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Ieri, o amplă mobilizare de forțe,
un bilanț rodnic la

RECOLTARE Șl SEMANAT
ALBA

ÎN VALEA MOTRULUI

Cuvîntul minerilor
devine fapta, 
iar faptele Ier

succese in întrecere
Intîlnirea da lucru 

a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu mine
rii din Valea Jiului, 
prețioasele indicații 
date organelor și or
ganizațiilor de partid 
și obștești, oamenilor 
muncii din cel 
important bazin 
bonifer 
avut și 
aibă un 
rîndurile 
miniere 
ga țară, 
primite 
interes, 
bilitate 
minerii 
trulul.

Una 
țiile i 
stringentă

mai 
car- 

au 
să

al țării 
continuă 
larg ecou in 

colectivelor 
din, intrea- 

Ele au fost 
cu deosebit 

cu responsa- 
și de către 

din Valea Mo-

Corespondenții „Scînteii" transmit

Duminică, 
muncitori, 
din Alba

. Aiud, Cugir, Balș și Sebeș 
ajutat pe lucrătorii ogoarelor la 
recoltatul porumbului. Au mai ră
mas de recoltat aproximativ 9 000 
ha de porumb. Ziua de ieri a în
semnat practic Încheierea recoltatu
lui la cartofi și sfeclă de zahăr. La 
I.A.S. Alba Iulia. salarlații. mun
citorii și elevii au recoltat pînă în 
prezent aproximativ 1 000 hectare 
porumb. In multe locuri, la cule
sul porumbului participă toți lo
cuitorii satelor. In cooperativele a- 
gricole din Galda de Jos. Vințul 
de Jos, Mihalț, Unirea, Șona, Jid- 
vel s-a recoltat și transportat re
colta de pe sute de hectare cu po
rumb. Paralel s-a muncit la pregă
tirea terenului și însămînțatul 
griului, lucrare care pînă în pre
zent a fost executată în proporție 
de 60 la sută. Tot ieri au fost trans
portate la bazele de recepție mii 
de tone de porumb, sfeclă de zahăr 
și cartofi.

aproximativ 
funcționari și 

OcnaIulia,

15 000
elevi 

Mureș, 
au

La cooperativa agricolă din Nanov, județul Teleorman, fiecare orâ 
bună de lucru este folosită pentru însămînțarea griului

ARGEȘ
în*Ieri, în județul Argeș s-au 

șămînțat cu grîu 1500 hectare și 
au fost pregătite pentru această lu
crare alte cîteva mii de hectare. 
Cu toate semănătorile, discurile și 
grapele s-a lucrat din plin la Mă- 
răcineni. Topoloveni, Stîlpeni. 
Curtea de Argeș etc. La Mozăceni- 
Vale, de exemplu, pe un teren de 
60 hectare abia zvîntat s-au efec
tuat duminică lucrări de pregătit 
și însămînțat.

VRANCEA
Duminică, pe ogoarele Județului 

Vrancea a fost mai mult decît o 
zi obișnuită de lucru. O dată cu 
Ivirea zorilor, din municipiul Foc
șani și din celelalte patru orașe au 
pornit sute de autocamioane și au
tobuze cu peste 14 000 de salariați 
din întreprinderi și instituții, elevi, 
hotăriți să contribuie la grăbi
rea strlngerii porumbului. Coo
peratorii din Adjud, Coteștl, Ci-uș- 
lea, Soveja, Tulnicl, Paltin, care 
au terminat recoltarea porum
bului, au dat o mînă de ajutor sa
telor vecine. Toate forțele au fost 
concentrate la recoltarea ultime-

suprafețe cu porumb, transpor- 
și depozitarea producției in

lor 
tul 
bune condiții.

CARAȘ-
SEVERIN

Mii de cooperatori și mecaniza
tori, lucrători din I.A.S., salariați 
din întreprinderi și instituții, elevi 
din județul Caraș-Severin, au 
lucrat cu spor la recoltatul po
rumbului și eliberarea terenu
lui pentrti grăbirea insămință- 
rilor, O adevărată întrecere pen
tru asigurar'ea recoltei anului 
viitor se desfășoară la coopera
tivele agricole din zona Oravița 
și Bocșa, unde suprafețele însă- 
mințate față de plan au ajuns 
ieri la peste 60 la sută.

pentru a grăbi încheierea recoltării 
cartofilor. Au fost luate cu asailt ul
timele 500 hectare din cele 6 000 
hectare care au fost ocupate cu a- 
ceastă cultură. Ziua de ieri, 29 oc
tombrie, a fost declarată in ju
dețul Neamț ziua încheierii re
coltării cartofilor. Totodată, au fost 
mobilizate la transport peste 730 de 
camioane. Pentru a putea fi fo
losite din plin, o parte din cami
oanele unităților industriale des
tinate duminică muncii pentru în
cheierea recoltării cartofilor au 
sosit in cooperativele agricole Încă 
de sîmbătă seara.

covasnab
lu-Șl in județul Covasna se 

crează intens la recoltatul, trans
la adăpost a 

duminică, ogoa- 
cunoscut o deo- 
Peste 14 500 ță-

exemplu, cele din TIrgu-Secuiese, 
Cernat, Turia , și Sînzieni, ritmul 
recoltării cartofilor a atins cotele 
cele mai Înalte din ultimele zile.

Un accent deosebit se pune aici 
pe transportul cartofilor. Ca ur
mare a măsurilor luate de comi
tetul județean de partid, zilnic 
200 de autocamioane ale între
prinderii de transport auto și ale 
diverselor întreprinderi lucrează 
la transportul cartofilor pe lingă 
cele peste 200 de autocamioane și 
tractoare cu remorci ale cooperati
velor agricole. în cursul zilei de 
duminică s-au transportat de pe 
cîmp, la bazele de recepție, peste 
1 200 tone de cartofi.

SUCEAVA
Duminică, datorită măsurilor 

luate de comitetul județean de 
partid, pe ogoarele Sucevei au 
ieșit la muncă 40 000 de oameni. 
Deși recoltarea cartofilor, cultură 
care deține primul loc în agricul
tura județului, s-a încheiat, s-a 
lucrat în continuare, cu forțe spo- > 
rite, la sortare și transport. A fost 
o zi de muncă încheiată cu un 
bilanț rodnic. S-au sortat aproape 
10 000 tone de cartofi și au fost 
transportate în bazele de recepție 
peste 6 000 tone.

BUZAU

SPORT
«FOTBAL: Ieri, la

tehnice, pompele, mo
toarele electrice, cu 
toate că în depozite
le de la suprafață se 
află destule. Nu s-ar 
putea oare ca toate 
acestea să fie aduse 
direct în galerii, in 
magazii special ame
najate, pentru ca mi
nerii să și le poată 
ridica fără să piardă 
prea mult timp ?“ In 
aceeași consfătuire, re
prezentantul minei 
Horăști, șefuil de bri
gadă lom A. Matei, a- 
ducea in discuție două 
probleme fiecare la 
fel de Importantă : 
„Stîlpiâ hidraulici sint 
adesea reparați in 
mod superficial. De 
altfel, știm cu toții că, 
în ultimul timp, ate
lierul nostru central 
face reparații de slabă 
calitate. Iar cauza 
cunoaște și ea : 
atelier, condus 
nu de mult de 4 
neri, a rămas 
doar în seama
maistru, care, oricit de 
priceput și de harnic 
ar fi, nici nu poate 
avea cunoștințele ingi
nerilor și nici nu poa
te acoperi munca a 
patru specialiști. De 
aceea cred că, aici, o 

■ măsură organizatorică 
se impune neîntârziat. 
O a doua problemă, 
pe care, de asemenea, 
o cunoaștem cu toții, 
dar pentru rezolvarea 
căreia nu s-a între
prins mai nimic :
provizionarea cu ma
teriale se face incă 
destul de greoi. De 
pildă, nu o dată ni se 
întâmplă să ne lip
sească elementele de 
îmbinare, deși le soli
cităm cu cel puțin o 
zi înainte. Aici, core
larea între subteran 
și suprafață trebuie să 
reprezinte principala 
preocupare". Au fost 
aduse în discuție și 
alte probleme. De pil
dă, brigadierul Dumi
tru Dulgheru, de la 
mina Roșitița, relata 
faptul că de-a lun
gul unul an «ceas-

la utilizarea mai bu
nă a mijloacelor din 
dotare, stă în 
rea de muncă 
lectivului, în 
tatea lui de a 
creator, de a căuta și 
aplica soluții optime, 
de a se mobiliza cu toa
tă energia pentru în
deplinirea planului, a 
angajamentelor asu
mate. Gindind astfel, 
minerii Motrului sint 
îndreptățiți să aspi
re la „recolte" boga
te de cărbune, atît de 
necesare hranei ter
mocentralelor țării. 
Este de subliniat fap
tul că activitatea lor
nu

pute- 
a co- 
capaci- 

gîndi

Albania, tn preli

minariile campio

natului mondial

tarii: scrimă, hand

bal, polo pe apă
4
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dintre indica- 
de cea mai 

actualitate 
— cea privind mai 
buna exploatare a 
mașinilor, Întreținerea 
lor corespunzătoare, 
efectuarea de repara
ții de calitate — re
prezintă, în prezent, o 
preocupare de frunte 
și pentru minerii de 
la. Motru. Fapt în
tru totul justificat, ci
tă vreme, așa cum 
ne declara tov. I. Cri
văț, inginer-șef al ba
zinului gorjean,....pes
te 90 la sută dintre 
operațiunile din sub
teran ale Motrului 
sint mecanizate".

O realitate ce 
nerează, aici, 
zări de prim 
performanțe de 
nivel. De pildă, 
gada lui Victor 
dărescu, de la 
Ploștina. a 
un record de talie eu
ropeană nu cu un u- 
tilaj nou, scos din cu
tie, ci cu combina de 
tipul O.M.K.T., care
fusese propusă pen
tru... casare, intrucit, 
chipurile, și-ar fi trăit 
traiul. Dar îmbună
tățirile aduse agre
gatului de către cor
pul tehnic al minei, 
piesele de schimb exe
cutate impecabil în a- 
teiierul propriu au în
tinerit pur și simplu 
combina, făcînd-o ca
pabilă de performan
țe superioare. Un e- 
xemplu convingător, 
un argument concret, 
menit să arate mine
rilor, lăcătușilor, elec
tricienilor de la Motru 
că transpunerea în via
ță a Indicațiilor secre
tarului general al 
partidului, privitoare

se desfășoară

ge- 
reali- 
ordin, 

înalt 
bri- 

Măl- 
mina 

stabilii

se 
acest 
pînă 
ingi- 
acum 
unui

spontan, campa
nii, ci continuu, cu 
perseverența izvori-
tă din convingerea că 
numai prin 
rea gîndirii 
lor, prin 
rea ei la un nivel su
perior se pot 
bune rezultate, 
mă acțiune în 
tă direcție o 
tuie rodnica 
re organizată 
tre comitetul 
nesc de partid, în co
laborare cu conduce
rea combinatului car
bonifer, dezbatere la 
care au participat toa
te cadrele tehnice și 
toți brigadierii de la 
Motru. Cu acest pri
lej au fost formula
te o serie de idei, de 
propuneri menite să 
contribuie la optimi
zarea procesului pro
ductiv. Astfel, mine
rul Marin Firulescu, 
șef de brigadă la mi
na Ploștina, a făcut o 
valoroasă propunere : 
„In subteran, spunea 
el, lipsesc uneori u- 
nele instalații hidro-

stimula- 
oameni- 

valorifica-

obține 
O pri- 
aceas- 
consti- 

dezbate- 
de că- 

orășe-

a-

sportive din tară 

și de peste hotare
Petre DRAGU 
Dan MATEESCU 
Mihal 
DUMITRESCU

în săptămîna care a trecut ș-a 
lucrat intens la pregătitul terenu
lui și însămînțat în cea mai mare 
parte a cooperativelor agricole 
din județul Buzău.

Previziunile meteorologice care 
anunță o răcire apropiată a timpu
lui și posibilitatea înghețului au 
declanșat o serie de măsuri din 
partea biroului județean de partid 
și a direcției generale agrico
le. Printre acestea se inscrie și 
larga mobilizare a salariaților din 
întreprinderi și instituții în ziua 
de duminică, pentru grăbirea eli
berării ultimelor suprafețe cu po
rumb ce urmează a fi însămînțate 
cu grîu în această campanie. Ast
fel, peste 70 000 de oameni au fost 
prezenți la lucru pe ogoare de di
mineață pînă seara tîrziu. Bi
lanțul centralizator, efectuat du
minică seara la direcția gene
rală agricolă, arată că din 
totalul suprafeței planificate pen
tru cultura griului se Insămînța- 
seră pe totalf județ, 53 la sută, a- 
dică cu o viteză zilnică de 10 pro
cente.
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UH MOMENT ESENȚIAL
IN DEZVOLTAREA RELAȚIILOR

Zilele filmului sovie
tic : „Egor Bulîciov și 
alții"
Premiere teatralezeci 

me- 
oa- 
in-

NEAMȚ
încă din zorii zilei de dumi

nică, la chemarea Comitetului 
județean de partid Neamț, 
de mii de țărani cooperatori, 
canizatori, lucrători «I I.A.S., 
meni ai muncii din unitățile
dustriale, elevi ș-au aflat în cimp

portul, și punerea 
cartofilor. Ieri, 
rele județului au 
sebită animație, 
răni cooperatori au -lucrat la re
coltarea cartofilor și a sfeclei de, 
zahăr. In ajutorul lor au venit 
peste 7 500 muncitori și salariați 
din întreprinderile industriale și 
instituțiile județului și peste 9 000 
de elevi. Intr-o serie de coope
rative agricole din județ, mari 
producătoare de cartofi, ca,

Expoziții
In sălile de concert

o contribuție activa la edificarea
I

unea prestigioase
manifestări culturale
Corul, tată una din

tre formele principa
le prin care s-a dez
voltat și s-a consoli
dat, de-a lungul a 
sute de ani, cultura 
muzicală româneas
că. Formă specifică 
de manifestare a so
lidarității artistice și 
umane, corul și-a a- 
sumat, încă din vre
muri străvechi, o pu
ternică funcție socia
lă și educativ-mobili- 
zatoare în jurul mari- 

evenimente ale 
Aflindu-se 

relație de 
reciprocă

cu litere de aur, în 
Istoria țării, fapte ne
pieritoare prin măre
ția lor. Cîntecul s-a 
impus astfel ca o di
mensiune inestimabi
lă a vieții spirituale 
ostășești.

