FRA
ZIER, se ..pregătește. in,tens..la. Phila
delphia în vederea reintrării pro
gramate la 15 ianuarie la New Or
leans. După cum se știe, la această 
dată, Frazier își va pune titlul în 
joc în fața lui Terry Daniels, un 
„greu" de mina a doua, învins îna
inte de limită de George Foreman 
și George Chuvalo. Este cunoscut 
amatorilor de box din lumea în
treagă că Frazier nu este încă dis
pus să-i acorde revanșa fostului 
campion al lumii, Cassius Clay. 
Frazier a declarat că a început să-și 
accelereze pregătirile pentru a re
veni la o formă excelentă. In afara 
programului pentru obținerea unei 
bune condiții fizice, Frazier lucrează 
în fiecare zi la mănuși cu sparing- 
partenerii săi Ray Anderson, Mike 
Bosewell și Billy Williams. Frazier 
și-a menținut declarația că probabil 
va lupta cu Clay în primăvara anu
lui 1973.

IN ZIUA A DOUA A TURNEU
LUI INTERNAȚIONAL MASCULIN 
DE BASCHET, care se desfășoară la 
Madrid, cunoscuta formație Real 
Madrid a învins cu scorul de 89—80 
(41—35) echipa Juventut Badalona.

„PALATUL SPORTURILOR" DIN 
GAND a găzduit un concurs inter
național ciclist, la startul căruia au 
fost prezenți sportivi din mai multe 
țări europene.

Proba de viteză a fost cîștigată de 
olandezul Leijn Loeveseyn, secundat 
de belgianul. Robert van Lancker și 
italianul Giordano Turrini.

In cursa americană, victoria a re
venit cuplului Patrick Sercu (Bel
gia) — Peter Post (Olanda), care a 
parcurs într-o oră 49,549 km. I-au 
urmat la un tur perechile Alain van 
Lancker — Jacky Mourioux (Fran
ța) și Theo Verschueren (Belgia) — 
Kees Stăm (Olanda).

PATINATORII DE VITEZA nor
vegieni își continuă pregătirile în 
vederea participării la Jocurile 
Olimpice i de iarnă de la Sapporo. 
Recent, el au luat startul într-un

FOT
• Federația chiliana a in

terzis transferările în 
străinătate

Federația chiliană de fotbal a pu
blicat un comunicat prin care inter
zice cu desăvîrșire, cu începere de 
la 1 ianuarie 1972, transferul de 
jucători în străinătate. Oficialitățile 
sportive chiliene au motivat această 
hotărîre arătînd că, pentru prelimi
nariile campionatului mondial, echipa 
statului Chile trebuie să fie alcă
tuită din cei mai buni jucători ai 
țării.

© Turneu al echipei Unga
riei în America de Sud

Antrenorul echipei maghiare de 
fotbal, Ilovski, a anunțat că între 
1 și 20 ianuarie cei 20 de selecțio- 
nabili se vor pregăti în Spania. La 
12 ianuarie va avea loc și un meci 
de verificare la Madrid între se
lecționata acestui oraș și reprezen
tativa maghiară, care va juca sub 
titulatura orașului Budapesta. Apoi, 
fotbaliștii maghiari își vor continua 
pregătirile în America de Sud, unde 
vor susține 8 meciuri în Brazilia, 
Peru și Columbia. 

nivelul randamentului celorlalți co
echipieri, impunindu-se alături de 
Yuan Wei-ming, Tuo Tia-ming, Săn 
Fu-ming și Wang Ză-sii ca cei mai 
buni jucători ai zilei. Singura pă
rere de rău de la acest meci de volei 
este că dincolo de fileu, în fața repre
zentativei R.P. Chineze, nu s-a a- 
flat formația noastră națională. In
tilnirea ar fi căpătat în strălucire, 
cu atît mal mult cu cît, ca stil, cele 
două formații sînt oarecum asemănă
toare : cu mingi jucate în. combi
nații, la fileu, cu multă mișcare pa 
teren.

A urmat IntSlnl- 
rea dintre baschet
baliste. Iubitorilor 
acestui sport le 
e3te cunoscut că 
reprezentativa noas
tră se află în plin 
proces de recon
strucție, că în lot a 

revenit Ecaterina Savu, iar în ulti
mul moment, în echipă a fost rein
trodusă șl Suzana Szabados. Avan
cronicile acestei partide făgăduiau, 
sub panou, un duel interesant între 
cele mai înalte jucătoare ale celor 
două formații : Jen Huan-Zehn și 
Gabriela Ciocan. Duelul a avut loc, 
dar privirile spectatorilor le-au ur
mărit cu predilecție pe Ileana Gu- 

O imagine de la concursul internațional de notație (juniori) București 
Sofia

concurs de verificare cana s-a des
fășurat la Hamar.

In proba de 1 000 m,... pe. primul 
loc s-a clasat Gronvold. cronometrat 
in l’21”8/10, urmat de Eriksen — 
l’22”8/10. Cursa de 500 m s-a încheiat 
cu victoria lui Bjorang, cronometrat 
cu timpul de 39”93/100.

In concursul feminin, cele mai 
bune rezultate au fost realizate de 
Sundby — 45”96/100 pe 500 m și
Berg — l’34”6/10 pe 1 000 m.

Campionatul Africii 
la baschet masculin

In prezența a numeroși spectatori, 
la Dakar au început întrecerile ce
lei de-a 6-a ediții a campionatului 
Africii la baschet masculin.

In partida inaugurală s-au întîlnit 
selecționatele Senegalului și Nige
riei. Jucînd excelent, baschetbaliștii 
senegalezi au obținut victoria cu sco
rul de 101—30 (45—14). în cel mai 
echilibrat meci al zilei, reprezenta
tiva Mali a întrecut cu 65—54 
(31—23) formația Tunisiei. într-un 
alt joc, Camerun a dispus cu scorul 
de 82—45 (35—23) de selecționata 
Madagascar.

IN PRIMA ZI A TURNEULUI 
INTERNAȚIONAL FEMININ DE 
BASCHET DE LA SCHAERBEEK 
(Belgia), organizat cu prilejul ani
versării a 30 de ani de la înființarea 
clubului „Canter" din localitate, 
echipa olandeză „White Stars" a în
vins cu scorul de 70—39 (39—19)
formația Maccabi Te! Aviv. Campi
oana Franței, echipa U. C. Clermont, 
a surclasat cu 118—24 (59—15) for
mația vest-germană Turverein Gra
fenberg.'

CONCURSUL INTERNAȚIONAL 
DE SĂRITURI CU SCHIURILE des
fășurat la Strbske Pleso a fost câști
gat de sportivul cehoslovac Zbynek 
Hubac, care a totalizat 229,4 puncte. 
Cele mai bune două sărituri ale în-

• H. Herrera — premiul 
„Oscar" pentru cei mai 
bun antrenor din Italia

In urma unui referendum la care 
au participat cronicarii italieni de 
fotbal, premiul „Oscar" pentru cel 
mai bun antrenor din Italia a fost 
acordat celebrului Helenio Herrera. 
Un alt premiu „Oscar" a fost decer
nat de ziariști jucătorului Altafini 
(Neapole). /

® Echipa R. F. a Germaniei 
nu va participa ia „mini- 
cupa mondială" de ia 
Rio de Janeiro

După Anglia, se pare că și echipa 
de fotbal a R.F. a Germaniei nu va 
participa la „minicupa mondială", 
programată în cursul lunii iunie la 
Rio de Janeiro. Un purtător de cu- 
vînt al federației vest-germane de 
fotbal, Herman Jock, a arătat că, 
din cauza calendarului internațio
nal încărcat, echipa R.F. a Germaniei 
nu se poate deplasa în acea pe
rioadă în Brazilia. 

giu, cea mai bună și cea mai eficace 
jucătoare de pe teren (25 de puncte) 
și Szang Feng-ci, autoarea a 22 de 
puncte. Prima repriză a fost foarte 
interesantă și de un nivel tehnic su
perior. S-au înscris 100 de puncte, 
ceea ce este un eveniment în lumea 
baschetului feminin. Tot ca un „îm
prumut" avantajos din „sectorul bă
ieților" a fost și maniera de a acțio
na om la om pe tot terenul a oaspe- 
telor, după 12 minute de joc în care 
observaseră că, jucînd în zonă, sînt 
depășite de viteza de execuție a re
prezentantelor noastre intr-o evolu
ție mai „liberă". De altfel, după 
pauză, marcajul a devenit și mai 
strîns, motiv pentru care numărul 
de puncte înscrise a scăzut, crescind 
în schimb cel al greșelilor personale. 
Pentru edificare să arătăm că după 
12 minute de joc scorul era de 
33—25 pentru echipa noastră, deve
nind, în min. 38, 42—43. Baschet
balistele noastre au reușit însă să 
termine repriza în avantaj : 52—48. 
Scor final : 89—82. In ciuda scăderi
lor survenite după pauză, intilnirea a 
fost mai mult decit plăcută, consti
tuind o bună propagandă pentru 
baschetul feminin și încă o posibili
tate de stringere a relațiilor de prie
tenie dintre sportivii celor două țări.