Anii socialismului 
au consemnat o și mai

lor 
istoriei, 
într-o 
strînsă și 
determinare, creația 
șl interpretarea cora
lă s-au constituit, in- 
cepînd în special cu 
primele decenii ale 
veacului trecut, dife
rențiat de la o etapă 
la alta, în expresii 
convingătoare ale as
pirațiilor și luptei re
voluționare a maselor 
în sensul progresului 
social și uman, al a- 
firmării voinței na
ționale. O bogată și 
pilduitoare 
are, la 
închinat vitejiei po
porului, 
apărătorilor 
bravilor ostași 
mâni care au înscris

Marginalii la pri
mul Festival al 
cîntecului ostă
șesc: „Te apăr și 
te cînt, patria 

mea"

tradiție 
noi, cîntecul

eroismului 
patriei.

ro-

activă participare a 
cintecului la înnobila
rea conștiinței ostă
șești, la mobilizarea 
militarilor armatei 
noastre populare — a- 
flată acum la cea de-a 
28-a aniversare a sa 
— pentru îndeplini
rea înaltelor obiecti
ve ale apărării pa
triei și poporului, 
a înfăptuirilor socia
liste.

Prima ediție a Fes-

tivalului cîntecului 
ostășesc „Te apăr și 
te cint, patria mea", 
organizată excelent 
de Ministerul Forțe
lor Armate, apare în 
acest fel drept o ac
țiune deosebită, care 
s-a impus prin an
vergura și ineditul 
desfășurării sale, prin 
numărul mare al lu
crărilor 
concurs 
la cele
CinteCe jjauiuuLC,
marșuri ostășești și 
muzică ușoară cu te
matică militară), prin 
atragerea unora din
tre cele mai distinse 
forțe creatoare in ju
rul său.

Se cere relevată, 
în primul rînd, cali
tatea lucrărilor pre
zentate. Nu exagerez 
dacă afirm că au fost 
foarte puține con
cursurile, din cite 
cunosc eu, care să fi 
întrunit un mai mare 
număr de 
bune, ca 
cîntecului 
Peste 100

lainscrise
(aproape 400 

trei categorii : 
patriotice,

lucrări 
festivalul 

ostășesc, 
de lucrări

Vastle DONOSE

(Continuare 
în pag. a III-a)
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Nu cu mult timp în urmă, 
Gheorghe Pavlovici — din 
București, str. Avrig nr. 26 
— s-a intîlnit cu un

— Cum îți merge 7 
fi întrebat amicul.

— Bine, răspunse 
mit de sine G. P. 
făcut țăran cooperator la 
C.A.P. Sarasău din Mara
mureș.

— Dar ce ți-a venit să te 
apuci de agricultură ? — a 
exclamat mirat amicul. Și 
apoi, de ce tocmai în Ma
ramureș ?

Nu știm cum a explicat 
atunci G. P. dorința sa de a 
face agricultură în județul 
Maramureș, dar vă putem 
reda, în schimb, rezultatele 
investigațiilor efectuate în 
legătură cu acest caz de re
prezentanții Direcției teri
toriale de revizie și control 
nr. 3 din Baia Mare : „Mai 
multe persoane, in totalita
te din afara comunei Sara
său, au cerut să devină ță
rani cooperatori, dar nu 
pentru a lucra la cimp, ci 
pentru a organiza în Bucu
rești, sub firma C.A.P.-ului, 
ateliere de confecționat nas
turi din polistiren (54 
sută din volumul total 
„producției"), garnituri 
autosifon, catarame nichela
te. vizoare de ușă, numere 
de case etc. Salariile, de a- 
proape 1 milion de lei în 
numai 4 luni, au fost plă
tite următoarelor familii : 
Pavlovici (105 000 Iei), Bal
tag (80 880 lei). Ciceu 
(122 061 lei — din care 
fiicei Ciceu Mariana — e- 
levă de liceu — 20 800 lei), 
Mircea Vasile .(cite 18 000 
lei pe lună pentru fiecare 
membru de familie) etc.".

— Ați fost vreodată la 
Sarasău ? — l-am întrebat, 
într-o doară, pe G. Pavlo
vici.

-< Nu.
— Atunci cum primeați 

salariul 1

amic. 
— l-ar

mulțu- 
M-am

la 
al 
de

— Prin poștă, la post-res- 
tant.

Oricit de stranie și ne
verosimilă vi s-ar părea a- 
f a cerea descrisă — căci e 
intr-adevăr vorba de o afa
cere, pe care organele in 
drept urmează să o clari
fice sub toate aspectele —

tirea din plin a timpului 
ți forței de muncă, cit șl 
pentru întărirea economică 
a cooperativei și creșterea 
contribuției la satisfacerea 
diferitelor cerințe ale popu
lației. Dar una este ca 
membrii unei cooperative 
agricole domiciliind în co-

Ați auzit de...
nasturi agricoli?

INTERPRETĂRI „PERSONALE" IN APLI
CAREA LEGII NR. 7, PRIVIND ACTIVITĂ
ȚILE INDUSTRIALE Șl PRESTĂRILE DE 

SERVICII IN MEDIUL RURAL

ea este strict reală și, cul
mea. cei in culpă au încer
cat să ne-o prezinte și... LE
GALA. Chipurile. Legea nr. 
7 (din 1971). privind organi
zarea și dezvoltarea activi
tăților industriale, de pre
lucrare a produselor agri
cole, de construcții și pres
tări de servicii, ar permite 
C.A.P.-urilor să 
ateliere de orice 
și de prelucrare 
lor din material

Desigur, este binevenit și 
chiar necesar ca membrii 
cooperativelor agricole să 
dezvolte și alte ramuri de 
producție, ații pentru folo-

deschidă 
fel, chiar 
a nasturi- 
plastic.

muna respectivă să dez
volte asemenea ramuri ae 
producție — și alta este ca 
oameni din orașe, de la 
sute de kilometri, să preia 
firma cooperativei pentru 
tot felul de afaceri.

— Dar art. 1 din lege pre
vede clar : „Se vor organiza 
și dezvolta acele activități 
(...) care contribuie la valo
rificarea resurselor locale de 
materii prime și materiale". 
Or, masele plastice nu sint 
o resursă locală pentru co
muna dv. — ne-am adresat 
președintelui C A P. Sara
său.

— E adevărat, dar eu așa

am înțeles să aplic legea.
Ne-am oprit asupra aces

tui caz deoarece el exem
plifică și un anume mod 
de interpretare eronată a 
Legii nr. 7. unii din cei 
datori să o transpună în 
fapt, abătindu-se flagrant 
de la prevederile ei. Este 
concluzia care se desprin
de nu numai din analiza 
cazului cu ..nasturii agri
coli" de la Sarasău, ci și 
din examinarea rapoartelor 
de control întocmite de or
ganele Ministerului de Fi
nanțe și ale Băncii agricole, 
care au efectuat o verifi
care amănunțită în aproape 
200 de unități din mai mul
te județe ale țării. Spicuim 
din aceste rapoarte :

• Tn județul Con
stanța, 82 la sută din 
activitățile propuse a se 
înființa in acest an, pe 
baza Legii nr. 7, de 
către cooperația de con
sum au în vedere valo
rificarea resurselor lo
cale, așa cum stabilise 
legiuitorul. Numeroase 
secții ale C.A.P.-uri
lor și consiliilor popu
lare din județele Bră
ila, Bacău și Dolj sint 
profilate pentru prelu
crarea maselor plastice 
sau a materialelor de 
ignifugare.

• 11 la sută dintre 
angajații secțiilor con
trolate își au domiciliul 
in alte localități decit 
cele în care funcționea
ză atelierele. De exem
plu. la secțiile C.A.P.-u
rilor din jud. Hunedoa
ra figurau ca lucrători 
persoane din București,

Mihai IONESCU 
Vasile GAFTONE

(Continuare in pag. a ll-a)

si al bunei vecinătăți in Europa
Cu viu interes, cu sentimente de 

profundă satisfacție a urmărit opi
nia publică din țara noastră cea 
de-a doua etapă a călătoriei între
prinse în aceste zile de președin
tele Consiliului de Stat al Româ
niei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu — vizita in Luxemburg, 
la invitația Marelui Duce Jean 
de Luxemburg, și a Marii Ducese 
Josăphine-Charlotte. Amplele rela
tări apărute in presă, emisiunile pos
turilor de radio și televiziune au 
îngăduit fiecărui cetățean al patriei 
noastre să urmărească îndeaproape 
secvențele vizitei, desfășurarea ei 
rodnică, atît pe planul relațiilor din
tre cele două țări și popoare, cit și 
pe planul intereselor păcii în Eu
ropa și în lume.

Marcată fastuos, ca un eveniment 
deosebit de către țara gazdă — cu 
atît mai mult cu cit a ___
prima călătorie făcută de un șef 
de stat român pe aceste
— vizita in Luxemburg s-a caracte
rizat prin ambianța de cordialitate șl 
prietenie cu care solii poporului ro
mân au fost înconjurați în cursul 
intilnirilor cu înaltele oficialități 
luxemburgheze, prin călduroase ma
nifestări de stimă și considerație cu 
care au fost întîmpinați de autori
tățile locale și de populație in ora
șele, întreprinderile și instituțiile vi
zitate. In această primire, ca și în 
cuvîntările rostite de conducătorii 
luxemburghezi, și-au găsit o nouă și 
convingătoare ilustrare prețuirea și 
prestigiul de care se bucură Româ
nia socialistă, simpatia profundă 
cu care sint urmărite eforturile ei 
constructive, pe calea progresului 
și civilizației, politica externă 
a statului nostru, dedicată ne
abătut păcii, colaborării și înțele
gerii intre popoare. In același timp, 
toate aceste manifestări au reflectat 
înalta apreciere și respectul pentru 
personalitatea celui ce 
mînă sigură destinele 
ale poporului român 
Nicolae Ceaușescu, pe

constituit

meleaguri

călăuzește cu 
tării noastre.
— tovarășul 
care prima-

rul orașului Luxemburg îl saluta ca 
pe „unul dintre creatorii României 
noi, pionierul și promotorul unei 
revoluții, care a știut să folosească 
tot ce a lăsat moștenire un trecut 
zbuciumat, pentru a construi, respec- 
tind marile tradiții și imprimind ge
niul său propriu, România de azi".

Sint expresii concludente ale sen
timentelor prietenești față de po
porul român, sentimente ce animă 
deopotrivă poporul nostru față de 
poporul luxemburghez. Avîndu-și 
rădăcinile in trecutul îndepărtat, re
lațiile reciproce de prietenib — evo
cate pe larg de cei doi șefi de state 
în cuvîntările rostite — izvorăsc din 
asemănarea destinelor istorice ale 
popoarelor noastre, care s-au ridicat 
adesea la luptă dirză pentru apăra
rea ființei naționale, a dreptului 
inalienabil de a trăi libere și inde
pendente. învățămintele istoriei cu 
privire la soarta hărăzită în trecut 
popoarelor mici și mijlocii, afinită
țile de limbă, dragostea comună de 
muncă pașnică, constructivă, pro
gresele pe linia apropierii șl 
noașterii, formează un cadru propice 
pentru dezvoltarea relațiilor priete
nești — stimulate de dorința comună 
de a amplifica colaborarea bilate
rală pe diverse planuri, in interesul 
propășirii ambelor țări, de a con
lucra cit mai eficient pe arena inter
națională pentru promovarea țeluri
lor destinderii și păcii, „Convorbirile 
pe care le-am avut în cursul acestei 
vizite, pe care le vom avea în con
tinuare, releva tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, înțelegerile la care vom 
ajunge vor deschide, fără îndoială, 
căi noi pentru adincirea cooperă
rii multilaterale româno-luxembur- 
gheze, în interesul propășirii țărilor 
noastre, al cauzei prieteniei și con
lucrării pașnice între națiuni, al des
tinderii în viața Internațională".

în același sens, Marele Duce Jean, 
dind glas sentimentelor poporului

cu-

B. STOIAN

(Continuare în pag. • IV-a)



PAGINA 2 SC1NTEIA — luni 30 octombrie 7972

CURIER
SCENA

Scenă din spectacolul „Valentin și Valentina", de Mihail Roșcin, la Teatrul 
„Bulandra". Protagoniști : Mariana Mihuț și Florian Pittiș

f' ZILELE FILMULUI SOVIETIC

„Egor Buliciov
și alții

r

A

O PROMISIUNE

50 LA SUTĂ

Premiere teatrale
• TEATRUL NAȚIONAL „VASI- 

LE ALECSANDRI" DIN IAȘI anun
ță c«S de-a doua premieră : „Celes
tina" de Fernando de Rojas. Regia 1 
Cătălina Buzoianu. Scenografia : Mi
hai, Mădescu. în rolul titular : Mar
gareta Baciu.

• TEATRUL MIC prezint! „După 
cădere" de Arthur Miller. Regla : 
D. D. Neleanu. Scenografia : St. Ha- 
blinski. Muzica de scenă : Theodor 
Grigoriu. Interpreți : Ion Marinescu, 
Leopoldina Bălănuță, Olga Tudora- 
che, Doina Tuțescu, Vasilioa Tasta- 
man și alții.

• TEATRUL „CIULEȘTI" și-a 
deschis stagiunea cu „Vassa Jelezno- 

de Maxim Gorki. Regia : Geta

Vlad. Scenografia : Sanda Mușatescu. 
In distribuție : Marga Anghelescu, 
artistă «emerită — (în rolul titular), 
Cora do Negreanu, Constantin Gheor
ghiu, Dana Comnea, Teodora Mazanl- 
dis Fugaru. Ileana Cernat, Lucia Cris
tian, Simion Negrilă și alții.

• TEATRUL DE NORD DIN
SATU-MARE — secția maghiară — 
anunță premiera „Preșul" de Ion 
Băieșu. •

• Colectivul TEATRULUI DRA
MATIC DE STAT DIN PLOIEȘTI a 
prezentat recent în premieră specta
colul cu piesa „Bună noapte neche
mată", intitulată aici „Intîlnire de o 
noapte" a dramaturgului Al. Popescu, 
în regia și scenografia lui Hary Eliad. 
La reușita spectacolului contribuie 
actorii Eugenia Laza. Eftimie Po- 
povici și Nicolae Preda.

PIATRA NEAMȚ (Cores
pondentul „Scinteii", I. Manea). 
— Pentru omagierea marelui 
scriitor care a fost Mihail Sado- 
veanu, in județul Neamț se 
desfășoară o interesantă mani
festare culturală intitulată „Sa- 
doveniana". Concepută de orga
nizatori (Comitetul de cultură 
și educație socialistă-Neamț) 
ca un prilej pentru stimularea 
activității cultural-educative de 
masă din județ, noua mani
festare își propune să facă cu
noscute cititorilor și marelui 
public iubitor de literatură 
viața }i opera lui Mihail Sado- 
veanu, care a trăit și a creat 
vreme îndelungată pe meleagu
rile nemțene.

La muzeul „Mihail Sadovea- 
nu“ din Vinători-Neamț, la ca
sele de cultură din Piatra 
Neamț, Tg. Neamț, Borca, Să- 
vinești și in alte părți ale ju
dețului au loc simpozioane, 
procese literare, intllniri ale 
pionierilor cu oameni de artă, 

1 cu prieteni apropiați ai scrii
torului, recitaluri de poezie, 
muzică și pictură. Artiștii Tea- 

i trului Tineretului din Piatra 
Neamț vor fi protagoniștii pro
cesului literar pe marginea ro- 

, manulul „Baltagul", ai serii de 
amintiri privind versiunea sa- 

i doveniană a baladei „Miorița".
Excursia documentar-literară 

1 intitulată „Pe drumuri sadove- 
I niene", la care participă pio- 
! nieri, tineri din unitățile econo

mice ale județului, alți iubitori 
I ai operei marelui scriitor, po- 
l posește pe Tind la Tg. Neamț, 

Fălticeni, in așezările presăra- 
I te pe culmea Stinișoarei, locul 
I de bejenie a Vitoriei Lipan.

Oaspeți din Belgrad
TEATRUL IUGOSLAV DE DRA

MA DIN BELGRAD va prezenta în 
Capitală (in zilele de 3 și 4 noiembrie 
ora 19,30, la Sala Magheru a Tea
trului C. I. Nottara) spectacolul cu 
piesa „Barbarii" de Maxim Gorki.

Marea literatură 
să și sovietică a 
spirat, de-a lungul a- 
nilor. o serie întreagă 
de creații intrate în 
patrimoniul de aur 
al cinematografiei din 
U.R.S.S. Ecranizarea 
prezentată ieri in ca
drul „Zilelor filmului 
sovietic" aduce pe * 
ecran — In spiritul a- 
cestei bogate tradiții 
— una dintre cele 
mai cunoscute scrieri 
ale lui Maxim Gorki : 
piesa „EGOR BULÎ- 
CIOV ȘI ALȚII". Au
torul transpunerii ci
nematografice a cele
brei piese este un ci
neast tinăr, Serghei 
Soloviev, aflat acum 
la primul său film de 
lung metraj. Și se 
poate afirma că sce
naristul și regizorul 
Soloviev a abordat cu 
remarcabilă maturita
te problemele dificile 
ale filmului său.

„Egor Buliciov și al
ții" evocă prăbușirea 
unei lumi — lumea 
marii burghezii ruse, 
mistuită în focul pri
menitor al revoluției. 
Atras de extraordina
rul material uman al 
operei originare, rea
lizatorul filmului și-a 
propus — după pro
pria mărturisire — 
să pună în valoare, 
pe ecran, una dintre 
laturile cele mai pu
ternice ale realismului 
gorkian : analiza ca
racterelor prin pris
ma complexității si 
a diversității legătu
rilor eroilor cu lumea, 
cu vremea lor. explo
rarea influentelor vie
ții sociale asupra psi
hologiei si a moralei 
personalelor.

Acțiunea filmului —

ru- 
in-

ca și a piesei — se 
petrece din toamna 
anului 1916 pînă în 
primăvara anului 1917, 
o perioadă 
străbătută de 
mente 
căror 
sumă 
vieții 
Egor 
de o 
SensijJ

istorică 
eveni- 

capitale, pe al 
fundal se con- 
ultimul act al 

milionarului 
Buliciov, minat 
boală incurabilă, 

simbolic al

Cronica
cinematografică

lui Egor 
interpre- 

convin- 
acestui 

amenin-

prăbușirii eroului ti
tular, raportul din
tre existența acestei 
familii și marile eve
nimente sociale ale 
epocii Sînt marcate 
sugestiv de imaginile 
luate din genericele 
cinematografice ale 
acelor ani, cu care se 
deschid cele trei părți 
ale ecranizării (de 
fapt trei „acte" — 
care nu depășesc îm
preună 90 de minute 
de proiecție). Propu- 
nind o lectură a pie
sei de teatru din 
perspectiva omului de 
azi, regizorul concen
trează lumina reflec
toarelor asupra zba
terii bătrînulul Bu
liciov. Filmul insistă 
asupra problemelor 
care asaltează și tul
bură conștiința per
sonajului, asupra ju
decăților acestuia pri-

vind lumea sa și pro
priile sale responsa
bilități.- Este o con
fruntare a omului cu 
șine însuși, care pri
lejuiește momente e- 
moționante, invitind 
la meditație.

Regizorul și-a con
ceput filmul subor
donând totul inter
pretării actoricești.

In această ordine 
de idei este de men
ționat compoziția ac
torului Mihail Ulia- 
nov, în rolul 
Buliciov ; 
tul trăiește 
gător drama 
om pe care
țarea morții il face să 
reevalueze valori și 
sensuri ale existen- 

‘ței sale, să-și pună 
întrebări cărora nu
mai cursul istoriei va 
putea să le dea răs
puns. Maia Bulgako
va, Ekaterina Vasilie- 
va și alți actori din 
distribuție contribuie 
la relieful persona
jului uman al acestei 
ecranizări, la auten
ticitatea atmosferei a- 
tit de pregnant descri
să de Gorki. Funda
lul social-istoric al 
filmului este, de ase
menea, surprins în 
secvențe dramatice — 
între care amintim 
momentul întoarce
rii soldaților răniți, 
mutilați de pe front, 
sau imaginile evocînd 
marea ridicare a 
muncitorilor, menite 
să aducă în film e- 
coul impresionant al 
evenimentului intrat 
definitiv în conștiin
ța istoriei — revo
luția socialistă.

*

*

*

I
*

*

*

*

*

*

*

*

D. COST1N

■

EXPOZIȚIIECRANUL
O NOUA PREMIERA ROMANEASCA te fi vizitată expoziția personală a 

Cerarnistului COSTEL BADEA.

AZI, LA CINEMATOGRAFUL CAPITOL DIN CAPITALA

„LEGENDA LUI RUSTAM
KW* 8S

■

Producție a studioului Tadjikfilm. Scenariul : Grigori Koltunov. Regia : Boris Kimiaga- 
rov. Cu : Bimbolat Vataev, Hașim Gadoev, Sairam Isaeva, Svetlana Norbaeva, Gur- 

minici Zavkibekov, Otar Koberidze.

Nu de mult, un ci
titor din Capitală ne-a 
trimis o scrisoare că
reia i-a pus titlul „O- 
diseea procurării pe
trolului pentru incăl- 
zit“. Era vorba des
pre faptul că în prima 
jumătate a lunii oc
tombrie — friguroasă, 
după cum se știe — 
cetățenii au întîmpi- 
nat serioase dificul
tăți la procurarea pe
trolului : multe uni
tăți erau 
livrarea la 
se tărăgăna 
mult. Căutind 
tifice starea 
cruci criticată 
soare, întreprinderea 
de livrare produse pe
troliere București ne 
trimite un răspuns, 
semnat de ing. V. Ba
dea, director, din care 
rezultă că aceasta s-a 
datorat „timpului ne
favorabil care a 
terminat o cerere ma
sivă de petrol și... cu 
toate măsurile luate 
au existat și unele a- 
glomerații". In treacăt 
fie spus, dacă s-ar fi 
luat „toate măsurile", 
ar fi existat cantități 
suficiente de petrol și 
nici o stație de dis
tribuire n-ar fi fost 
închisă din motive mai 
mult sau mai puțin în1 
temeiate. Fapt este că 
„în prezent, sublinia
ză răspunsul, la toate 
stațiile din Capitală se 
găsește petrol în can
tități suficiente, fără a 
se aștepta la rînd, un
de se poate livra pînă 
la 200 1 odată". în ce 
privește livrările la 
domiciliu, „pe lingă 
cele 9 autocisterne a- 
fectate in acest scop, 
pină la sfirșitul lunii 
octombrie vom mai a- 
menaja încă 5, cu care 
sperăm să reducem 
timpul pentru efec
tuarea comenzilor".

Răsipunsul pune însă 
în discuție o altă pro-, 
blemă care merită a- 
tanție. „Vînzarea pe
trolului în canistrele 
din material plastic 
este interzisă de nor
mele P.C.I. pe consi
derentul că produc e- 
lectricitate statică, e- 
xistind pericolul de 
autoaprindere. în ceea 
ce privește procura
rea de bidoane din ta
blă, considerăm și noi 
că este strict necesară 
punerea lor în vînzare, 
deoarece întîmpinăm 
foarte multe greutăți 
la stațiile de petrol 
unde cetățenii se pre
zintă cu sticle, in- 
greunînd considerabil 
livrarea și creîndu-se 
aglomerații".

Socotim oportun ca 
forurile în drept să ia 
în considerație nece
sitatea punerii- în vin- 
zare a unor bidoane, 
butoiașe de diferite di
mensiuni, în care să 
se poată livra, trans
porta și păstra petro
lul.

închise, iar 
domiciliu 

foarte 
să jus- 
de 
în

lu- 
scri-

de-

Șl, TOTUȘI,

CE-O SĂ FIE ?

„PONTICA ’72“
CONSTANȚA (Coresponden

tul „Scînteii", Radu Apostol). — 
Timp de o săptămână, cea de-a 
doua ediție a dialogului cultural 
„Pontica ’72“ a polarizat inte
resul larg a mii de cetățeni din 
județ. Manifestările programate, 
de o largă varietate, au fost 
susținute de cele mai remarca
bile forțe locale, de un mare 
număr de reprezentanți ai Uniu
nilor de creație din țară. Ultima 
zi a Ponticelor a fost marcată 
printr-un spectacol folcloric în 
Sala sporturilor din Constanta, 
susținut de formațiile artistice 
de amatori din cuprinsul jude
țului, de un simpozion „Știința 
și natura", proiecții de filme 
documentare, de un spectacol 
muzical-coregrafic prezentat în 
sala Teatrului de dramă și co
medie.

In această săptămînă. un nou film 
românesc va fi prezentat pe ecrane; 
„CU MlINILE CURATE", producție 
a studioului cinematografic „Bucu
rești", in regia lui Sergiu Nicolaes- 
cu, după un scenariu semnat de Ti
tus Popovici și Petre Sălcudeanu. 
Filmul, cu o remarcabilă tensiune 
dramatică, face parte dintr-o suită 
de evocări consacrate activității co
muniștilor, în condițiile cuceririi 
puterii politice in România de că
tre clasa muncitoare. Acțiunea se 
petrece în aprilie—mai 1945. în dis
tribuție : Ilarion Ciobanu, Sergiu 
Nicolaescu, Alexandru Dobrescu, 
Gh. Dinică, George Constantin, Ște
fan Mihăilescu-Brăila, Sebastian Pa- 
paiani etc.

• Două din filmele recent pre
zentate în cadrul Festivalului filmu
lui sovietic și comentate în ziarul 
nostru vor putea fi urmărite pe 
ecrane : este vorba de „A VENIT 
UN SOLDAT DE PE FRONT" și de 
„ÎMBLÎNZIREA FOCULUI".

• „VA ARAT EU VOUĂ" - pro
ducție a studiourilor DEFA. dedica
tă tineretului. Regia: Rolf Losansky.

• „NĂSCUT LIBER" — producție 
a studiourilor engleze, ecranizare a 
romanului omonim al lui Joy Adam
son, in regia lui James Hill.

• In sălile muzeului Brukenthal 
din Sibiu s-a deschis o inedită și 
valoroasă expoziție de artă popu
lară, cuprinzind obiecte achizițio
nate de Ia meșteri populari cu pri
lejul festivalurilor „Cibinium".

• La galeriile de artă „GALA- 
TEEA" (Calea Victoriei nr. 97) poa-

• Galeriile de artă „SIMEZA" 
(bd. Magheru. nr. 20) prezintă în 
aceste zile două noi manifestări de 
grafică : „Replici și portrete" — 
semnată de SILVAN și expoziția de 
gravură și desen a ANDEI ILIUȚ.

Răspunzind la o am
plă scrisoare care sem
nala că unii membri 
ai consiliului de con
ducere al C.A.P. Slă- 
vuța, județul Gorj, co
mit grave abuzuri și 
sustrageri din avutul

obștesc, Uniunea ju
dețeană a cooperati
velor agricole de pro
ducție ne-a trimis un 
referat semnat... indes
cifrabil, sub ștam
pila sus-numitel insti
tuții, fără a se arăta 
calitatea celui care 
și-a pus girul pe do
cument. Lăsind la o 
parte aceasta, din lec
tura referatului rezul
tă că marea majori
tate a aspectelor se
sizate s-au dovedit a 
fi conforme cu reali
tatea. Printre altele, 
s-a confirmat că din 
magazia cooperativei se 
„vind" produse ca la... 
O.C.L. Alimentara. 
Astfel, „brigadierul 
zootehnic, care este și 
vicepreședinte, îm
preună cu magazine
rul, lucru de care 
știe și președintele, au 
predat din magazie 52 
kg carne de miel și 20 
kg brinză maistrului 
(?) Preda Ion". Cu o- 
cazia controlului, in 
magazie s-au găsit 
plusuri de sute de kg 
brinză de oi-și de vacă. 
Proveniența ? „In lu
na august au fost tre- 
cuți în jurnalul de 
mulsoare doar 1988 I 
lapte vacă, in Ioc de 
3 297 1, cit s-au obținut. 
La fel și Ia lapte de 
oaie".

Mai 
rat că 
le și 
Preoteasa și-au măriit 
binișor curțile pe sea
ma micșorării tere
nului C.A.P., iar pre
ședintele C.A.P., ing. 
Pană Ion, și-a procu
rat 6 tone ciment prin 
C.A.P., la preț de stat, 
plătind doar 
cu transport 
(Bine se mal 
în scrisoarea primită 
la redacție că, in ase
menea condiții, să-ți 
tot faci casă !) Apoi că 
magazinerul a vîn- 
dut cereale din maga
zie și nu a vărsat toți 
banii ce-i încasa, 
fine, la circularul co
operativei, unii — ca
sierul, șoferul, tîmpla- 
ru!l, zidarul — au tă
iat sute de seînduri fă
ră să plătească nimic, 
iar cînd s-au oprit, 
dretpt plată cuvenită 
C.A.P., peste 400 de 
seînduri „nu s-au în
tocmit documente 
intrare în magazie 
nici' 'fișe în coritablli- 
'tat.e'*! ' ‘ c

Citind referatul, 
la un cap la altul, nu 
am desprins însă 
concluzii s-au tras și, 
mai ales, măsurile 
luate. Cu alte cuvin
te, pină la urmă, ce-o 
să fie ? Punem această 
întrebare deoarece 
este clar că s-a trimis 
redacției un referat, 
întocmit de salariatul 
care a efectuat cerce
tările, fără ca faptele 
grave petrecute 
C.A.P. Slăvuța să 
fost analizate de 
tre conducerea 
nii județene a 
rativelor agricole 
producție Gorj. 
s-ar fi făcut acest lu
cru, indiscutabil că 
s-ar fi desprins cîte- 
va concluzii importan
te. în primul rînd, era 
necesară încunoștin- 
țarea organelor com
petente spre a cerce
ta și stabili vinovățiile 
și răspunderile fiecă
ruia dintre cei impli
cați ; apoi trebuia 
convocată adunarea 
generală, pentru că

ultimul cuvînt tre
buie să-l spună mem
brii cooperativei agri
cole. Sint obligați! 
care revin uniunii ju
dețene și ele nu pot 
fi ignorate.