Valentin PAUNESCU

vingătorului au măsurat 80 m.și res-. 
peetiv 77,5 m. Pe locul doi s-a clasat 
Rainer Schmidt (R. D. Germană) — 
226,1 puncte, iar locul, trei a fost 
ocupat de cunoscutul campion ceho
slovac, Jiri Raska cu 221,8 puncte.

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE 
TENIS (rezervat juniorilor), dotat cu 
trofeul „Orange Bowl", a continuat 
la Miami Beach cu disputarea parti
delor de simplu din turul trei.

Iată cîteva dintre principalele re
zultate înregistrate: Grobish (S.U.A.) 
— Caujolle (Franța) 6—3, 2—6, 6—4; 
Barazzuti (Italia) — Dittmar (S.U.A.) 
6—0, 6—0 : Gasparini (Italia) — For
ges (Israel) 3—6, 6—4, 6—3 ; Jou
bert (Republica Sud-Africană) — 
Concolino (Italia) 6—4. 3—6, 6—3.

CU DOUA SAPTAMINI ÎNAIN
TEA ÎNCEPERII JOCURILOR O- 
LIMPICE DE LA MUNCHEN, în a- 
cest oraș se vor desfășura lucrările 
unui congres științific denumit : 
„Sportul, tinerețea și problemele 
sale". Aproape 1 000 de oameni de 
știință, reprezentînd 70 de țări, sînt 
așteptați să participe la acest con
gres, care va dura 4 zile.

JIM HINES, campion olimpic și 
co-recordman mondial în proba de 
100 m plat (9”9/10). și-a reluat antre
namentele. Hines însă nu va mai 
practica atletismul, pe care, după cum 
se știe, l-a abandonat de 2 ani. El a 
semnat un contract ca jucător de 
fotbal american cu echipa Oakland 
Raiders.

Pronosticuri 
preolimpice

Igor Terr Ovanesian la săritura în 
lungime și Bikila Abebc Ia maraton

Intr-un interviu acordat revistei 
„Cultură fizică și sport", care apare 
în U.R.S.S., cunoscutul recordman 
sovietic la săritura în lungime Igor 
Teri- Ovanesian a arătat că, la Olim
piadă, această probă poate fi cîști
gată de francezul Panni, englezul 
Lynn Davies, Klaus Beer (R.D. Ger
mană) sau Joseph Schwartz (R.F. a 
Germaniei).

Ovanesian, medaliat olimpic de 
două ori (bronz la Roma și Tokio), 
are 33 de ani și deține o formă 
care-i permite să participe cu suc
ces la Jocurile Olimpice de la Mun
chen.' In încheierea declarației sale, 
celebrul atlet sovietic a menționat 
că proba de săritură în lungime va 
fi cîștigată cu un rezultat pînă în... 
8,50 m.

FOSTUL DUBLU CAMPION OLIM
PIC DE MARATON, ETIOPIANUL 
BIKILA ABEBE, intr-un interviu 
acordat ziarului parizian „L’Equipe", 
a spus printre altele ■: „Am convin
gerea că maratonul de la Munchen 
va fi cîștigat de un etiopian. Proba
bil că Mamo Wolde la 38 de ani va 
reuși totuși să se impună și să re
editeze victoria din" 1968".

In legătură cu Mamo Wolde, zia
riștii etiopieni remarcă în cronicile 
lor că acesta este în mare formă. 
Wolde a declarat ziariștilor că ma
ratonul va fi cîștigat cu un timp 
între 2h 09’ și 2h 12’. El a confirmat 
că are timp suficient să obțină o 
formă excelentă și că înaintea ma
ratonului de la MUnchen va parti
cipa la numai 4 sau 5 curse.

FĂRĂ ÎNDOIALA, una din speran
țele sportului iugoslav la Jocurile 
Olimpice de la Munchen este atleta 
Vera Nicolici, apreciată ca una dintre 
cele mai bune alergătoare din lume 
în proba de 800 m plat. înaintea 
Olimpiadei, Vera Nicolici se va pre
găti t’mp de 30 de zile într-o sta
țiune de altitudine din Elveția, la 
Saint Moritz.

PREDEAL. — (Prin 
telefon de la B. 
Radu) — Mult aștep
tatul eveniment, inau
gurarea oficială a sezo
nului de schi, s-a con
sumat ieri pe pîrtiile 
de la Clăbucetul Tau
rului și din Poliștoaca. 
Cei mai buni schiori, 
reprezentînd majorita
tea cluburilor sportive 
din țară, s-au întrecut 
timp de mai multe 
ore în cadrul unor pa
sionante întreceri de 
slalom și fond, urmă
rite cu un deosebit in
teres de un mare nu
măr de spectatori. In 
ciuda condițiilor de 
concurs grele — vizi
bilitate redusă. da
torită ceței dense care 
nu s-a ridicat decit în 
momentul festivității 
de premiere,’ și zăpa
dă înghețată — eve
nimentul poate fi a- 
preciat ca fiind de bun 
augur pentru bogatul 
sezon eompetițional, ce 
va avea drept puncte 
esențiale participarea 
la Jocurile olimpice

de la Sapporo, la cam
pionatele european și 
balcanic. Așa cum era 
de așteptat, cu deosebit 
interes a fost urmărită 
comportarea lotului o- 
limpic de schi alpin, 
întors de cîteva zile 
dintr-un lung turneu 
de pregătire. Chiar de 
la început trebuie să 
spunem că olimpicii 
n-au lăsat o impresie 
concludentă. Cu ex
cepția lui Dan Cristea, 
care a făcut o cursă 
sigură in maniera lui 
caracteristică, ceea ce 
i-a permis să cîștige 
detașat concursul, a 
surprins faptul că cei
lalți doi — Gheorghe 
Vulpe și Virgil Brenci, 
care a avut rezultate 
bune in .„turneul" a- 
mintit — nu au reușit să 
demonstreze, cu ocazia 
acestui prim concurs 
din țară, forma pe care 
o impunea stadiul ac
tual de pregătire, la 
numai 6 săptămîni îna
intea Olimpiadei. Gh. 
Vulpe a fost descalifi
cat în prima manșă, 
iar Brenci a abandonat

Pe Valea Prahovei Vacanța albă
in plină desfășurare

PLOIEȘTI (Corespondentul 
„Scînteii", C. Căpraru) : Salba 
de stațiuni climaterice de pe 
Valea Prahovei găzduiește de 
citeva zile peste 2 000 de stu- 
denți din București, Iași, Cluj, 
Timișoara și din alte centre uni
versitare și peste 1 000 de elevi 
din țară veniți să-și petreacă va
canța de iarnă in munți. Pentru 
toți aceștia, gazdele, consiliul 
popular orășenesc Sinaia, între
prinderea de odihnă și turism au 
amenajat pîrtiile de schi de pe 
Furnioa, Cota 1400, de la Vîrful 
cu Dor, derdelușe, patinoare și 
au organizat numeroase oompe- 