JUDEȚEAN>

Corespondenții 
„Scînteii*' transmit:

PRAHOVA

i

CONCIS

Șl LA OBIECT

Inspectoratul școlar 
al Consiliului popu
lar județean Olt : „în 
legătură cu stilul de
fectuos de muncă fo
losit dc directorul șco
lii generale Făgețelu 
— Bărbulescu Ion — 
vă comunicăm că cele 
sesizate au constituit 
obiectul unor cerce
tări și s-a dovedit că 
sînt juste. " 
rezultatelor 
cătoare în 
conducere a 
lui didactic, 
ferei create 
acestuia, 
organelor comunale de 
partid și de stat a fost 
înlocuit din funcția de 
director. In prezent 
funcționează ca 
fesor în comuna 
pana".

Datorită 
nesatisfă- 
munca de 
colectivu- 
a atmos- 
în cadrul 

cu acordul

pro-
To-

fera-
„în

ÎN SĂLILE
DE CONCERT

— Astă-seară se deschide Ia ora 
20.30, la Ateneul Român, microsta- 
giunea pentru studenți. Concertul 
va fi dirijat de Mircea Cristescu și 
va avea ca solist pe Ion Voicu.

— Miercuri 1 noiembrie, ora 20, 
tot la Ateneu, debutează ciclul „Co
mori ale barocului muzical".

— Mircea Basarab va dirija sim
fonicul filarmonicii de vineri. 3. 
sîmbătă. 4, ora 20, la Ateneul Ro
mân, partitura solistică a Concertu
lui pentru vioIoncH si orchestră de 
Anatol Vieru fiind susținută de Că
tălin Ilea.

— Oaspete de onoare al concer
tului de joi al orchestrei Radiotele- 
viziunii va fi pianistul Aldo Cio
coii ni.

(Urmare din pag. I)
Rm.
exe- 

co-

aflăm din refe- 
vicepreședinte- 

brigadierul D.

1522 lei 
cu tot. 
spunea

In

de 
Și

de

ce

„Festivalul
toamnei"

BUZAU (Corespondentul „Scînteii" 
Mihai Bâzu). La Buzău s-a desfășu
rat cea de a 5-a ediție a concursu
lui de muzică populară “ 
toamnei". Soliști vocali 
mentiști din 18 județe ale țării și-au 
disputat premiile festivalului, adu- 
cind în fața publicului note inedite 
din creația folclorică. Cu acest pri
lej a avut loc o sesiune de comuni
cări și referate pe tema : „Folclorul 
— parte integrantă a culturii noastre 
socialiste, mijloc important de edu
care patriotică șl artistică a oameni
lor muncii" la care și-au adus con
tribuția numeroși cercetători, folclo
riști, etnografi, s-a inaugurat o ex
poziție de etnografie și folclor bu- 
aoian.

„Festivalul 
și instru-

V * * * I* ** **
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i 

PROGRAMUL I

17,30

18,00
18.40

19.00
19,20
19.30

20.00
20.05
20,20

Deschiderea emisiunii!. Curs 
de limba franceză. Lecția a 
26-a (reluare).
Căminul.
Scena — emisiune de actua
litate șl critică teatrală. 
Săptămîna în imagini.
1001 de seri.
Telejurnal • In cinstea ani
versării republicii — Cronica 
marii întreceri.
Avanpremieră.
Reflector.
Prim plan : Petre Constantin 
— Erou al Muncii Socialiste,

»

miner la Lupenl. Emisiune 
de Manase Radnev.

20,45 Roman foileton : „Elisabeth 
R". „Jocul de-a căsătoria” — 
partea I. Regla : Herbert Wise. 
In distribuție : Glenda Jack- 
son, Ronald Hines, Robert 
Hardy, John Shrapnel, Vivian 
Pickles.

21.30 Steaua fără nume, O nouă 
ediție a popularei emislunl- 
concurs pentru tineri lnter- 
preți de muzică ușoară.

22.30 24 de ore • Realități în lu
mea capitalului.

PROGRAMUL II

26,00 Cîntec șl joc pionieresc — 
program folcloric interpretat 
de pionieri și școlari.

20.30 Desene animate pentru copil. 
20.45 Romantic Club.
22,10 Program muzical. Selecțlunl 

din Festivalul Chopin — 
Varșovia 1972.
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Galați, Tîrnăveni, 
Vilcea etc.

• Deoarece s-au 
cutat produse fără 
menzi sau de calitate
nesatisfăcătoare, la uni
tățile controlate au fost 
identificate stocuri de 
produse fără desfacere 
asigurată de peste 4 mi
lioane lei (la C.A.P. Si
biu — radiatoare elec
trice de 124 300 lei. Ia 
C.A.P.-urlle din jud. 
Constanța — produse de 
4G0 000 lei etc.).

• La stabilirea drep
turilor cuvenite lucrăto
rilor nu se folosesc pre- 
tutindenir norme de lu
cru și nu se întocmesc 
pontaje, folosindu-se 
sistemul de fracționare 
formală a ciștigurilor și 
inscrierea în statele de 
plată a diferitelor per
soane care nu lucrează 
efectiv (copii, elevi etc.). 
Astfel se creează posibi
litatea realizării unor 
mari ciștiguri necuve
nite.

• Pentru a amenda 
greșelile și practicile ne
conforme legii au fost 
luate următoarele mă
suri : s-au recuperat 
prejudiciile depistate in 
sumă de 217 000 lei ; s-au 
stabilit impozite datora
te statului in sumă de 
900 000 Iei ; au fost apli
cate sau propuse 123 de

sancțiuni disciplinare și 
contravenționale, blocîn- 
du-se salariile a 20 de 
angajați (cu funcții de 
conducere), pînă se vor 
remedia 
constatate 
lor.

Dincolo de 
fapte, se cuvine să facem 
și o altă observație privind 
modul „personal” în care se 
aplică în unele locuri Le
gea nr. 7. Prin înlesnirile 
financiare pe care le 
duce, această lege 
rește antrenarea 
cooperativelor agricole 
consum și meșteșugărești, 
ca și a consiliilor populare 
comunale, intr-o adevărată 
competiție de inițiativă pe 
linia organizării cit mai 
multor unități de prelucrare 
a resurselor locale și de 
prestare a serviciilor soli
citate de populație. Ceea ce 
presupune ca fiecare orga
nism în parte, să se preo
cupe de pregătirea lucrăto
rilor viitoarelor ateliere, in 
jurul cărora să fie antre
nați ceilalți cooperatori.

Cum s-a procedat une
ori 1 Unii președinți de co
operative au trecut la o a- 
devărată campanie de ra
colare a lucrătorilor din alte 
sectoare, organizînd cu ei 
exact aceleași secții (și, a- 
deseori, exact în aceleași 
ateliere), activități pe care 
aceștia le desfășuraseră îna
inte. Ceea ce s-a schimbat 
in asemenea situații a fost

deficientele 
la unitățile

toate aceste

a- 
urmă- 

tuturor
<le

Regionala căi 
te Timișoara : 
prezent, cele 3 garni
turi care circulă pe 
distanța Timișoara 
Nord—Reșița au fost 
completate cu vagoa
nele ce au lipsit ; ast
fel condițiile de călă
torie s-au îmbunătă
țit. De la 1 X a.c. au 
fost schimbate și va
goanele de tip mai 
vechi, cu vagoane su
burbane de confort 
sporit'Și ou mai multe 
locuri. Vom acorda îin 
permanență o atenție 
deosebită acestor tre
nuri foarte solicitate".

Consiliul Județean al 
sindicatelor Argeș : 
„Potrivit art. 45 din 
Codul muncii, a modi
ficărilor aduse prin 
decretul nr. 5/1964. cel 
ce prestează muncă de 
noapte cuprinsă între 
orele 22 și 8 sau 23 și 
7 au dreptul la un spor 
de 15 la sută asupra 
salariului tarifar. în 
consecință, măsura or
donată de revizorul 
Păun Ion este nelegală 
și s-a stabilit ca con
ducerea . .S.M.A. Bîrla 
să plătească, în conti
nuare, sporul de noap
te, restituindu-i (paz
nicului Neacșu O, Du
mitru) reținerile fă
cute".

Uniunea județeană a 
cooperativelor de con
sum Bacău : „Din cer
cetările noastre s-a 
constatat că respon
sabilul secției de ra- 
dio-televizoare, de pe 
lingă cooperativa, de 
consum Dărmănești, a 
lucrat neglijent și cu 
alte aparate, precum 
și In gestiunea sa, fapt 
pentru care s-a întoc
mit dosar penal și in

la 
fi 

că- 
Uniu- 

coope- 
de

Dacă ' momentul de față se 
află în cercetări la or
ganele de miliție".

Cititorii și cores
pondenții noștri volun
tari au astfel satis
facția că prin sesiză
rile lor și-au adus 
contribuția la' înlătur 
rarea unor deficiente, 
la bunul mers al tre
burilor Intr-un dome
niu sau altul.

Neculai ROȘCA

„Fiii de onoare 
ai uzinei"

Doi din cei 50 de „fii de o- 
noare" ai uzinei de anvelope 
„Victoria" din Florești — meca
nicul Gheorghe Stroie și mai
strul Vasile Popa — au ajuns la 
vîrsta pensionării. Oamenii u- 
zinei s-au adunat la club spre 
a-i sărbători și a le mulțumi din 
inimă pentru ajutorul tovără
șesc pe care l-au primit de la 
ei, în decursul anilor. „Vetera
nii", vădit emoționați, au răs
puns celor prezenți : „Ple
carea la. pensie nu înseam
nă că nu vom fi mereu 
alături de voi. Dorința noastră 
cea mai mare este ca. ori de 
cite ori vom reveni în uzină, să 
auzim că rezultatele muncii fie
căruia sînt mai bune decît ale 
noastre". în cinstea celor doi 
„fii de onoare" a fost prezentat 
un program artistic omagial.

COVASNA

Proiectanții 
constructori

în orașul Sfîntu Gheorghe se 
construiește noul sediu al in
stitutului județean de proiec
tări, o clădire impunătoare, ar
monios integrată în noua înfă
țișare modernă a orașului. La 
construcția acestui obiectiv 
participă zilnic zeci de proiec
tant!, în calitate de construc
tori. în orele libere ei pres
tează muncă patriotică pentru 
executarea cit mai grabnică a 
noului edificiu. Proiectul de exe
cuție al construcției a fost rea
lizat în întregime tot de ei și tot 
prin muncă patriotică.

SUCEAVA

Mai devreme, 
in casa nouă

Peisajul edilitar al orașului 
Rădăuți s-a îmbogățit cu un nou 
bloc de locuințe. El are peste 100 
de apartafnente. Notabil este 
faptul că noua construcție a fost 
pusă Ia dispoziția oamenilor 
muncii cu o lună mai devreme. 
La aceasta au contribuit, deopo
trivă, organizarea mai bună a 
muncii constructorilor, folosirea 
judicioasă a utilajului și a 
timpului de lucru. De asemenea, 
de mare eficiență s-a dovedit 
inițiativa de a se confecționa pe 
șantier un număr însemnat de 
elemente prefabricate.

BIHOR

încălzire cu... 
apă termală

Apa termală, una din bogă
țiile naturale ale județului Bi
hor, este folosită pe scară tot 
mai largă. La început ea a ali
mentat numai băile „Felix", a- 
poi pe cele din Tamașeu și Mar- 
ghita, precum și piscina hote
lului „Dacia". Anul trecut, apa 
termală a început să fie folo
sită și la încălzirea unor locu
ințe și a unei policlinici. De i 
cîteva zile, apa termală încăl
zește și cele două hectare de 
sere legumicole din Săcuieni.

____ ALBA

doar... firma. E adevărat 
uneori s-a mai schimbat 
ceva : venitul meseriașilor. 
Efectele sînt de două 
ori nedorite : o dată 
pentru că schimbarea fir
mei duce doar la o 
aparentă sporire a număru
lui de unități (o coopera
tivă raportează deschiderea 
de noi ateliere, dar cealal
tă își micșorează corespun
zător rețeaua) ; a doua 
oară pentru că prin apari
ția „noii" unități, „organi
zatorii" ei beneficiază 
mod nefiresc 
de impozite 
lege secțiilor 
nou create.

Precizăm că 
Legea nr. 7 a 
să și aplicată

Ja Sarasău, ori ca în cele
lalte cazuri citate. Dimpo
trivă, in cele mai multe 
locuri, cooperativele agri
cole de consum și mește
șugărești, ca și consiliile 
populare comunale, s-au 
preocupat să organizeze 
unități industriale și de 
prestări-servicii in con
formitate cu spiritul și li
tera legii. Valorificînd mai 
bine resursele locale, folo
sind mai mult și în tot 
cursul anului forța de 
muncă de la sate, aceste 
unități au realizat produ
se și servicii utile și ne
cesare consumului local, 
creșterii bunăstării gene
rale. Astfel, putem men
ționa inițiativa consilii
lor populare comunale din

in 
de scutirile 
acordate de 

cu adevărat

nu peste tot 
fost înțelea- 
aidotna ca

județul Harghita, care In 
răstimpul scurs de la in
trarea în vigoare a Legii 
nr. 7 au înființat 92 de 
secții de prelucrare a lem
nului, cariere de piatră, 
cărămidării, balastiere, vă- 
rării, florării, ateliere foto 
etc. In perioada 1 iunie
1971 — 30 iunie 1972 au
luat ființă, în numai 11
județe. aproape 2 000 de
unități de prelucrare Si
valorificare a produse
lor agricole, de con
strucții și prestări-servicii, 
în care lucrează aproape 
10 000 de țărani coopera
tori și meseriași. Volumul 
producției realizate de a- 
ceste unități a fost. In 
perioada la care ne refe
rim, de 455 milioane lei, 
cu aproape 30 la sută mai 
mare decît fusese planifi
cat, iar volumul benefi
ciului obținut , depășește 
pe cel prevăzut cu peste 
2 milioane lei. Sînt dovezi 
care atestă cu prisosință 
că Legea nr. 7 a fost in
tr-adevăr 
zultatele 
favorabile.

Faptul 
rut 
în

Noutăți 
pe platoul 
Romanilor

în municipiul Alba Iulia, pe 
platoul Romanilor, se constru
iește un cartier modern, care 
va avea mii de apartamente, 
școli, creșe, grădinițe, (spații co
merciale și pentru prestații de 
servicii etc. „Centrul de greu
tate" al cartierului îl consti
tuie noul bulevard „Transilva
nia", care a început să prindă 
contur. Aici a fost dat în folo
sință Un magazin pentru con
fecții și textile, un mare maga
zin alimentar, o cofetărie. De a- 
semenea, se află în execuție un 
spital cu 700 locuri șl o policli
nică.