/ tiții albe. Duminică, . pe pîrtiile 
amintite au participat la între
ceri de schi sute de studenți,

în școlile
4

(Urmare din pag. I)

parchet pe jos ca aceea din Berevo- 
iești, însă nici construcția ei n-a mai 
durat patru ăhi, ei doar unul singur ! 
Cît a costat și care au fost „sursele" 
de finanțare ? Dintr-un premiu primit 
de la județ pentru buna gospodărire a 
comunei, consiliul popular a alocat 
12 000 lei, alți 20 000 lei au 1’ost primiți 
drept subvenție din partea Consiliu
lui județean pentru educație fizică și 
sport Argeș. Dar, pînă la 70 000 lei, 
atît cît a costat în total clădirea (față 
de proiectul tip care prevedea 
196 000 !) diferența a fost acoperită 
printr-o modalitate ce merită a fi re
ținută. Print.r-o înțelegere cu C.A.P. 
Păduroiu, elevii școlii au efectuat un 
important volum de lucrări în coope
rativă, iar retribuția primită a fost 
transferată pentru plata meseriașilor 
zidari, dulgheri și fierari. Restul lu
crărilor, nespecializate, au fost înde
plinite prin contribuția în muncă a ce
tățenilor, oameni cu toții interesați 
ca fiii iar să învețe și să crească la o 
școală bine dotată.

Ceea ce s-a întîmplat la Păduroiu 
n-are caracter de excepție în județul 
Argeș. Inițiativa din comunele amin
tite, apreciată și stimulată de către 
organele județene de partid și de 
stat, s-a extins repede. Pilda vie 
de la Berevoiești s-a răsfrînt și 
asupra școlii din comuna Bradu, 
unde are loc turnarea fundației,

(Urmare din pag. I)

ridică în privința asigurării sănă
tății omului. Din anul viitor doresc 
să mă specializez în cadrul circum
scripției".

★
Cîteva notații și despre PIRAMPEL 

ILONA, muncitoare, la Fabrica de 
tricotaje din Miercurea Ciuc. După 
cum ne-a spus, cînd â început să 
muncească în fabrică nu i-a fost 
ușor. Dar, cu ajutorul tovarășelor 
mai experimentate, din luna august 
a reușit să-și realizeze norma, apoi 
s-o depășească. Și, de atunci, nu a 
coborît sub această performanță. „La 
virsta mea, de 17 ani și jumătate 
— a ținut să adauge Ilona — trebuie 
să învăț mereu. Așadar, în planu
rile mele pentru anul viitor, un loc 
de frunte îl are perfecționarea pre
gătirii profesionale". Sau despre 
AURELIA ISTRATE, profesoară de 
limba franceză la Școala generală 
din comuna Vințu de Jos, județul 
Alba, care imediat după ce a primit 
repartiția și-a început munca. „Se
cretarul comitetului comunal de par
tid m-a întrebat : unde locuiesc, cum 
mă simt în comună, dacă am nevoie 
de ajutor. Nici în sat la mine nu 
mă simțeam atît de bine — i-am 
răspuns". Pentru 1972, tinăra profe
soară și-a propus să acumuleze și 
mai. multă experiență,, să participe 
activ la acțiunile cultural-științifice 
din comună.

Cine sînt, deci, cei 250 000 de noi 
salariați ? Sînt, în primul rind, mun
citori, tehnicieni și ingineri — oa
meni care lucrează acum în ramu
rile producției materiale, în indus
trie și construcții. în transporturi și 
circulația mărfurilor. Creșterea nu
mărului lor este nemijlocit legată 
de intrarea în funcțiune a noi fa
brici și uzine, deschiderea de noi 
șantiere de investiții, dezvoltarea și 
modernizarea întreprinderilor exis
tente. Testul celor cinci, aidoma 

în cea de-a doua. Din 
prima garnitură a 
schiorilor noștri alpini 
au avut o evoluție 
bună Dorin Munteanu, 
Ivănescu, Văideanu și 
Marin Focșeneanu.

La fete, din cauza 
absențelor Ioanei Belu 
și Danielei Munteanu — 
campioanele de anul 
trecut — concursul a 
fost anonim. Judith 
Tdmory (Dinamo Bra- 
iov) a cîștigat detașat 
ambele manșe ale sla
lomului și doar atît.

întrecerile de fond, 
desfășurate pe pîrtiile 
din Poliștoaca, deși au 
antrenat la rindul lor 
dispute îndîrjlte, rezul
tatele au fost, în general, 
cele scontate. Biatlonis- 
tul Vasile Papuc (Dina
mo Brașov) a dominat 
întrecerea seniorilor, 
fiind urmat de Nioolae 
Sfetea (A.S.A. Brașov) 
și Dinu Petre. La se
nioare, Marcela Learn- 
pă (Dinamo Brașov) 
s-a impus autoritar, 
fiind secondată de suro
rile Barabaș de la 
„Tractorul" Brașov.

îndeosebi tineret, schiori local
nici de la asociațiile sportive de 
la Sinaia și Bușteni. La Piatra 
Arsă, în cadrul școlii de schi 
pentru turiștii străini, au avut 
loc, de asemenea, concursuri de 
inițiere conduse de instructori 
locali. Pe pantele din împreju
rimile Buștenilor și Sinaiei a 
fost o mare animație tine
rească : s-au desfășurat întreceri 
de săniuțe organizate de tabere
le școlărești împreună cu liceele 
și școlile profesionale din locali
tate. Tot ieri, fiind o zi exce
lentă de drumeție, au plecat 
pină la Cota 1400 și la Vîrful cu 
Dor, în excursii organizate' cu 
ghizi turistici, peste 1 000 de stu
denți, școlari, oameni aflați la 
odihnă.

intenționindu-se isprăvirea construc
ției sălii pînă la începerea anului 
școlar 1972—1973. S-a răsfrînt și asu
pra școlii din satul Bîrzești, comuna 
Hirtiești, acolo unde lucrările sînt în 
curs de executare, la fel petrecîn- 
du-se faptele și în comuna Domnești.

Trăgînd o linie și făcînd un succint 
bilanț ai realizărilor despre care am 
vorbit mai înainte, ajungem la con
cluzia că în satele și comunele jude
țului Argeș s-a pus in mișcare o ini
țiativă de mare importanță pentru e- 
ducația și sănătatea populației de 
vîrstă școlară. (Și nu numai pentru 
elevi, pentru că sala de sport, ca o- 
biectiv de importanță comunală, atra
ge la diferite manifestări săptămâna
le și tineri din afara școlii, depășind 
astfel premisele ce au stat la origi
nea edificării sale).

Preluarea experienței argeșene în 
toate județele țării și îmbogățirea ei 
prin adaptarea la condițiile particu
lare ale altor localități ne îndreptă
țesc să credem în posibilitatea în
zestrării mult mai rapide și mult mai 
economicoase a școlilor sătești cu 
cele trebuitoare educației fizice și 
sportive a elevilor.

Este un cîmp larg de afirmare a 
inițiativei obștești, în primul rind a 
conducătorilor satelor — respectiv 
primarii, cărora recenta conferință 
pe țară le-a evidențiat atît de lim
pede înaltele posibilități de inițiativă 
și acțiune.

fiecăruia din cei 250 000 noi sala
riați, confirmă o dată în plus că 
sporirea neîncetată, iu ritmuri înal
te, a numărului locurilor do muncă 
poate fi asigurată numai prin men
ținerea unei rate înalte a acumulării 
— bază sigură a programelor noastre 
de investiții — că această opțiune 
fundamentală a politicii economice 
a partidului este calea unică și ra
pidă pentru dezvoltarea accelerată, 
complexă și multilaterală a poten
țialului economic al țării, pentru 
valorificarea superioară a resurselor 
umane și, prin toate acestea, pentru 
îmbunătățirea sistematică a nivelu
lui de trai al poporului. Pe plan

5 din 250000
ass

social, 250 000 noi locuri de muncă 
înseamnă practic 250 000, noi salarii, 
în 250 000 de familii ! Salarii la ni
velul anului 1971, la nivelul anului 
1972, an în care va începe acțiunea 
de majorare a salariilor, prin creș
terea salariului minim la 1000 lei, 
iar salariul mediu nominal va a- 
junge la 1 500 lei. într-un cuvînt, 
fiecare pas pe calea progresului eco
nomic înseamnă, implicit, condiții 
mai bune de viață pentru populație — 
țelul suprem, fundamental al poli
ticii partidului și statului nostru.