BACĂU ‘

binevenită, re- 
aplicării ei fiind

apă- 
greșeli 

că 
înțeles,

că au 
totuși unele 
aplicare, denotă 

nu peste tot s-a 
pe deplin, scopul urmărit 
de legiuitor. Este, 
ceea, necesar ca toate or
ganele interesate să adop
te măsuri ferme de preîn- 
tîmpinare a abaterilor de la 
litera și spiritul legii.

de a-

Universități 
populare la sate

La Mărgineni, Măgura, He- 
meiuși, Glăvănești și în alte a- 
proape 30 de comune din jude
țul Bacău au luat ființă uni
versități populare sătești. Miile 
de cursanți — țărani coopera
tori, mecanizatori, gospodine, 
intelectuali — se întîlnesc, o 
dată la două săptămini, cu oa
meni de cultură, lectori, specia
liști din diferite domenii, par
ticipă ia simpozioane, medalioa
ne literare, mese rotunde, ex
puneri etc. Tot în cadrul uni- » 
versităților populare sătești 
funcționează cursuri cu carac
ter practic de gospodărie, artă 
culinară, croitorie, apicultură.

r
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© CRONICI • COMENTARII

Parade' și „riposte

Cronica zilei

FOTBAL: Ieri, pe stadionul „23 August"

ECHIPELE ROMÂNIEI ȘI ALBANIEI
la al doilea meci din preliminariile C. M.

După cum se știe, cele două re
prezentative au debutat nu prea stră
lucit in preliminariile campionatului 
mondial (jucind, în ambele cazuri, la 
Helsinki, echipa Albaniei a pierdut 
cu 1—0, iar echipa României a fă
cut doar 1—1 cu naționala Finlan
dei). Firesc, acum au mizat pe o a- 
nume reabilitare, încercind să revi
nă în cursa pentru calificare. Foar
te important deci puțind fi decisiv, 
meciul de ieri al fotbaliștilor ro
mâni șl albanezi — urmărit în tri
bunele stadionului „23 August" de 
circa 45 000 de spectatori, iar pe „mi
cul ecran" de clteva sute de mii de 
telespectatori — avea să aibă o des
fășurare aidoma, am spune, cu an
ticipările.

în condițiile jocului pe teren pro
priu, beneficiind, totodată, de un 
plus de experiență, echipa României 
pornea, evident, favorită. Nu mal 
puțin adevărat era însă faptul că, 
pentru a le reuși tentativa, fotba
liștii noștri trebuiau să învingă, mal 
lntîi acele dificultăți din propria ta
bără, dificultăți constînd fn absenta 
a doi . titulari (Dinu și Dumitru) șl 
în lipsa de omogenitate a compar
timentelor, unele avînd acum formu
le inedite... Oricît ar fi fost însă de 
presante și, totuși, rezolvabile difi
cultățile interne, echipa noastră, an
trenorul Angelo Niculeseu nu pu
teau omite faptul că partenera de 
Întrecere se prezintă în real pro
gres, că — In ciuda unor oalmarese 
fără răsunet — fotbaliștii albanezi au 
demonstrat dlntotdeauna calități re
marcabile. necesare în orice sport : 
ambiție șl dîrzenie, elan, o bună con

diție fizică și o foarte mare putere 
de luptă.

Bănuim că ați urmărit partida. 
A fost cit se poate de clară pentru 
noi toți — și foarte oportună pen
tru tricolorii noștri — acea tendință 
permanentă de joc avansat, de con-

București, stadionul „»S August", 
Vreme relativ plAcută.

Spectatori : circa 45 000.

România : Adamache, Sfttma- 
reanu, Dobrău, Antonescu, Delea- 
nu, Anca, Radu Nunweiller, Dem- 
brovschl, Dobrln, Dumltrache, Lu- 
cescu.

Albania : Muhedlnl (Dinella), 
Ghika, Ibershiml, Berisha, Burma, 
Seldlnl, Ragaml, Xhafa, Parnaska, 
Blzl, Pano.

Arbitri : L. Vamvacopoulos (la 
centru), N. ZIatanos și c. Xantos 
(la tușa) — toți din Grecia.

tinuă ofensivă, a echipei române. 
Chiar dacă nu încă de la început, 
poarta apărată de Muhedini avea să 
fie supusă unui tir intens, prin Du- 
mitrache și Dobrin. prin Lucescu, 
Dembrovschi sau Radu Nunweiller. 
Una dintre marile ocazii — ce a dat 
pentru o clipă impresia că... am 
deschis scorul — s-a petrecut in 
minutul 16. cînd la un corner exe
cutat de Dembrovschi. Radu Nun- 
veiller a reluat mingea cu capul, 
foarte puternic șl destul de precis, 
expediind-o sub bara transversală. 
Gol ? Nu 1... Poate însă că această 
ratare ar fi trecut neobservată dacă

în continuare jocul echipei noastre 
ar fi fost mai clar în fazele de fi
nalizare, dacă ar fi șutat mai des 
și precis, Este adevărat, fotbaliștii 
albanezi s-au aflat pe poziții retrase, 
cauțind înainte de orice să împiedi
ce, încă înainte de a ti prea aproape 
de propriul careu, atacurile echipei 
noastre. Dar oricit de aglomerată a 
fost apărarea albaneză, oricîte cir
cumstanțe atenuante le-am acorda 
jucătorilor noștri pentru nereușita 
lor. trebuie să fim de acord cu fap
tul că pină ce. în sfîrșit, am deschis 
scorul, și apoi l-am majorat, multe 
emoții și... păreri de rău i-au încer
cat pe suporteri.

Golurile din prima repriză — în 
fond urmare firească, deși cam tîr- 
zie, repetăm — le-au marcat Dobrin 
(min. 38), care a reluat mingea re
venită din bară în teren la un șut 
al lui Dumltrache, și Dembrovschi 
(min. 41). cu un șut din afara ca
reului. mingea trecînd printre pi
cioarele numeroșilor jucători alba
nezi și români aflați în fata porții 
lui Mul edini.

în mod sigur, aceste două goluri 
primite au determinat pe jucătorii 
oaspeți să nu mai fie atit de rezer
vați în ceea ce privește ofensiva. 
Trecînd la atac, ei nu numai că au 
echilibrat în bună măsură partida, 
ci s-au aflat în citeva rînduri foarto 
aproape de a reduce scorul.

I. DUM1TR1U
La închiderea primei ■ ediții, cu

15 minute înainte de fluierul final 
al partidei, scorul era de 2—0 pen
tru echipa României.

A căzut „cortina" 
peste încă o ediție a 
campionatului național 
de scrimă pe echipe. 
Confirmînd așteptările 
și repetînd performan
țele din ultimii ani, 
scrimerii clubului 
Steaua s-au situat și 
de această dată In 
fruntea clasamentelor 
celor patru probe, cîș- 
tigînd titlurile de cam
pioni de o manieră ca
tegorică.

Această victorie este 
rodul mai multor fac
tori, printre care : va
loarea efectivului de 
care dispune secția de 
scrimă, experiența an
trenorilor (A. Vîlcea, 
1. Zilahy, C. Stelian, 
D. Mustață, precum și 
C. Ciocîrlie, ai cărui 
elevi au fost promovați 
în echipele de seniori), 
seriozitatea cu care 
s-au pregătit și au a- 
bordat fiecare partidă 
și adversar.

La polul opus aces
tor performanțe se 
af'ă comportarea echi
pelor ce au părăsit 
prima divizie a țării, 
și anume : Progresul 
București (floretă mas
culin), Universitatea 
București (spadă), O- 
limpia Satu-Mare (flo
retă feminin și sabie), 
care, de-a lungul ce
lor patru etape ale în
trecerii, au avut evo
luții contradictorii și 
ne-onvingătoare.

Dincolo însă de a- 
ceste considerațiunl de 
ordin general, referi
toare la învingători și 
învinși, această ediție 
a mai scos în eviden
ță și alte aspecte, asu
pra cărora dorim să

ne oprim. In 
rînd, apariția 
centre de scrimă, pe 
cit de tinere pe atit de 
puternice. Este vorba 
de Politehnica Timi
șoara (floretă mascu
lin) și Viitorul Bucu
rești (floretă feminin). 
Deși debutanțl în pri
ma divizie, compo- 
nenții echipelor men

ționate au arătat,

primul 
a doua

de

de

la etapă la etapă, un 
progres vizibil, posibil 
numai datorită acura- 
teții 
nice 
zice 
pun. 
tape 
după 
înțeles —' 
întrecerilor.

Dar în timp ce a- 
ceste două centre în
cep ascensiunea în 
scrima noastră, altele'
— regretabil, desigur
— marchează un re
gres neliniștitor. Din 
puternice nuclee în- 
tr-un trecut nu prea 
depărtat, Satu-Mare și 
Clujul (exceptlnd e- 
chipa de sabie) pre
zintă formații care fac, 
într-un fel, o simplă 
figurație în această 
întrecere. Altele, cum 
este cazul celor de Ia 
clubul Petrolul Plo
iești, lipsesc cu desă- 
vîrșire (din toate pro-

execuțiilor teh- 
și calităților fi
de 
în 
ei 
campioni, blne- 

animatoril

care dis- 
ultimele e- 
au fost —

bele !), deși pînă 
curînd au fost prezen
te mereu în prima di
vizie.

Remarcabil ni se pare 
faptul că, la recent 
tncheiatul campionat 
pe echipe, au partici
pat foarte numeroși ti
neri. între aceștia i-am 
nota pe spadasinii Ion 
Dima, Mircea Rotaru 
(Electro-Cralova), pe 
sabrerul Marius Mol
dovan (C.S.M. Cluj), 
pe floretlsta Ștefania 
Tudose (Steaua), pe 
floretistul Lucian Rusu 
(Progresul București).

Organizarea campio
natului în patru etape, 
eșalonate pe întreg a- 
nul, ni se pare a fi 
corespunzătoare, sec
țiile de scrimă fiind 
angrenate într-o acti
vitate permanentă, sti
mulatoare. Totuși, tn 
stabilirea perioadelor 
de disputare ar trebui 
să se țină cont mai 
mult' de programul e- 
levilor și studenților, 
care, de altfel, alcă
tuiesc majoritatea e- 
chipelor.

Acestei competiții ’’ 
trebuie asigurate cele 
mai bune condiții de 
desfășurare, ea repre- 
zentînd întrecerea cu 
cel mal mare efectiv 
de scrimerl și consti
tuind, după părerea 
noastră, prima ramnă 
de lansare, Drimul cri
teriu de depistare a 
viitorilor compohenți 
ai echipelor noastre 
reprezentative, atit de 
seniori, cit și de tine
ret.

Octavlan 
VINT1LA

Handbal de mare atracție!

PLECAREA DELEGAȚIEI 
BĂNCII POPORULUI 
DIN R. P, CHINEZA

Duminică dimineața a părăsit Ca
pitala delegația Băncii Poporului din 
Republica Populară Chineză, condusă 
de Ciao Pei-sin, vicepreședinte al 
băncii, care, la invitația Băncii Na
ționale a Republicii Socialiste Româ
nia, a făcut o vizită în țara noastră. 
La aeroportul Otopeni, membrii de
legației au fost salutați de reprezen
tanți ai conducerii Băncii Naționale, 
precum și de Cian Hai-fun, ambasa
dorul R. P. Chineze la București, șt 
membri ai ambasadei.

♦
Duminică 29 octombrie a părăsit 

definitiv Capitala Valentin Hernan- 
dez-Acosta, ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al Republicii 
Venezuela in Republica Socialistă 
România.

Sinaia a găzduit, între 27 și 29 oc
tombrie, 150 de specialiști in dome
niul saivamontului, din țară și de 
peste hotare, prezenți la cel de-al 
doilea seminar internațional de sal- 
vamont, organizat de Federația ro
mână de turism-alpinism. Comu
nicările prezentate, proiecțiile și 
demonstrațiile practice tn masi
vul Bucegi, precum și dezbaterii^ 
ce au avut loc au relevat aspecte și 
realizări ale saivamontului româ
nesc. Reuniunea a constituit un pre
țios schimb de experiență, a eviden
țiat necesitatea intensificării Bub 
forme variate a acțiunilor de edu
care a iubitorilor de turism și sport 
de iarnă, în scopul formării unei 
conduite corespunzătoare, pe care 
muntele o impune omului, precum 
și rolul ce revine cabanelor.

(Agerpres)

La C. E. I. L. Tg. Secuiesc

MOBILĂ DE CALITATE
SUPERIOARĂ

Combinatului de 
industrializare a 

Tîrgu Secuiesc a

metri cubi cherestea ră- 
1 655 metri cubi cheres- 
12 000 tone lemn de foc, 
In valoare de peste 

După cum am

ACTUALITATEA
LA TENIS

• începînd de astăzi și pină la 
sfîrșitul săptămînii se va desfășura 
la Paris (pe teren acoperit, în sala 
Coubertin) un mare turneu interna
țional de tenis, la care și-au anunțat 
participarea citeva dintre cele mai 
celebre rachete din lume. Printre cei 
însoriși în proba de simplu se nu
mără sportivii noștri Ilie Năstase și 
Ion Țiriac, campionul american Stan 
Smith, spaniolii Manuel Orantes și 
Andres Gimeno, cehoslovacul Jar. 
Kodes, francezul Patrick Proisy.

• La Edinburgh s-a Încheiat tur
neul internațional de tenis contînd 
pentru „Cupa Dewar". în finala pro
bei de dublu bărbați, cuplul Ilie 
Năstase (România), Bob Howe (Aus
tralia) a învins cu 6—3, 7—5 perechea 
engleză John Feaver, Stephen War
boys. Proba de simplu bărbați a re
venit sud-afrlcanulul Ray Moore, 
care l-a întrecut cu 6—4, 4—6, 6—4 
pe compatriotul său Pat Cramer. 
Australianca Margaret Court a ieșit 
Învingătoare la simplu femei (în fi
nală 6—3, 3—6, 7—5 cu engleza Vir
ginia Wade).

ÎN Cî
TENIS DE MASA. — în localita

tea vest-germană Bad Kreuznach s-a 
desfășurat întîlnlrea dintre selecțio
natele R. F. a Germaniei și Suediei, 
contînd pentru Cupa Ligii europene 
la tenis de masă. Victoria a revenit 
gazdelor cu scorul de 4—3.

ȘAH. — în runda a 5-a a turneu
lui internațional de șah de la Novl 
Sad, marele maestru sovietic Lein 
l-a învins pe Pianinei, Radulov pe 
Masici, Ivkov pe Rossolimo, iar 
Byrne a ciștigat la Rakicf. S-au În
cheiat remiză partidele Măriei — 
Benkd și Marjan — Lengyel. Cele
lalte partide s-au întrerupt. în clasa
ment conduce Lein (U.R.S.S.) cu 4,5 
puncte, urmat de Benk» (S.U.A.) — 
3,5 puncte și o partidă întreruptă.

BOX. — La Varșovia s-a disputat 
meciul internațional amical de box 
dintre reprezentativele de juniori ale 
Poloniei și R. F. a Germaniei. Tinerii 
pugiliștl polonezi au obținut victoria 
cu 12—8.

Columbianul Antonio Cervante»

DIVIZIA B
Seria I. Politehnica Iași — Delta 

Tulcea 5—0 ; Dunărea Giurgiu — 
Metalul Plopeni 2—0 ; C.S. Tîrgo- 
viște — Progresul București 2—0 ; 
Ceahlăul Piatra Neamț — Gloria 
Buzău 3—0 ; C.F.R. Pașcani — Știin
ța Bacău 1—2 ; Metalul București — 
Politehnica Galați 2—0 ; Șantierele 
Navale Oltenița — Chimia Rm. 
Vîlcea 4—1 ; F.C. Galați — Progre
sul Brăila 2—0.

După 11 etape, în clasament con
duce Politehnica Iași.

Seria a Il-a. Minerul Baia Mare — 
Olimpia Satu-Mare 4—0 ; Electro- 
putere Craiova — Olimpia Oradea 
3—0 ; Chimia Făgăraș — Minerul 
Anina 3—0 ; F.C. Bihor — Politeh
nica Timișoara 2—2 ; C.S.M. Sibiu — 
Corvinul Hunedoara 3—0 ; C.F.R. Ti
mișoara — Metalurgistul Cugir 1—0 ; 
Gloria Bistrița — Metrom Brașov 
2—1 ; C.F.R. Arad — Metalul Dro- 
beta Turnu-Severin 2—0.

în clasament. duDă 11 etape, con
duce Politehnica Timișoara.

argeș, festival al sportului feminin
PITEȘTI (Corespohdcntul „Scîn- 

teii", Gh. Cîrstea). — Comitetul ju
dețean Argeș al femeilor, cu sprijinul 
organelor de specialitate, a organi
zat simbătă și duminică la Pitești 
primul festival al sportului feminin. 
Prof. Elena Mateescu, președinta a- 
cestui comitet, ne-a declarat următoa
rele : „Festivalul sportiv al femeilor 
argeșene, închinat aniversării repu
blicii, își propune să stimuleze par
ticiparea Ia sport a salariatelor de 
toate vîrstele din întreprinderi și In
stituții, a elevelor, selecționarea spor
tivelor de performanță, în general, să

TEVA RÎN
este noul campion mondial la catego
ria super-ușoară (versiunea WBC), în 
urma victoriei obținute prin KO, în 
repriza a 10-a, în fața panamezului 
Alfonso Fraser. A. Cervantes este 
primul campion mondial de box din 
istoria sportului columbian.

AUTOMOBILISM. — „Raliul San 
Remo" a fost ciștigat în acest an de 
italianul Amiilcare Ballestrieci, care 
a concurat pe o mașină „Landa". 
Dintre cele 69 de mașini care au luat 
startul în această dificilă cursă, nu
mai 13 au trecut linia de sosire.

GOLF. — La Las Vegas se desfă
șoară in prezent un mare turneu in
ternational de golf la care participă 
o serie dintre cei mai buni jucători 
ai lumii. După disputarea a două 
maștșe, pe primul loc în clasament se 
află John Manhaffey cu 134 puncte, 
îl urmează — cu același punctaj — 
Arnold Palmer, unul dintre favorițil 
competiției, și Lanny Wadkins. Un 
alt mare favorit, Jack Nicklaus, 
ocupă locul 4 cu 135 puncte.

FOTBAL. -~ Etapa a 9-a a campio-

creeze un climat favorabil sportului 
feminin. în acest scop, timp de două 
zile sute de concurente și-au dispu
tat întîietatea la handbal, tenis, vo
lei, popice, șah. fotbal, ciclism, cros. 
Rezultatele obținute pe terenurile în
trecerii — multe din ele meritorii — 
au darul de a ne mobiliza și mai 
mult pentru a acorda atenție sporită 
sportului de masă feminin".

Festivalul s-a încheiat cu un spec
tacol cultural-sportiv, la care au par
ticipat ansambluri locale de gimnas
tică și artistice.

DURI
natului vest-german de fotbal s-a în
cheiat cu următoarele rezultate: 
M. S. V. Duisburg — Kickers Offen
bach 4—0 : V. F. B. Stuttgart — 
Bayern Miinchen 0—1 ; Eintracht 
Frankfurt pe Main — Werder Bre
men 2—2 ; S. V. Hamburg — V. F. L. 
Bochum 2—1 ; F. C. Schailke 04 —
Eintracht Braunschweig 0—1 ; Ha- 
novra 96 — Fortuna Diisseldorf 2—2 ; 
S. V. Wuppertal — Hertha 4—1 ; 
F. C. Kaiserslautern — F. C. Koln 
2—1. Clasament : 1. Bayern MUnchen
— 15 puncte ; 2. Fortuna Diisseldorf
— 12 puncte ; 3. V. F. B. Stuttgart — 
12 puncte.

TENIS. — Echipa Cehoslovaciei « 
învins cu scorul de 4—1 formația Po
loniei în primul tur al Cupei inter
naționale de tenis pe teren acoperit. 
Partidele din ziua a doua a acestei 
întilniri, disputată la Praga, s-au sol
dat cu următoarele rezultate : Zed- 
nik — Niedzewskf 4—6, 6—1, 9—7 ; 
Hrebek — Fibak 7—5, 5—7, 6—2 ; 
Nowicki, Rybarczik (Polonia) — 
Sembera, Hutka (Cehoslovacia) 6—8, 
8—6, 6—2.

O zi splendidă, ieri 
in Capitală. O zi &- 
preciată ca atare și 
de amatorii de hand
bal care au avut in 
plus privilegiul de a 
asista, pe terenul spe
cial de la Stadionul 
tineretului, la citeva 
meciuri de mare a- 
tracție, adevărate der- 
biiuri ale campionate
lor. Partida dintre 
echipele feminine 
I.E.F.S. și Rulmentul 
Brașov a plăcut celor 
prezenți, lupta sporti
vă, acțiunile din care 
s-au înscris (sau s-au... 
ratat) golurile fiind a- 
preciâte în mod co
respunzător. A învins 
echipa studentelor .de 
la I.E.F.S. cu scorul de 
14—11. A urmat me
ciul dintre echipele 
masculine Universita
tea București șl Poli
tehnica Timișoara. 
Handbaliștii bucu- 
reșteni, lideri ai cam
pionatului, au dominat 
categoric* Este adevă
rat. diferența de go
luri pe parcursul par
tidei și în finalul 
nu a arătat acest

ei 
lu-

cru. Riposta timișore
nilor — poate pentru 
a se reabilita de pe 
urma 
etapa .
vinși la Timișoara de 
Minaur Baia Mare) — 
a fost pe rit de dirză, 
pe atit de promptă. Iit

insuccesului din 
precedentă (in-

condițiile marcajului 
„om la om“ (Gunesch 
a „simțit" rigorile a- 
cestei tactici de apă
rare...), echipa timișo
reană a reușit să 
se impună în nu
meroase momente ale 
jocului. Ciștigînd din 
nou (scor 17—15), Uni
versitatea București 
și-a consolidat poziția, 
candidind cu șanse 
dintre cele mai mari 
la titlu. Este un merit 
al acestei formații, al

antrenorului Eugen 
Trofin ; seriozitatea in 
pregătire — caracte
ristică dintotdeauna 
a activității acestei 
secții de handbal — 
explică ascensiunea 
handbaliștiilor de la 
„U" București.

Derbiul campionatu
lui feminin (Universi
tatea Timișoara — 
Universitatea Bucu
rești) avea să ridice 
mai sus ștacheta cali
tății. Timișorencele — 
deținătoare ale titlului 
— au început „furtu
nos". Bucureștencele 
însă, cu calm, au refă
cut handicapul și au 
luat conducerea, 
pauză conduceau cu
8— 5. în repriza se
cundă, lupta devine 
îndîrjită, inițiativa 
trecinjJ iarăși de par
tea campioanelor. Go
lurile sînt acum... o 
raritate. Timișorencele 
marchează de trei ori, 
iar 
doar
9— 9.

Colectivul! 
exploatare și 
lemnului din 
obținut în acest an rezultate re
marcabile. Au fost realizate, 
peste prevederi, în primele trei 
trimestre ale anului, circa 13 700 
mc bușteni gater rășlnoase, pes
te 1 570 
șinoase, 
tea fag.
mobilă
670 000 lei etc.
aflat de la tovarășul Inginer Sil
viu Tănase, directorul general 
al combinatului, concomitent cu 
sporirea producției, o atenție 
deosebită s-a acordat reproiec- 
tării unor, produse, asimilării 
unor sortimente noi de calitate 
și complexitate sporite. Tot
odată, se are permanent în ve
dere reducerea consumurilor de 
material lemnos brut — a che
restelei de fag și rășinoase — 
asigurîndu-se și o mai bună 
funcționalitate a mobilierului, tn 
acest scop, a fost reproiectată, 
de exemplu, garnitura pentru ti
neret „Lămîița", formată din 
dulap cu trei corpuri, divan cu 
ladă, canapea extensibilă, mă
suță joasă, birou, scaun cu bra
țe, masă fixă șl patru scaune. 
Prin înlocuirea furnirului de nuc 
cu furnir de mahon și finisat cu 
poliester, ca și prin utilizarea

plăcilor din așchii de lemn de 
grosimi corespunzătoare s-a ob
ținut nu numai îmbunătățirea 
rezistenței și calității garnitu
rii „Lămîița", ci și reducerea 
prețului de vînzare a acesteia cu 
aproape 1 200 lei.

Pe lingă produsele vechi «Ie 
combinatului (fotoliu pat „NC- 
2", garnitura de bucătărie „Da
fin", fotoliul „Nehoiu", biblioteca 
„Vira", birourile „Beathe", 
„Sputnfc“-3 și „Model-120"), fn 
cursul anului 1973 se vor mai 
fabrica pentru cumpărătorii in
terni și externi o serie de pro
duse noi, concepute ș! proiectate 
de specialiștii combinatului. 
Printre aceste noutăți, se numă
ră cuierele „Neily". „Adam“ șl 
„Neda",- precum și biblioteca 
„Prisma". La fabricarea cuiere
lor se vor utiliza plăci din așchii 
de lemn Înnobilate prin mela- 
minare și emailate, iar la reali
zarea bibliotecilor „Prisma" și 
„Vira" se va folosi un sortiment 
nou de plăci din așchii de lemn, 
care elimină furnirele, reduce 
consumul de materiale de fini
saj și lacurile opace din import. 
Totodată, utilizarea acestor plăci 
conferă o rezistență sporită pe
liculei de lac și o calitate supe- 

. rioară finisajului.

TOMORI G«za
corespondentei „Scînteii*

*

*
îJ

ț

jj
i
*

I

*
î

A
I^a

bucureștencele. 
o dată ! Deci 
Scor echitabil.

I. D.

Un scor-surpriză

în fotocronic* noastră, trei sporturi : pe apă, pe 
gheață și pe uscat. Derbiul campionatului de polo 
Rapid — Dinamo (stingă), ai doilea meci amical al 
reprezentativelor de hochei ale României și R. P. 
Chineze (la mijloc) șl un alt derbi — de handbal 
feminin — Universitatea București — Universitatea 

Timișoara
Foto : S. Cristian

Sugestiile unei prestigioase 
manifestări culturale

(Urmare 
din pag. I)

Ziua a treia a tur
neului final al cam
pionatului național de 
polo pe apă a redes
chis — prin victoria 
rapidiștilor (cu 3—2) 
asupra dinamoviștilor
— lupta pentru titlu. 
Derbiul de ieri a pre
supus un joc de mare 
uzură, dîrzenie. N-au 
lipsit fazele spectacu
loase și — din păcate
— nici... greșelile teh
nice. în ultimele se
cunde. Rapid a obținut 
o victorie ce nu apă
rea certă nici un mo
ment. Conducătorul 
partidei — arbitrul 
international, dr. Ion 
Drăgan — aprecia că, 
deși cu ' ..........
echipa 
„smuls" 
general, 
nizare mai bună a jo
cului, dar beneficiind

â

în final și de o inter
pretare regulamen
tară...

Interlocutorul nos
tru sublinia, de ase
menea, că turneul de-

valori inegale, 
rapidistă a 
victoria, în 

printr-o orga-

monstrează încă o dată 
sărăcia de cadre din 
care tehnicienii tre
buie să alcătuiască o 
echipă națională ce se 
vrea 
mele _ ____  __
lume. în afara debu
tului 
tânărului Șerban (Ra
pid), în rest nu pu-

clasată in pri-
6 locuri din

promițător al

tem remarca vreo 
nouă apariție dătă
toare de speranțe. Si
tuația Ia eșaloanele 
celelalte este și mai 
dificilă. Este necesar 
ca, de urgență, biroul 
federal să ia în dis
cuție un plan de mă
suri care să includă 
toate nivelele (copii, 
juniori, seniori) pen
tru a putea aspira la 
o poziție fruntașă pe 
plan mondial, poziție 
care, la un moment 
dat. părea cucerită.

Pină atunci să ur
mărim returul turneu
lui final, care se reia 
mîine, de la ora 18, la 
bazinul Floreasca și să 
așteptăm ultimul meci 
dintre Dinamo și Ra
pid, meci decisiv, care 
va avea loc miercuri, 
la ora 19.

din cele 392 examina
te de juriu pot fl 
considerate, de pe 
acum, o contribuție 
de preț la îmbogăți
rea repertoriului coral 
fi de muzică ușoară 
românească actuală.

în al doilea rlnd, 
Festivalul cîntecului 
ostășesc „Te apăr și 
te cint, patria mea“ a 
propus mișcării artis
tice ostășești, și nu 
numai ostășești, un 
repertoriu de cintece 
patriotice, mărfuri fi 
piese de muzică ușoa
ră foarte diverse sti
listic și tematic, ca și 
din punctul de vede- 
ref al tipurilor com
poziționale : imnuri, 
marșuri, prelucrări 
corale, cintece cu in
tonații revoluționar- 
patriotice etc. Ideea 
fundamentală expri
mată și în unele din
tre titlurile cîntece-

lor rămîne patriotis
mul înflăcărat, o no
bilă dăruire artistică 
în fața idealurilor ci
vice, etice, ale socia
lismului și comunis
mului, un adine uma
nism.

In al treilea rînd, 
prin desfășurarea sa 
inedită (după cum se 
știe, fazele finale ale 
festivalului s-au des
fășurat sub forma 
spectacolului cu pu
blic), această amplă 
manifestare artistică 
a relevat resurse in
terpretative deosebi
te in rindu+ile osta
șilor : cele trei coruri 
militare care, alături 
de excelentul ansam
blu „Doina" — dirijat 
de general-maior 
Dinu Stelian și loco- 
tenent-colonel Sergiu 
Eremia — au prezen
tat în condiții foarte 
bune piesele propuse 
juriului și publicului 
pentru selecționare și 
premiere.

Nu mi-am propus

— desigur — « cro
nică detaliată a celor 
patru zile de specta
col rite a cuprins eta
pa finală a festivalu
lui. Dar, fie și numai 
în treacăt, se cuvin 
subliniate contribu
țiile tuturor lnterpre- 
ților — orchestre, co
ruri, soliști și dirijori, 
care au săvîrșit, evi
dent diferențiat, per
formante artistice re
marcabile.