Preponderența muncitorilor, teh
nicienilor și inginerilor în cadrul 
creșterii totale a numărului salaria- 
ților permite formularea unei alte 
concluzii importante — și anume : 
din primul an al cincinalului a în
ceput să se înfăptuiască eu deplin

din Galați cu prilejul 
împlinirii a 50 de ani 

de activitate
Uzina „Laminorul de tablă subțire" 

din Galați a sărbătorit duminică îm
plinirea a 50 de ani de activitate. Cu 
acest prilej, la Casa de cultură a sin
dicatelor din localitate a avut loc o 
adunare festivă, la care au luat parte 
tovarășii Vasile Vîlcu, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
și Constantin Dăscălescu, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean de partid Galați. 
Au participat, de asemenea, Ștefan 
Constantinescu, prim-adjunct al mi
nistrului industriei metalurgice, acti
viști ai organelor locale de partid și 
de stat, veterani ai uzinei, muncitori, 
ingineri, tehnicieni și funcționari, in
vitați.

In aplauzele și ovațiile repetate ale 
celor prezenți, primul secretar al co
mitetului județean de partid a dat 
citire Mesajului adresat colectivului 
uzinei de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al parti
dului, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România.

In cadrul aceleiași festivități a 
fost citit Decretul Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România 
prin care se conferă uzinei „Lami
norul de tablă subțire" Ordinul 
Muncii clasa I, pentru contribuția 
adusă la industrializarea țării și 
participarea activă a colectivului 
uzinei la opera de construcție a’ so
cialismului în patria noastră. Cu 
același prilej, pentru merite deose
bite în muncă au fast conferite or
dine ale Republicii Socialiste Româ
nia unui număr de 17 muncitori, 
maiștri și specialiști.

Inminînd înaltele distincții, tova
rășul Vasile Vilcu a transmis co
lectivului sărbătorit salutul Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român și al Consiliului de Stat, 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu 
personal. „Succesele obținute în 
primul an al cincinalului — a spus 
vorbitorul — confirmă pe deplin 
realismul prevederilor planului cin
cinal, justețea liniei politice a par
tidului nostru. Se poate constata cu 
deplină satisfacție că județul Ga
lați, împreună cu țara întreagă, s-a 
dezvoltat și e-a schimbat atît de 
mult hi anii socialismului încît pu
tem spune astăzi, cu deplină justi
ficare, că este de nerecunoscut. Ga- 
lațiul a devenit astăzi unul din pu
ternicele centre industriale ale țării 
și la aceasta ați contribuit și dum
neavoastră, colectivul de muncitorii 

•:tehnicieni, maiștri și ingineriede la 
uzina Laminorul".

Felicitînd colectivul Uzinei gălă- 
țene, tovarășul Constantin Dăscă- 
lesou a relevat succesele remarca
bile obținute pe linia transpunerii 
în viață a hotărîrilor partidului și 
statului privind ridicarea potenția
lului întreprinderii la nivelul cerin
țelor actuale ale oansțrucției socia
liste. Dezvoltarea impetuoasă pe 
care uzina a cunoscut-o, ca și preo
cuparea constantă a întregului co
lectiv pentru utilizarea eficientă a 
capacităților de producție sînt oglin
dite în creșterea fondurilor fixe și a 
producției.

Luînd cuvîntul, Constantin Gingă- 

Abonamente la ziare

i și reviste pe anul 1972 i
l în aceste zile, în întreaga țară se desfășoară acțlu- ; 
) nea de abonare la ziare și reviste pentru anul 1972. în ) 
i afara noilor abonați, al căror număr este în continuă i 
/ creștere, abonații acestui an sînt rugați să-și reînnoiască i 
1 din timp abonamentele, spre a Ie putea primi, în con- ' 
\ tînuare, în bune condiții, încă dhi primele zile ale anu-
i lui viitor. Abonamentele se primesc la oficiile șl fac- < 
’ torif poștali, difuzorii de presă din întreprinderi. Inșii- ’ 
1 tuțîi și de la sate din întreaga țară. ț

succes prevederea potrivit căreia 
circa trei pătrimi din totalul noilor 
locuri de muncă vor fi afectate 
muncitorilor. Ca rezultat, se întă
resc rindurile clasei noastre munci
toare, clasă conducătoare în ansam
blul societății. In cadrul acestui pro
ces general, creșteri importante ale 
rîndtirilor clasei muncitoare au loc 
în județele aflate în plină dezvol
tare industrială. Nu Intîmplător, pe 
cei cinci noi salariați intervievați, 
proaspăt încadrați în muncă i-am 
ales dintre cei care lucrează în uni
tățile economice și sociale din ju
dețele Dîmbovița, Olt, Ialomița, 
Harghita și Alba. Expresie a grijii 

și atenției deosebite a conducerii 
partidului și statului nostru pentru 
îmbunătățirea repartizării teritoriale 
a forțelor de producție pe întreg cu
prinsul țării, pentru consolidarea 
fundamentului economic al egalității 
tuturor cetățenilor țării, creșterea cu 
prioritate a bazei tehnico-materiale 
în județele mai puțin dezvoltate face 
ca tocmai in acestea să sc înregis
treze in 1971 și în anii următori spo
ruri ale numărului de salariați mult 
superioare mediei pc țară. Pină in 
anul 1975, in Dîmbovița — peste 35 
la sută, în Olt — 45 la sută, în Ia
lomița — 40 la sută, în Harghita — 
28 la 'sută, în Alba — circa 25 la 
sută. Și acestea sînt doar cîteva e- 
xemple de județe, relevatoare însă 
pentru procesul dezvoltării clasei 
muncitoare in cadrul lor, pentru a- 

rașu, directorul uzinei, a trecut ta 
revistă principalele etape ale dez
voltării uzinei, condițiile de muncă 
și de viață ale colectivului primei 
unități metalurgice de ș>« harta in
dustrială a Moldovei <ie «cum o ju
mătate de veac.

In oontinuare mu Luat cuvîntul Ște
fan Constantinescu, prim-adjunct al 
ministrului industriei metalurgice, 
care a adus un salut din partea con
ducerii ministerului, Alexandru Stoi
ca, Erou al muncii socialiste, prirn- 
topitor la Combinatul siderurgic . din 
Galați, și Mircea Roibu, tehnician la 
Șantierul naval. Pensionarul Ale
xandru Moghior, unul dintre veteranii 
uzinei, și maistrul laminator Petre 
Blaga au evocat, în cuvîntul lor, 
principalele aspecte ale vieții și ac
tivității uzinei.

î.ntr-o atmosferă de puternic entu
ziasm, participanții au adoptat textul 
unei telegrame adresate Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în care se spune, printre altele :

La semicentenarul uzinei noastre, 
muncitorii, inginerii și tehnicienii 
Laminorului de tablă subțire din 
Galați își îndreaptă gindurile cele 
mai luminoase, dragostea cea mai 
fierbinte către conducerea partidului 
nostru, către dumneavoastră, tova
rășe Nicolae Ceaușescu, fiu credin
cios și iubit al poporului român, co
munist din ale cărui fapte am des
prins pilda nobilă de a ne dărui 
toată energia și tot avîntul construi
rii socialismului in patria noastră. 
Sîntem hotărîți, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să ne înzecim eforturile 
pentru a răspunde exigențelor epocii 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, pentru a traduce 
in viață îndemnul din mesajul pe 
care ni l-ați adresat cu prilejul se
micentenarului uzinei, îndemn mo
bilizator, pe care Întregul nostru co
lectiv îl va respecta prin eforturi și 
succese substanțiale.

(Agerpres)

Numirea noului ambasador
a! Republicii Socialiste
România iu Republica

Populară Chineză
Prin Decret al Consiliului de Stat, 

tovarășul Nicolae Gavrilescu a fast 
numit în calitate de ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Repu
blicii Socialiste România in Repu
blica Populară Chineză, în locul tova
rășului Aurel Duma, care a fost re
chemat în centrala Ministerului Afa
cerilor Externe.

(Agetpres)

firmarea muncitorului industrial cu 
o înaltă conștiință politică i și o se
rioasă pregătire tehnico-profesio- 
nală în locuri în care altădată in
dustria era slab dezvoltată sau chiar 
inexistentă.

După cum se știe, pregătirea teh- 
nico-profesională solidă, conștiința 
politică tot mai înaltă sînt trăsături 
esențiale, în continuă dezvoltare, ce 
caracterizează cadrele noastre. La 
începutul acestui cincinal lucrau în 
economia națională peste 715 000 ca
dre cu pregătire medie (față de 
70 828 pregătite pînă în anul 1944), 
peste_ 315 000 cadre cu pregătire supe
rioară (față de 33 703 pregătite pînă in 
anul 1944). Iar pină în anul 1975 vor fi 
calificate prin școli 1 060—1 070 mii 
cadre, din oare ; 690—700 mii munci
tori calificați, 230—235 mii cadre cu 
pregătire , medie de specialitate, 
135—140 mii cadre cu pregătire su
perioară.

Cu toată claritatea rezultă că toc
mai progresul intens și multilateral 
al economiei ■ constituie suportul pen
tru crearea noilor locuri de muncă, 
pentru recrutarea și pregătirea noi
lor salariați potrivit prevederilor fie
cărui an din actualul cincinal. Cei 
250 000 noi salariați din anul 1971, 
cei 205 000 preconizați pentru anul 
viitor sînt și vor fi încadrați în ra
murile de bază ale economiei — în 
primul rind în cele industriale, in 
cele neagricole. Se poate aprecia, 
deci, că în actualul cincinal vom 
face un nou și important pas in di
minuarea decalajului ce ne mai des
parte de țările avansate din .punct de 
vedere economic în privința repar
tizării populației ocupate între ramu
rile agricole și cele neagricole. Potri
vit prevederilor, la sfîrșitul cincina
lului, ponderea populației ocupate în 
ramurile neagricole va 1'i de circa 60 
la sută în totalul populației ocupate, 
comparativ cu circa 25 la sută în 
anul 1938. O mutație profundă, de 
ordin calitativ, cu ample consecințe 
pozitive pe plan economic și social.



nternațională
AZI, SE DESCHIDE LA CAIRO

Reuniunea 
miniștrilor 
de externe 

ai țărilor arabe
CAIRO 26 (Agerpres). — Miniștrii 

afacerilor externe ai țărilor arabe se 
întrunesc azi, la Cairo, pentru a exa
mina rezultatele cu . caracter politic, 
militar și economic obținute la recen
tele reuniuni ale membrilor Ligii 
Arabe.

Agențiile internaționale de presă 
relatează că miniștrii afacerilor ex
terne ai. țărilor arabe vor discuta și 
problema unei eventuale întîlniri a- 
rabe la nivel înalt,. în caz că se va 
ajunge la un consens general în a- 
ceastă problemă, ar urma să se sta
bilească data și locul întrunirii, pre
cum și ordinea de zi. Se anunță că 
la întrunirea miniștrilor afacerilor 
externe de la Cairo se va discuta și 
problema relațiilor diplomatice din
tre unele țări arabe și R.F. a Ger
maniei.

încheierea 
lucrărilor Adunării 

Populare 
a R. P. Albania
TIRANA 26 (Agerpres). — La Ti

rana au luat sfîrșit lucrările celei 
de-a treia sesiuni a actualei legisla
turi a Adunării Populare a R. P. Al
bania. în ultima zi a lucrărilor,' de
putății au aprobat proiectul de lege 
privind cel de-al cincilea plan cinci
nal de dezvoltare a economiei și cul
turii în anii 1971—1975, precum și pro
iectele de lege privind planul de stat 
și bugetul țării pe anul 1972.

Bugetul Albaniei pentru anul vii
tor, prezentat de Consiliul de Miniș
tri și aprobat de adunare, prevede 
venituri în sumă de 6,5 miliarde leka 
și un volum total al cheltuielilor bu
getare de 6,4 riiiliarde lelea.

Proiecte de dezvoltare 
a Ceylonului

COLOMBO 26 (Agerpres). — După 
cum anunță ziarul „SUN", primul 
ministru al Ceylonului, Sirimavo Ban- 
daranaike, a aprobat o serie de pro
iecte menite să înlesnească dezvolta- 
Jrea economică a țării. Realizarea 
acestora va duce la construirea.de 
întreprinderi ale industriei materia
lelor de construcții și a unor obiec
tive din industria ușoară. Potrivit 
proiectelor de dezvoltare și diversi
ficare a agriculturii, va fi extinsă 
producția de legume și fructe, in
clusiv plantațiile de ananas.

Pe de altă parte, ziarul „CEYLON 
DAILY NEWS" relevă că Ministerul 
Industriei și Cercetărilor Științifice 
elaborează în prezent un proiect de 
lege privind naționalizarea extracției 
șl prelucrării tuturor resurselor mi
nerale din (ară, în afara extracției 
pietrelor prețioase.

S. U. A.

Veteranii din Vietnam se pronunță 
pentru retragerea neintirziată a trupelor 

americane din Indochina
NEW YORK 26 (Agerpres). — 

„Aceasta este a 11-a oară cind ame
ricanii întîmpină Anul Nou sub sem
nul războiului din Vietnam", se spune 
într-o declarație a organizației anti- 
militariste din S.U.A. „Veteranii • din 
Vietnam împotriva războiului". Vete
ranii, care s-au convins personal de 
caracterul condamnabil al agresiunii 
S.U.A. în Asia de sud-est și au pășit 
pe calea luptei pentru încetarea ei, 
resping conținutul asigurărilor date 
de oficialitățile americane în legătură 
cu „dezangajarea treptată a S.U.A. în 
Vietnam". Chiar dacă ar fi să se dea 
crezare acestor promisiuni guverna
mentale, se spune în declarația vete
ranilor, un mare număr de militari 
americani tot se vor mai găsi, în con
cepția Administrației, pe teritoriul 
Vietnamului de sud in tot cursul anu
lui 1972. Totodată, deoarece, conform 
planurilor Pentagonului, se prevede 
o participare tot mai mare, cu sprijin 
american, a trupelor saigoneze în 
lupta împotriva patrioților sud-viet- 
namezi, reducerea efectivelor terestre'

SEULUL INTENSIFICĂ PROVOCĂRILE
ÎMPOTRIVA R. P. D. COREENE

PHENIAN 26 (Agerpres). — După 
cum informează agenția A.C.T.C., 
unități militare ale regimului de la 
Seul au comis, in regiunea zonei de
militarizate, noi provocări armate, 
deschizind, Ia 23 decembrie, foc de 
mitraliere grele, iar Ia 24 decembrie, 
foc de artilerie împotriva unor pos
turi ale militarilor R.P.D.- Coreene.

După cum relevă agenția A.C.T.C., 
în ultima vreme, regimul lui Pak 
Cijan Hi a intensificat provocările 
militare contra R.P.D. Coreene, în 
contextul psihozei determinate de 
declararea în Coreea de sud a 
„stării excepționale".

DECLARAȚIA COMITETULUI 
PENTRU REUNIFICAREA 

PAȘNICĂ A PATRIEI 
DIN COREEA

Comitetul pentru reunificarea paș
nică a patriei din Coreea a dat pu
blicității o declarație în care denun
ță mașinațiile clicii ltli Pak Cijan Hi 
menite să ducă la adoptarea de către 
așa-zisa adunare națională de la 
Seul a unei „legi cu privire La mă
surile speciale pentru securitatea na
țională", care are ca scop să dea o 
aparență de legalitate „stării de ur
gență" deja proclamate în Coreea de 
sud și altor asemenea măsuri repre
sive în viitor.