Prin ceea ce a re
prezentat ca eveni
ment deosebit al vie
ții noastre muzicale, 
dar mai cu seamă 
prin sugestiile pe care 
modelul său le oferă 
tuturor factorilor răs
punzători de destine
le activității artiBtice 
dedicate tineretului 
și ostașilor, Festivalul 
cîntecului ostășesc 
„Țe apăr și te cint, 
patria mea" se în
scrie printre acțiunile 
ale căror ecouri vor 
persista multă vreme.

y

Cuvintul minerilor devine faptă, 
iar faptele lor succese in întrecere

(Urmare din pag. I)

tă mină n-a primit nici 
o tonă de ciment, brigăzile 
descurcindu*se pe... cont 
propriu. „Se înțelege de la 
sine, a spus vorbitorul, ce 
neajunsuri a adus produc
ției lipsa acestui material 
de bază. Oare Combinatul 
cărbunelui din Tg. Jiu, che
mat să asigure asemenea 
materiale, nu a cunoscut a- 
ceastă situație 1 Și, dacă a 
cunoscut-o, i-a trebuit un 
an ca s-o rezolve ?...“ Au 
fost și alți mineri care au 
pus. cum se spune, „dege
tul pe rană*. De pildă, bri
gadierul Roman Bulgariu, 
de la Leurda, vorbind des
pre atribuțiile ce revin In
stitutului de proiectări și 
cercetări miniere, cu sediul 
la Craiova, a spus : „Nu ne 
putem plînge de productivi
tatea potențială a comple

xului mecanizat cu care 
sintem dotați. Din păcate© 
însă, nu totdeauna se ține 
cont de condițiile fiecărei 
mine, ale fiecărui loc de 
muncă. Iată, stratul nostru 
de cărbune, măsurînd 5 m, 
nu poate fi exploatat la ma
ximum de productivitate de- 
cît în prima «felie». Ar tre
bui, deci, ca respectiva 
combină să fie adaptată de 
specialiștii noștri și pentru 
dimensiuni mai subțiri, în 
așa fel Incit productivitatea 
să fie aceeași și la exploa
tarea celei de-a doua „felii".

Dezbaterea s-a referit și 
la alte aspecte. Toate au 
fost -- așa cum ne Informa 
tovarășul Atanasie Loiescu, 
secretarul comitetului oră
șenesc de partid Motru, așa 
cum ne-am convins discu- 
tînd cu numeroși mineri, 
urmărindu-le la fața locului 
activitatea — analizate cu

atenție și incluse de îndată 
într-un plan de măsuri glo
bal, ale cărui obiective au 
și început să fie realizate.

După cum se vede, și în 
acest bazin carbonifer indi
cațiile secretarului general 
al partidului, traducerea 
lor în viață prilejuiesc o 
vie activitate de optimizare 
a producției, de îmbunătă
țire a muncii In toate do
meniile. Zi de zi, noi reali
tăți, noi fapte se adaugă ca 
tot atîtea experiențe utile 
tuturor minerilor țării. în 
legătură cu aceasta, direc
torul exploatării Lupoaia, 
ing. Dumitru Roșu, ne spu
nea : „Pe șosea, drumul 
dintre Motru și Valea Jiului 
măsoară oirea 100 km. 
Ne-am pus adesea întreba
rea : nu s-ar putea ca a- 
ceastă distanță să fie... 
scurtată ? între un bazin și 
altul se interpune lanțul de 
munți. Oare nu ar putea fi

el «perforat» printr-o dis
cuție mai apropiată, prin 
schimburi de experiență, de 
informații, printr-o între
cere mal directă ? Sintem 
gata să învățăm de la mi
nerii Văii Jiului și, tn ace
lași timp, să Ie împărtășim 
din experiența noastră".

O propunere care animă 
pe mulți dintre minerii Mo- 
trului. O propunere ce de
monstrează ea însăși că și 
în acest bazin carbonifer 
indicațiile secretarului ge
neral al partidului și-au 
aflat un puternic ecou, sti- 
mulînd harnicul colectiv 
minleresc la o activitate 
creatoare, eficientă. Anga
jamentul minerilor, cuvin- 
tul lor devine faptă. 
Iar faptele se transformă 
în succese în marea între
cere socialistă, închinată 
celei de-a XXV-a aniver
sări a republicii.

/
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O știre transmisă 
ieri de agențiile de 
presă anunță că 
guvernul de Uni
tate Populară din 
Chile a hotărît să 
dizolve așa-numita 
Confederație na
țională a sindicate
lor proprietarilor 
de camioane, care, 
la 9 octombrie a.c., 
a declanșat greva 
ilegală din dome
niul transporturi
lor. Decretul arată 
că „această organi
zație patronală ți-a 
depășit obiective
le recunoscute prin 
statutul de consti
tuire și, IncăAind 
legile interne ale 
țării, menține gre
va care afectează 
viața social-econo
mică a populației".

în fotografie : 
Muncitori denion- 
strînd la Santiago 
de Chile în spriji
nul politicii gu
vernului Unității 
Populare, împo
triva uneltirilor 
reacțiunli.

COMISIA PROGRAMULUI DIN CADRUL UNESCO
A ADOPTAT IN UNANIMITATE

Ministrul de externe Masayoshi Ohira a subliniat in Dieta 
japoneză

deplin față de recenta declarație
a guvernului R. D. Vietnam

XIENG KUANG 29 (Agerpres). — 
Comitetul Central al Frontului Pa
triotic Laoțian — informează agenția 
de presă Khaosan Pathet Lao — a 
dat publicității o declarație prin care 
își exprimă sprijinul deplin față de 
poziția guvernului R. D. Vietnam, 
expusă în declarația de la 26 octom
brie a. c. asupra stadiului actual al 
negocierilor in problema vietnameză. 
Frontul Patriotic Laoțian consideră 
că proiectul de acord privind înce-

BOMBARDAMENTE
ASUPRA TERITORIULUI

R. D. VIETNAM
(Agerpres). — AgențiaHANOI 29 (Agerpres). — Agenția 

V.N.A. informează că aviația S.U.A. 
a întreprins, la 27 octombrie, raiduri 
de bombardament asupra orașului 
Dong Hoi, din provincia Quang Bmh, 
și asupra mai multor centre popu
late din provinciile Thanh Hoa, Nghe 
An și Ha Tinh. De asemenea, artile
ria de la bordul navelor americane, 
aflate în apropierea coastelor nord- 
vietnameze, a bombardat centre 
populate din provinciile Nghe An și 
Ha Tinh.

în legătură cu aceste bombarda
mente, purtătorul i de cuvint al Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam a dat publicității o 
declarație in care subliniază că toate 
aceste acțiuni încalcă suveranitatea 
și securitatea R.D.V., violează anga
jamentul luat de Statele Unite in 
1968 de a Înceta complet șl necondi
ționat bombardamentele asupra teri
toriului R. D. Vietnam. Declarația 
cere să se pună capăt Imediat bom
bardamentelor asupra teritoriului 
R. D. Vietnam, • minării și blocării 
porturilor și tuturor actelor care în
calcă suveranitatea fi securitatea 
R. D. Vietnam.

tarea războiului și restabilirea păcii 
în Vietnam, pe care R. D. Vietnam 
l-a prezentat, 
războiului 
Vietnam, 
poporului 
drepturile 
tale și dreptul populației sud-vietna- 
meze de a-și stabili propriul destin.

De asemenea, semnarea acestui 
acord va crea condiții favorabile 
pentru încheierea războiului și resta
bilirea păcii în Laos și Cambodgia și 
va contribui, în mare măsură, la 
salvgardarea păcii in Asia și în res
tul lumii.

Animat de dorința de pace, Frontul 
Patriotic Laoțian își exprimă spriji
nul deplin față de declarația din 
26 octombrie a guvernului R. D. Viet
nam și cere ca partea americană să 
înceteze toate actele menite să întîr- 

. zie sfirșitul războiului și restabilirea 
păcii în Vietnam.

Frontul Patriotic Laoțian cheamă 
toate cadrele, luptătorii, întregul po
por să-și întărească vigilența, să se 
unească și mai strîns, să-și. intensi
fice lupta și să se alăture popoarelor 
frățești vietnamez și cambodgian in 
lupta Împotriva imperialismului 
american, pentru realizarea deplină a 
păcii, independenței și libertății ță
rilor lor — conchide declarația.

va aduce sfirșitul 
și restaurarea păcii in 
corespunzind intereselor 
vietnamez, asigurindu-i 

sale naționale fundamen-
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din Luxemburg, declara : „Noi ur
mărim cu mult Interes eforturile de
puse de guvernul și poporul dumnea
voastră, pentru a face din România 
un stat al cărui potențial economic 
șl, mai ales, industrial, să răspundă 
năzuințelor sale... Ne bucurăm de 
strinsele contacte stabilite intre sta
tele noastre și ne exprimăm dorința 
ca ele să se dezvolte tot mai mult 
in viitor, in avantajul tuturor".

Convorbirile dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și persoanele ofi
ciale care l-au însoțit, cu președinte
le guvernului Marelui Ducat, Pierre 
Werner, și cu ceilalți reprezentanți 
ai oficialităților luxemburgheze, au 
prilejuit abordarea pe larg a proble
melor de interes comun, incheindu-se 
cu rezultate al căror caracter fruc
tuos își găsește reflectarea in impor
tantele documente semnate în capi
tala țării gazdă — Declarația solem
nă oomună și comunicatul final asu
pra vizitei.

Sînt rezultate ce demonstrează, !n- 
că o dată, cu deosebită elocvență, im
portanța și utilitatea contactelor, în- 
tîlnirilor și schimburilor de vederi 
între factorii de răspundere ai state
lor, eficiența acestei metode, a- 
tit pe planul dezvoltării rela
țiilor bilaterale, cit și pentru 
promovarea, în viața internaționa
lă, a aspirațiilor de pace, securi
tate și progres ale umanității. Ele 
oferă o nouă și grăitoare mărturie a 
justeței politicii externe a României 
care, situînd statornic în centrul 
preocupărilor ei prietenia și colabo
rarea cu toate țările socialiste, mili
tează pentru amplificarea raporturi
lor cu toate țările, indiferent de orin- 
duire socială, in spiritul coexisten
ței pașnice — politică profund 
principială și constructivă, plină de 
dinamism, al cărei arhitect și promo
tor neobosit este tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Chintesență a rezultatelor dialogu
lui la nivel înalt româno-luxembur- 
ghez. Declarația solemnă comună cu 
privire la principiile relațiilor dintre 
cele două țări este un document de 
înaltă valoare politică, de mare în
semnătate atît pentru evoluția le
găturilor reciproce, cit și pe planul 
general al promovării in viața in
ternațională a unor comandamente 
fundamentale ale contemporanei
tății.

Rezoluția prezentată de România 
cu privire la cooperarea europeană

PARIS 29. — Corespondentul nostru, P. Dlaconescu, transmite : Coml- 
organism al Conferinței generale_UNESCO — a adoptat 

privire la
si» programului — < _ '___ ;
simbâtă, in unanimitate, rezoluția 
cooperarea europeană.

Prezentînd proiectul de rezoluție, 
șeful delegației române, ambasado
rul Valentin Lipatti, a reafirmat po
ziția activă a țării noastre în proble
mele cooperării europene. Delegațiile 
Angliei, Bulgariei, Canadei, Elveției, 
Finlandei, Franței, Iranului, Iugosla
viei, Italiei, Olandei, Poloniei, Spa
niei, Turciei, U.R.S.S. și Uruguayului 
au intervenit în dezbatere, sprijinind 
rezoluția prezentată de delegația ro
mână.

Documentul adoptat constituie tex- 
tul-cadru care va permite statelor 
europene membre ale organizației și 
directorului general al UNESCO să 
desfășoare, în următorii doi ani, noi 
activități în domeniul cooperării eu
ropene. Subliniind însemnătatea co
laborării culturale și științifice ca

prezentată de România cu

factor important al păcii, 
și cooperării în Europa, 
cheamă statele membre europene să 
desfășoare o colaborare tot mai largă 
și mai dinamică in domeniile educa
ției, științei și culturii.

Rezoluția solicită, de asemenea, ca 
directorul general al UNESCO să a- 
corde o atenție specială realizării 
proiectelor din programul organiza
ției pentru perioada 1973—1974 care 
privesc cooperarea europeană și să 
sprijine, totodată, inițiativele pe care 
țările europene și comisiile naționale 
pentru UNESCO, centrele europene 
ale UNESCO și organizațiile interna
ționale neguvemamentale le vor lua 
pentru a lărgi și a dezvolta neînce
tat colaborarea europeană în materie 
de educație, știință și cultură.

securității 
rezoluția

INTRE R.A. YEMEN SI R.D.P. A YEMENULUI
I

CAIRO 29 (Agerpres). — Premierii 
Republicii Arabe Yemen și Repu
blicii Democratice Populare a Yeme
nului, Mohsen Al-Aini și Aii Nasser 
Mohamed, au semnat, in seara de 28 
octombrie, la sediul Ligii Arabe din 
Cairo, un acord de uniune care pre
vede ca R.A.Y și R.D.P.Y. să for
meze un singur stat, cu un drapel 
unic, aceeași capitală, o singură 
președinție, puteri legislative, exe
cutive și judiciare unificate — a- 
nunță agenția M.E.N. Conform acor
dului, noul stat yemenit va avea „un 
sistem de guvernămint republican 
și democratic", iar noua sa Consti
tuție „va garanta toate libertățile 
individuale, politice și civile, pre
cum și realizările obținute de ma
sele populare in urma revoluțiilor 
ce au avut loc în R.A. Yemen și în 
R.D.P. a Yemenului”.

într-o declarație comună, premie
rii Mohsen Al-Aini și Aii Nasser 
Mohamed au subliniat că, guvernele 
de la Sanaa și Aden, „conștiente de 
responsabilitățile lor față de Yemen 
și viitorul său, dornice să instaureze 
pacea și să lichideze problemele din
tre cele două părți yemenite. să în
tărească relațiile frățești dintre a- 
cestea, să le apere în fața colonialis
mului și neocolonialismului, să 
pună toate mijloacele existente în 
serviciul dezvoltării, progresului și 
uniunii Yemenului", au 
acord asupra retragerii 
și deschiderii frontierei

versive, închiderii taberelor de an
trenament și lichidării tuturor ac
țiunilor ostile. De asemenea, toate 
problemele care afectează relațiile 
dintre cele două părți yemenite ur
mează să fie soluționate, prevăzîn- 
du-se numirea unor reprezentanți ai 
șefilor de stat ai R.A. Yemen și 
R.D.P. a Yemenului care să supra
vegheze punerea în aplicare a acor
dului, acțiune ce trebuie realizată 
în termen de o lună.