Această „lege", care ar acorda re
gimului Pak Cijan Hi drepturi dic
tatoriale, este, după cum se spune în 
declarație, menită să înăbușe dorința 
mereu mai puternică a populației 
■sud-coreene de reunificare pașnică, 
să suprime lupta poporului împo
triva regimului oprimant și pentru 
democrație și să perpetueze divizarea 
țării. Ea are, de asemenea, ca scop 
menținerea ocupării Coreei de sud 
de către trupele agresoare ale impe-. 
rialismului american.

Noua „legislație" reflectă spaima 
pe care o provoacă regimului lui 
Pak Cijan Hi și sprijinitorilor săi a- 
merica.r.i avîntul tot ițiai puternic al 
mișcărilor sociale și studențești din 
Coreea de sud. In declarație se ex- 

americane nu va schimba caracterul 
amoral al războiului și nu va aduce 
o micșorare a numărului victimelor 
în rîndul populației pașnice — subli
niază declarația. In încheiere, docu
mentul cere retragerea neîntîrziată a 
tuturor trupelor americane din Viet
namul de sud, Cambodgia, Laos șl 
Tailanda.

XIENG QUANG. — Comitetul 
laoțian pentru demascarea atro
cităților comise de imperialiștii 
americani a dat publicității o 
declarație în care se arată că, 
începînd cu luna octombrie, avi
oanele americane, inclusiv bom
bardiere B—52, au efectuat în 
medie 650 de raiduri pe zi îm
potriva Laosului. Au fost înre
gistrate victime în rîndul popu
lației pașnice, precum și impor
tante pierderi materiale. Comite
tul exprimă un protest hotărît 
față de aceste acțiuni agresive 
și cere încetarea lor imediată.

primă convingerea fermă că popu
lația Coreei de sud va răspunde a- 
cestor măsuri, unindu-și și mai pu
ternic rîndurile sub steagul luptei 
pentru salvarea națională, pentru a- 
lungarea ocupanților americani, răs
turnarea regimului militarist al lui 
Pak Cijan Hi si pentru realizarea 
unei reunificări pașnice și fără ames
tec din afară a patriei.
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• DEȘERTURI PLUTITOARE
Ipoteza oamenilor de știință din Âlma Ata (Ka

zakstan) potrivit căreia uriașele pustiuri de nisip 
și de piatră dintre Marea Arai și lacul Balhaș, 
„plutesc" in apă dulce, a primit nu de mult o con
firmare. Forajele de prospectare au arătat că în a- 
dincurile acestor teritorii secetoase natura ascunde 
rezerve uriașe de umiditate, care se măsoară în 
trilioane de metri cubi. Pe baza lor, cercetătorii 
de la Institutul de hidrologie............................
demiei de Științe a R.S.S. 
hărți de prognoză a apelor.

Exactitatea acestora a fost întărită de hidrologi. 
In pustiul Kizilkum s-au forat deja 300 puțuri în 
locurile indicate de oamenii de știință și aproape 
peste tot au țîșnît la suprafață jeturi de apă. Cer
cetătorii au demonstrat că între bazinele subte
rane și teritoriile muntoase ale republicii, care 
abundă în precipitații atmosferice și ghețari, există 
o strînsă legătură. Deci, regiunile montane și sub
montane creează mările de sub pustiurile de nisip.

și liidrofizică al Aca- 
Kazahe au întocmit

© SPIRIT DE PREVEDERE?
Șperînd ca știința să găsească în viitor căile de 

a-i învia, 12 americani au cerut ca, imediat după 
moarte să fie supuși congelării, unora dintre ei, 
care, între timp, au decedat, dorința fiindu-le în
deplinită. Metoda a făcut adepți și printre europeni. 
Pe insula franceză Noirmoutier, din Golful Biscaya,

se află în curs de amenajare un așa-numit „crio- 
toriu". Pe o suprafață de 1100 mp se amenajează 
un fel de cimitir-rei’rigerator. Amatorii vor avea 
de plătit o sumă, deloc neglijabilă, pentru ca, 
după moarte, să fie depuși în congelatoare și păs
trați astfel pînă cînd generațiile viitoare vor des
coperi secretul de a-i readuce printre... muritori.

„INFLATOBIRD" — 
AVION GONFLABIL

„Inflatobird" — pasărea gonflabilă — este unica 
navă aeriană de acest gen din lume. Avionul poate 
fi umflat, asamblat și pregătit de zbor în timpul 
record de șase minute. Are 5,85 m lungime, iar 
distanța dintre aripi (anvergura) de 8,53 m. Mo
torul, de 60 cai-putere, îi asigură o viteză de croa
zieră de 60 de noduri. Autonomia sa de zbor, gra
ție, unui rezervor de 75 de litri, este de peste 
5 ore. Exceptînd motorul și cablurile de comandă, 
confecționate din metal, și elicea, făcută din lemn, 
avionul este construit în întregime din țesătură de 
nylon, acoperită cu cauciuc. Dezumflat, el poate fl 
transportat într-un cilindru cu diametrul de 76 cm 
și lungimea de 2,15 m. Spre deosebire de avioa
nele conyenționale, „Inflatobird" nu necesită 
nici un fel de întreținere în perioada de depozitare. 
Avionul gonflabil poate fi teleghidat dar și pilotat, 
avînd două locuri. Deocamdată au fost realizate 
12 exemplare, două din ele fiind prezentate recent 
Ia Washington, cu prilejul unei întruniri a Asocia
ției aviatice.

agențiile de presă transmit:

Referindu-se la acordul intervenit
mul rasist de la Salisbury, comisarul federal nigerian pentru afaceri externe, 
Okoi Arikpo, a declarat, in cadrul unei conferințe de presă, că țara sa con
sideră inacceptabil acordul respectiv, deoarece el nu garantează accesul la 
putere în Rhodesia al populației africane majoritare. Guvernul federal ni
gerian, a subliniat Okoi Aripko, trebuie să-și reconsidere angajamentele asu
mate în cadrul Commonwealthului, 
sele africane. In fotografie : patrioți 
tabără militară.

Premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, Ciu En- 
lai, a avut o întrevedere cu Pierre 
Mendes-France, fost prlm-ministru al 
Franței, aflat în vizită la Pekin, anun
ță agenția China Nouă. Premierul 
chinez a oferit în cinstea oaspetelui 
francez o recepție.

Guvernul iordanian, prezi- 
dat de Ahmed Lawzi, va prezenta azi 
parlamentului programul său politic 
— informează agenția Reuter într-o 
știre care citează surse oficiale din 

recent între Marea Britanle și regi- 
afaceri externe,

dacă Anglia ignoră drepturile și intere- 
zimbabwe pregătindu-se de luptă într-o

capitala Iordaniei. După cum se știe, 
Lawzi a format guvernul în urma 
asasinării primului ministru Wasfi 
Tall.

Demonstrație la Belfast. 
Aproximativ 1 000 de locuitori din 
Belfast au participat la o demonstra
ție, pentru a-și exprima protestul în 
legătură cu menținerea în detențiune 
a unor persoane ce nu au fost jude
cate, relatează agenția Reuter. Deși 
guvernul Irlandei de Nord a interzis 
manifestațiile organizate fără autori
zația oficialităților, demonstranții au 

străbătut una dintre principalele ar
tere de circulație din Belfast, îndrep- 
tindu-se spre închisoarea de la Long 
Kesh, aflată la 24 kilometri de oraș. 
Marșul lor a fost oprit de unități ale 
armatei și poliției, în apropiere de 
Long Kesh.

Guvernul R. P. D. Coreene 
și guvernul Malteiau căzut d« 
acord asupra stabilirii de relații di
plomatice la nivel de ambasadă șl 
asupra schimbului de ambasadori, la 
cea mai apropiată dată cu putință, în 
dorința de a întări și dezvolta rela
țiile și cooperarea între cele două țări, 
anunță agenția A.C.T.C.

Secretarul general al Par
tidului Național Swami din 
Pakistanul de vest, M Us_ 
manî, aflat in detențiune la Karaci. 
a fost pus în libertate, informează 
agenția Reuter. După cum s-a mai 
anunțat, cu cîteva zile în urmă pre
ședintele Pakistanului, Zulfikar Aii 
Bhutto, a hotărît anularea interdic
ției impuse Partidului Național Awa- 
mi din Pakistanul de vest.

Muncitorii brazilieni sint 
supuși unor condiții de viață dintre 
cele mai grele, confirmă recensămîn- 
tul pe 1970, publicat recent la Rio de 
Janeiro. Potrivit cifrelor oficiale, o 
treime din muncitorii brazilieni pri
mesc salarii care nu depășesc, lunar, 

3000 de muncitori au demonstrat zilele trecute pe străzile orașului
Coventry (Anglia) împotriva șomajului

„PARLAMENTUL
EMIGRANȚILOR"

20 de dolari. O altă treime din popu
lația activă cîștigă mai puțin de 40 
de dolari pe lună.

Un puternic incendiu • 
mistuit, sîmbătă, un hotel din Seul. 
133 persoane și-au pierdut viața, iar 
60 sînt rănite, se spune într-o statis
tică preliminară publicată de oficiali
tăți. Incendiul s-ar fi produs ca ur
mare a exploziei unei conducte de 
gaze și a căpătat proporții datorită 
lipsei mijloacelor de luptă contra in
cendiilor și a unor ieșiri de rezervă 
din hotel.

11 nave de salvare au reu* 
șit să remorcheze tancul petrolier 
norvegian „Elisabeth Knudsen", eșuat 
în largul coastelor olandeze. Nava, cu 
un deplasament de 107 427 tone, s-a 
ciocnit cu cargoul liberian „Theogeni- 
tor", după care o parte din încărcă
tura de țiței a fost preluată de pe
trolierul liberian „Philidora".

Ca urmare a unei ploi to
rențiale ’n ora?u^ brazilian Nov» 
Friburgo, din Munții Victoria, s-a 
produs o avalanșă de noroi și piatră 
care a provocat moartea a cinci per
soane, a comunicat poliția din Rio de 
Janeiro. Traficul orașului, de 90 000 de 
locuitori, a fost blocat de alunecările 
de teren. Pompierii sapă in acest riu 
de noroi, deoarece se presupune că 
există un număr mare de victime. Un 
alt oraș, Miracema, a fost izolat din 
cauza inundațiilor. Autoritățile au 
luat măsuri pentru ajutorarea victi
melor acestor calamități.

DUPĂ DEVALORIZAREA OOLARULUI„Naționalizare* marilor 
mine de cupru, recuceri
rea majorității bogățiilor 
naționale, naționalizarea 
salpetrulul, a fierului, a 
cărbunelui, a oțelului, a in
dustriei cimentului consti
tuie acte ireversibile, desti
nate să scoată țara din 
subdezvoltare și să-i asi
gure măreția... Niciodată 
nu se va întoarce în Chile 
domnia privilegiilor oli
garhiei financiare". Am ci
tat din „DECLARAȚIA DE 
LA SANTIAGO”, adoptată 
la marele miting popular 
din 20 decembrie, unde 
zeci de mii de oameni și-au 
exprimat hotărîrea de a 
bara calea reacțiunii care a- 
tentează la cuceririle po
porului chilian. Manifest 
vibrant al încrederii în pro
gramul și politica „Unității 
populare", declarația este, 
totodată, un rechizitoriu la 
adresa forțelor reacționare 
care, pe diferite căi, în
cearcă să saboteze evoluția 
procesului- revoluționar din 
Chile.

In ultimul timp, recru
descența unor asemenea 
acțiuni, organizate de. for
țele de dreapta, inclusiv 
prin activizarea unor grii- 
pări ultrăreacționare, cum 
este organizația ce se auto- 
denumește „Patrie și liber
tate", au cunoscut erupții 
violente, tulburînd ordinea 
publică. Totodată, s-au 
multiplicat formele unei o- 
poziții parlamentare vehe
mente, toate acestea coordo- 
nîndu-se în mod deloc in- 
timplător cu o serie de 
presiuni externe împotriva 
guvernului. în cuvîntarea 
rostită la mitingul amin
tit, președintele Allende a 
punctat cu claritate moti
vele situației create : „Ceea 
ce a întreprins guvernul 
popular — pentru prima 
oară în istoria țării — le
zează profund puternice in
terese străine și puterea 
clanurilor oligarhice, mo
șierești și bancare". Faptul 
că guvernul a reușit să de
pășească o serie de greu
tăți economice provocate 
de sabotajul monopolurilor, 
deposedate de marile lor 
privilegii, l-a determinat

pe exponenții acestora în 
politică — grupați, mai ales, 
în Partidul național — să 
■caute noi forme de mani
festare a împotrivirii lor de 
clasă. In afara unor ziare și 
posturi de radio, care, în ul
timul timp, calomniază cu 
vehemență politica Unității 
populare, o serie de grupuri 
de extremă dreaptă au tre
cut . la atacuri deschise de 
tip fascist. A fost asaltat 
sediul Partidului radical și 
cel al Comitetului Central 
al Tineretului Comunist, a 
fost distrus sediul Adunării

zări al guvernului. Acuza
țiile nefondate împotriva 
acestuia, de încălcare a 
prevederilor constituționale 
au fost respinse de parla
ment, inclusiv fracțiunea 
democrat-creștină. A atras 
însă atenția, așa cum sem
nalează presa de stînga, 
atitudinea contradictorie a 
conducerii Partidului de- 
mocrat-creștin. faptul că în 
diverse ocazii se raliază 
dreptei chiar și unii lideri 
ai acestui partid. Chiar 
dacă democrat-creștinii nu 
s-au raliat.acuzațiilor din

„In Chile nu se va 
întoarce domnia 

privilegiilor"
Ripostă hotărîtă a maselor 

împotriva provocărilor 
forțelor de dreapta

radicale, a fost atacat cu 
arme de foc localul comi
tetului regional „Cordil
lera" al Partidului socialist. 
Sînt doar cîteva secvențe 
din acțiunile de provocare 
și intimidare regizate de 
forțele de dreapta.

Tot în această perioadă, 
opoziția parlamentară a 
dreptei deschidea un nou 
tir împotriva unor membri 
ai cabinetului, în speță, îm
potriva ministrului econo
miei, Pedro Vuskovic, ata
cul împotriva acestuia ex- 
primînd în fond atacarea 
programului de naționali-:

parlament împotriva minis
trului economiei, în schimb 
ei au lansat acuzații simi
lare împotriva ministrului 
de interne, Jose Toha.

Referindu-se la asemenea 
orientări în conducerea 
Partidului democrat-creștin, 
exprimate de „curentul 
freist” (cel polarizat în 
jurul fostului președinte 
Frei), ziarul „El Sigle" 
scrie : „Freismul are ca o- 
biectiv formarea unui bloc 
cu dreapta, care să-i ser
vească pentru a ridica 
obstacole în calea guvernu
lui popular, și pentru a

deschide definitiv o prăpas
tie între baza democrat- 
creștină șl baza Unității 
populare. Freismul crede 
că aceasta este calea pen
tru recucerirea, în perspec
tivă, a puterii, pentru în
toarcerea la un vag refor
mism... Eroarea de calcul 
este, însă, evidentă. Pentru 
că procesul chilian actual 
este avansat și exprimă nă
zuințele spre transformări 
radicale ale majorității chi
lienilor".

în fața diferitelor tenta
tive ale reacțiunii, parti
dele Unității populare ac
ționează printr-o temeinică 
muncă politică de demas
care a scopurilor urmărite 
de forțele dreptei. Mitingul 
din Piața Bulnes a fost ex
presia reafirmării voinței 
populare de a continua ne
abătut calea prefacerilor 
revoluționare, pe baza pro
gramului Unității populare.

Masele muncitoare din 
Chile își exprimă hotărîrea 
de a se uni strîns în jurul 
guvernului Unității popu
lare, hotărîre exprimată a- 
tît prin participarea largă 
la manifestațiile politice îm
potriva acțiunilor dreptei, 
cît și prin activitatea lor în 
producție. Producția, ritmul 
normal al muncii în între
prinderile ^naționalizate nu 
au putut fi tulburate de 
provocările dreptei. La re
centul congres al Centralei 
unice a oamenilor muncii 
din Chile, președintele Sal
vador Allende sublinia : 
„Dacă forțele ostile nu vor 
să respecte legile și Consti
tuția și vor să intensifice 
violența reacționară, vom 
răspunde, la început, cu le
gile, cu justiția și, de ase
menea, cu violența revolu
ționară. Acest proces este 
ireversibil". „Poporul chi
lian — sublinia la rîndul 
său Victor Diaz, secretar 
general adjunct al parti
dului comunist — înain
tează cu hotărîre fermă pe 
calea îndeplinirii programu
lui Unității populare. 11 în
deplinește și îl va îndeplini 
integral".

Euqen POP
Santiago de Chile

KUWEITUL A CERUT 
CONVOCARE A UNEI SESIUNI 
EXTRAORDINARE A O. P. E. C.

KUWEIT 26 (Agerpres). — Kuwei
tul a cerut convocarea unei sesiuni 
extraordinare a Organizației țărilor 
exportatoare de petrol (O.P.E.C.), în 
vederea examinării repercusiunilor 
devalorizării dolarului asupra prețu
rilor petrolului — informează revista 
kuweitiană „Al Majaless", citată de 
agenția France Presse. Guvernul ku- 
weitian — menționează revista — va 
adopta măsurile necesare în cazul în 
care O.P.E.C. nu va lua poziție în 
această problemă.

Veniturile petroliere ale Kuweitului 
vor suferi pierderi de ordinul a apro
ximativ 97 milioane dolari pe an în 
urma devalorizării monedei america
ne. „Al Majaless" arată că devalori
zarea dolarului va aduce prejudicii 
și sumelor depuse de guvernul kuwei- 
tian la băncile americane.

★
într-un interviu acordat revistei 

libaneze „PETROLUL ȘI GAZUL 
ARAB", secretarul general al Orga

nizației țărilor exportatoare de pe
trol, Nadim Pachachi. a declarat că 
participarea de 20 la sută cerută de 
o serie de țări membre ale organi
zației la concesiunile companiilor 
petroliere străine ce operează pe 
teritoriul lor „nu constituie decît o 
primă etapă spre o participare ma
joritară".

Referindu-se la problema compen
sațiilor cerute de țările producătoare 
de petrol din Golful Persic, consor
țiului petrolier occidental pentru pier
derile pe care le-au suferit, ca ur
mare a devalorizării dolarului, se
cretarul genera.1 al O.P.E.C. a decla
rat că negocierile angajate în no
iembrie la Viena nu au permis rea
lizarea unui acord. El a menționat 
că această problemă va fi reluată in 
discuție în ianuarie, la Geneva, în 
lumina actuale’ conjuncturi mone
tare internaționale Nadim Pachachi 
a subliniat că „țările exportatoare 
de petrol, membre ale O.P.E.C., sînt 
hotărite să-și apere drepturile lor".

In timpul unei recente manifestații a partizanilor păcii din Adelaida 
Australia

Wiesloch, lingă Heidelberg, in 
R.F. a Germaniei, este un oraș de 
comercianți, medici, liber profesio
niști, cu o industrie metalurgică în 
plină expansiune. De-a lungul stră
zilor pot fi întîlnite tradiționalele 
berării, magazine cu vitrine strălu
citoare. La 5 km de aici se află re
plica sa geamănă, burgul în plin 
proces de industrializare-Waldorf.

într-una din zile, pe străzile ce
lor două orașe și-au făcut apariția 
chipuri noi, oameni cu piele bron
zată. Erau muncitorii străini, ren
tabila, din toate punctele de vede
re, mină de lucru pentru industria
șii vest-germani. Ei acceptă mun
ca cea mai murdară, cea mai prost 
plătită, nu sînt organizați în sin
dicate, trăiesc izolați. Cea mai mică 
amenințare cu expulzarea îi poate 
determina să accepte orice condiții 
impuse de patroni. în prezent, 
muncitorii străini reprezintă 10 la 
sută din populația din Wiesloch- 
Waldorf, în total 4 500 de per
soane, cu familii cu tot. Jumătate 
din ei au fost angajați de către o 
întreprindere producătoare de ma
șini de imprimat. Mulți sînt găz- 
duiți intr-un șir de barăci, aflate 
in preajma uzinelor din zona in
dustrială în plină dezvoltare.

Nu de mult, întreprinderea a ho
tărît să majoreze chiriile cu 50 la 
sută. Muncitorii au protestat ; lo
cuiesc cite 3 sau mai multe per
soane într-o încăpere de numai 
cîțiva metri pătrați. De fiecare 
pat, aflat, ca și restul mobilierului, 
intr-o stare jalnică, se plătește nu 
mai puțin de 90 de mărci. Pentru 
cei 60 de locatari din fiecare bara
că există, doar, un duș, și cîteva 
chiuvete. 3 WC-uri, două mașini de 
gătit. Pereții barăcilor s-au găurit, 
dar întreprinderea nu are grijă de

repararea lor. Apoi, mai sînt șoa
recii, șobolanii...

Scandalizați de majorarea chi
riilor. muncitorii străini au refuzat 
s-o accepte. Această ciocnire cu pa
tronatul a constituit stimulentul 
pentru organizarea luptei în vede
rea apărării drepturilor față de pa
troni. Nu de mult, emigranții din 
Wiesloch-Waldorf, spanioli, turci, 
italieni, greci, și-au ales un parla
ment, format din 35 de persoane 
în care fiecare naționalitate este re
prezentată în mod egal. Aceasta 
este, apreciază publicația franceză 
„Le Nouvel Observateur", o expe
riență unică în Europa. Pentru pri
ma oară muncitorii străini, acești 
„negri ai Europei", au ales un 
„parlament" care să-i reprezinte, să 
dezbată problemele lor acute, fără 
număr — legate de locuințe, alfa
betizare, timpul liber etc. Acțiunea 
muncitorilor străini din Wiesloch- 
Waldorf ar putea părea minoră, de
oarece se limitează Ia această re
giune, precum și pentru faptul că 
ei nu își propun — încă — să tra
teze probleme cum ar fi condiții 
de salarizare, angajare etc. Dar 
important este că alegerea unui 
astfel de organism s-a petrecut in 
R.F.G., țară care numără 2 200 000 
de muncitori străini, izolați, ce 
trăiesc în ghetto-urile rezervate 
lor, considerați ca cetățeni de 
categoriile a doua și a treia. Unul 
din beneficiarii acestei noi forme 
de organizare a muncitorilor străi
ni a rezumat simplu și plastic ce 
reprezintă „parlamentul emigranți- 
lor" — „este un fel de umbrelă pe 
care o deschizi cînd plouă. Desigur, 
ea nu oprește ploaia, dar totuși 
protejează. Iar mai tîrziu, acest pas 
va fi urmat de alții. Important este 
că s-a făcut un început".

„0 PATĂ PE OBRAZUL ȚĂRII"
„Copiii indieni din Statele Unite 

sînt victime ale discriminării șco
lare și educația lor constituie o 
„pată pe obrazul țării", afirmă un 
raport public prezentat recent de 
„Asociația națională pentru eman
ciparea populației de culoare". Ra
portul se bazează pe o anchetă în
treprinsă în 60 de școli publice din 
statele Arizona, New Mexico, Da
kota de Nord și de Sud, Montana, 
Oregon și New York. S-a consta
tat că puținele școli existente sînt 
insalubre, suprapopulate, lipsite de

cadre și materiale didactice. în sta
tul New Mexico, spre exemplu, 
există o singură școală alcătuită din 
barăci pentru întreaga populație 
navajo. Deși s-au luat unele mă
suri pentru îmbunătățirea școlari
zării copiilor indieni, cei 30 mi
lioane de dolari, acordați de guver
nul federal zîn vederea rezolvării 
acestei probleme, în loc să ajungă 
la destinație, au ajuns în buzuna
rul unor elemente necinstite din 
rîndul autorităților locale.
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