Se preconizează, totodată, convo
carea unei conferințe Ia nivel înalt 
a celor două state, în vederea adop
tării măsurilor necesare pentru ea 
uniunea să devină efectivă cit mai 
curînd posibil.

★
Republicii Arabe 

Sadat, i-a primit pe
Președintele 

Egipt, Anwar 
primii miniștri ai R.A. Yemen și 
R.D.P, a Yemenului, Mohsen Al- 
Aini și Aii Nasser Mohamed, aflați 
la Cairo, unde au participat 
gocierile de conciliere dintre 
nele de la Sanaa și Aden.

la ne- 
guver-
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însemnătatea normalizării relațiilor 
dintre R. P. Chineză și Japonia

TOKIO 29 (Agerpres). — Lulnd cu- 
vîntul in cadrul sesiunii extraordi
nare a Dietei japoneze, ministrul de 
externe Masayoshi Ohira a declarat 
că politica externă a guvernului Ta
naka se conduce după principiul de 
bază al contribuției proprii la promo
varea stabilității și prosperității în 
Asia. El a apreciat că lucrul cel mai 
important pentru realizarea acestui 
deziderat este normalizarea relațiilor 
diplomatice și promovarea de relații 
de bună-vecinătate intre Japonia și 
R. P. Chineză. Masayoshi Ohira a

totodată, că „menținerea 
relațiilor prietenești cu Sta-

precizat, 
fermă a , .
tele Unite constituie baza diplomației 
nipone și ea mu va fi neglijată nici 
un moment".

în intervenția sa. ministrul de fi
nanțe, Koshiro Uekl, a apreciat că 
guvernul trebuie să-și Intensifice 
eforturile pentru a reduce exceden
tele balanțelor comerciale și de plăți 
la un nivel „potrivit", pe calea im
pulsionării importurilor, micșorării 
exporturilor și adaptării politicii fis
cale șl monetare la aceste obiective.

AZI, ALEGERI PARLAMENTARE 
ÎN CANADA

OTTAWA 29 (Agerpres). — Apro
ximativ 13 milioane de canadieni cu 
drept de vot se vor pronunța luni 
în fața urnelor, în cadrul alegerilor 
legislative anticipate convocate de 
premierul Eliott Trudeau, în spe
ranța că își va consolida poziția în 
parlament. Observatorii de la Otta
wa apreciază că victoria va reveni, 
după toate probabilitățile, Partidului 
liberal al premierului Trudeau. Se 
menționează că Ia acest scrutin 
participă pentru prima dată tineri 
care au împlinit vîrsta de 18 ani — 
în urma reducerii, printr-o lege vo
tată acum doi ani, a vîrstei pentru 
drept de vot de la 21 de ani — în

rîndul cărora Partidul liberal sa 
bucură de popularitate.

Campania electorală s-a axat mal 
ales pe probleme economice, opo
ziția împuțind guvernului creșterea 
preturilor și șomajului care au atins 
cel mai înalt nivel în ultimii 10 ani. 
Partidul liberal a insistat, la rîndul 
său. asupra programului guvernului 
Trudeau de extindere și îmbunătăți
re a relațiilor cu toate țările, inclu
siv cu Uniunea Sovietică și R. P. 
Chineză, impulsionate prin vizita 
premierului Trudeau în Uniunea 
Sovietică și normalizarea relațiilor 
cu R. P. Chineză.
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PRETUTINDENI
UN COLȚ DE VARA 

LA CERCUL POLAR I
De-a lungul unei noi Conducte 

de gaze naturale ce va trans
porta prețiosul combustibil din 
Siberia de vest spre partea eu
ropeană a U.R.S.S., se vor 
construi așezări destinate per
sonalului de întreținere. tn 
tundra Iamal, din regiunea po
lari, unde mercurul termome
trelor coboară pină la minus 50 
de grade, se va amenaja un 
complex /experimental de lo
cuințe, în suprafață totală de 
8 200 mp, cu o zonă socială 
dotată cu grădiniță, școală, grup 
medical, cantină, sală de spec
tacole pentru 120 de persoane,
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varșovia Încheierea vizitei oficiale 
a primului ministru al R.P. Bulgaria

bibliofecd, sală de sport, bazin 
de inot etc.

căzut dș 
trupelor 
oomune, 

evacuării forțelor jpr din regiu
nile pe care le ocupă după 26 
septembrie a.c., reabilitării tuturor 
refugiaților, sistării acțiunilor sub-

Precizări despre situația din Dahomey

făcute de noul
„Ar- 

va păstra puterea atît timp cit 
necesar pentru restabilirea or- 
economice" — a declarat, în- 

interviu acordat radio-tele-

COTONOU 29 (Agerpres). — 
mata 
vă fi 
dinii 
tr-un
viziunii franceze, noul șef aii statului 
Dahomey, comandantul Mathieu Ke- 
rekou.

♦

Un important capitol al declarației 
proclamă voința țărilor semnatare de 
a dezvolta și extinde legăturile lor 
prietenești și cooperarea în domeniile 
politic, economic, tehnologic, științi
fic, turistic, cultural-artistic și uman 
și de a face din aceasta fundamen
tul relațiilor lor reciproce. în spiritul 
acestui postulat, in cursul convorbiri
lor oficiale a fost afirmată dorința 
comună de a asigura un nou avînt 
raporturilor economice — stadiul de 
dezvoltare industrială a Luxembur
gului, cît și realizările însemnate ale 
României în făurirea unei economii 
moderne, diversificate, oferind po
sibilități sporite în acest sens.

șef al statului
a menționat căKerekou a menționat că 

fostei echipe conducătoare 
prezent, liipsiți de libertatea 
care, dar ,nu sînt oonsiderați prizo
nieri. El a afirmat că nu se are in 
vedere eventualitatea intentării vre
unei acțiuni judiciare împotriva' a- 
cestora.

membrii 
sînt, în 
de; miș-

amploare cresctndă, stabilirea unor 
modalități de intensificare a legă
turilor economice bazate pe recu
noașterea realităților istoricește con
stituite, fiind o cale sigură de con
solidare a relațiilor de prietenie, un 
deziderat al dezvoltării colaborării 
internaționale.

Ca o puternică expresie a voca
ției de pace, ca un vibrant mesaj 
de largă adresă în lumea de azi, De
clarația solemnă comună proclamă 
angajamentul României și Luxem
burgului de a acționa pentru afir
marea pe plan internațional a 
principiilor noi, de egalitate și 
respect între națiuni, așa incit fie-

VARȘOVIA 29 (Agerpres). — în zi
lele de 27 și 28 octombrie președin
tele Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, Stanko Todorov, a între
prins o vizită oficială in R. P. Po
lonă, la invitația lui Piotr Jarosze
wicz, președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Polone.

In comunicatul comun dat publici
tății se subliniază satisfacția depli
nă pentru extinderea colaborării mul
tilaterale între cele două țări pe baza 
principiilor internaționalismului pro
letar. Ambele părți — se arată în co
municat — au' evidențiat necesitatea 
adîncirii și îhtăririi acestei colabo
rări, care are o importanță deosebită

pentru întărirea unității țărilor co
munității socialiste.

în urma convorbirilor purtate între 
șefii celor două guverne au fost sem
nate un protocol și alte documente 
privind extinderea oooperării între 
Bulgaria și Polonia.

întilnirea, precizează comunicatul, 
a demonstrat unitatea deplină a 
punctelor de vedere ale celor două 
părți, confirmînd astfel țelul comun 
și contribuția acestei vizite la întă
rirea prieteniei și unității dintre 
R. P. Polonă și R. P. Bulgaria.

Președintele Consiliului de Miniștri
a
o

al R. P. Polone, Piotr Jaroszewicz, 
acceptat Invitația de a întreprinde 
vizită oficială în R. P. Bulgaria.

agențiile de presă transmit
Manifestări artistice romanești 'la Moscova

MOSCOVA 29. — Co
respondentul Agerpres, 
L. Duță, transmite : A- 
propierea celei de-a 
25-a aniversări a pro
clamării republicii pri
lejuiește, in aceste zile, 
o serie de valoroase 
prezențe românești in 
viața cultural-artistică 
a cavitalei sovietice.

Sala Mare a conser
vatorului „Ceaikovski" 
din Moscova a atras un 
mare număr de iubi
tori de muzică la con
certul susținut de Or
chestra simfonică de 
stat a cinematografiei, 
sub bagheta lui Emin

Haciaturian. Asistența 
a aplaudat cu căldură 
„Motive maramureșe
ne" de Corneliu Dan 
Georgescu, „Mica sui
tă", de Alâdar Eoltan, 

bucu- 
Pascal

„Trei imagini 
reștene", de
Bentoiu, si Concertul 
pentru instrumente cu 
coarde de Mircea Chi- 
riac. La concert, care 
s-a bucurat de un fru
mos succes, au asistat 
cunoscuții compozitori 
sovietici Tihon Hren- 
nikov, prim-secretar al 
Uniunii compozitori
lor, si Rodion Scedrin, 
secretar al uniunii,

compozitorii români 
Ion Dumitrescu, pre
ședintele Uniunii com
pozitorilor din Româ
nia, și Zeno Vancea.

In sala de concerte 
a Uniunii compozito
rilor sovietici a avut 
loc un concert de mu
zică de cameră româ
nească.

O prezență româ
nească de prestigiu pe 
afișul teatral moscovit 
a constituit-o 
miera piesei 
de-a vacanța" la
trul academic de stat 
„Vahtangov".

pre- 
„Jocul 

Tea-

țiile dintre state. Sînt principii de 
temelie pentru înseninarea climatu
lui internațional, pentru statornici
rea păcii și încrederii între popoa
re, principii care răspund năzuinței 
tuturor popoarelor de a se dezvolta 
liber, de a-și făuri o viață mai 
bună. Este neîndoielnic un rezultat 
politic deosebit de important că vi
zita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în Luxemburg, ca și în Belgia, a 
prilejuit o nouă și puternică afir
mare a acestor principii — a căror 
înfăptuire generală reprezintă un 
deziderat vital al contemporaneită
ții.

UN M0M1N1 ESfflUAL IN DE2V0LIAREA REIAIU
RMIWEMBUE

Așa cum se constunnează in co
municatul dat publiStății, s-a con
venit să se acționeze pe toate 
căile pentru dezvoltarea colaborării e- 
conomice reciproc avantajoase, acor- 
dindu-se atenție deosebită extinderii 
schimburilor comerciale, cooperării 
industriale, tehnice și științifice și 
perfecționării instrumentelor acestei 
cooperări. Schimbul de valori mate
riale va fi -însoțit de un circuit tot 
mai intens al valorilor spirituale, de 
o lărgire a relațiilor pe tărîm cultu
ral, artistic, în domeniul turismului 
etc., ceea ce va duce, neîndoielnic, 
la adincirea cunoașterii reciproce, la 
întărirea legăturilor prietenești dintre 
cele două popoare. Ca o concretizare 
a celor prevăzute în Declarația 
solemnă, chiar in cursul vizitei 
a avut loc semnarea unui acord cu 
privire la transporturile aeriene civi
le și a unui acord de cooperare 
pe tărîm turistic. Există îndrep
tățite temeiuri de a considera că in 
fața raporturilor româno-luxembur- 
gheze se deschid perspective de o

care popor să poată fi stjîpîn pe 
propriile destine, pentru dezvoltarea 
unei cooperări între toate statele, in
diferent de sistemele lor politice, e- 
conomice și sociale, de mărimea sau 
nivelurile lor de dezvoltare. Decla
rația reafirmă cu vigoare și clari
tate dreptul fiecărui stat la inde
pendență, libertate și suveranitate și 
obligația de a trăi în pace și a între
ține relații de bună vecinătate cu ce
lelalte state ; dreptul fiecărui popor 
de a-și alege sistemul politic, eco
nomic și social corespunzător voinței 
și intereselor proprii in deplină liber
tate și fără amestec străin ; egali
tatea în drepturi a tuturor statelor, 
dreptul tuturor de a participa la re
zolvarea problemelor care le privesc; 
neimixtiunea in treburile interne ; ca
racterul inviolabil al frontierelor ; 
necesitatea rezolvării diferendelor 
între țări numai prin mijloace 
pașnice ; abținerea de la orice acte 
de constrîngere de ordin militar, po
litic, economic, renunțarea la forță 
sau la amenințarea cu forța în rela-

In cursul vizitei au fost evocate, 
nu o dată, momente din lupta plină 
de sacrificii dusă împotriva fascis
mului atît de poporul român cit si 
de poporul luxemburghez în perioa
da celui de-al doilea război mondial. 
Păstrînd in memorie acei ani de 
grea încercare, popoarele noastre, 
care trăiesc in aceeași arie continen
tală, sînt vital interesate ca aseme
nea vitregii să nu se mai repete. 
Tocmai de aceea, in cadrul schimbu
rilor de vederi asupra situației in
ternaționale, o importanță deosebită 
a fost acordată problemei securității 
europene, reafișmindu-se hotărîrea 
celor două tăți de a participa activ 
la apropiata reuniune pregătitoare 
de Ia Helsinki in vederea convocării 
cit mai curînd posibil a conferinței 
generail-europene, eveniment de 
majoră însemnătate în viata conti
nentului nostru.

Abordînd și alte probleme Inter
naționale de actualitate, cele două 
părți s-au pronunțat pentru realiza
rea unor măsuri eficiente de dezar

mare. și-au reafirmat convingerea 
că Încordarea și conflictele care mai 
dăinuie în diferite părți ale lumii 
trebuie rezolvate numai pe cale paș
nică, au subliniat rolul ce revine 
O.N.U. în menținerea păcii și secu
rității internaționale, necesitatea spo
ririi eficacității acestei organizații.

Dialogul româno-luxemburghez, că
ruia actuala întîlnire la nivel înalt 
i-a conferit noi și ample dimensiuni, 
își va găsi continuarea — așa cum 
s-a convenit — în viitoare contacte 
între reprezentanții celor două țări, 
în acest spirit, la invitația președin
telui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, Marele Duce Jean 
de Luxemburg și Marea Ducesă 
Josephine-Charlotte urmează să facă 
o vizită în țara noastră.

Prin bogatele' ei semnificații, prin 
Întreaga ei desfășurare, prin rezul
tatele multiple cu care s-a soldat, 
vizita în Luxemburg a președintelui 
Consiliului de Stat al României se 
înscrie ca un moment remarcabil, de 
o deosebită însemnătate pentru evo
luția viitoare a relațiilor româno-Iu- 
xemburgheze, ca o nouă contribuție 
de preț la edificarea securității eu
ropene, la cauza păcii și colaborării 
între popoare.

Acum, la încheierea călătoriei con
ducătorului statului român in Belgia 
și Luxemburg, se poate spune că a- 
ceastă călătorie s-a dovedit rodnică, 
că ea a pus temeliile unei dezvol
tări și mai bogate a legăturilor de 
prietenie ale poporului nostru cu po
poarele celor două țări, contribuind, 
totodată, la afirmarea și propagarea 
unor poziții de principiu constructi
ve, de amplă rezonanță, atît sub 
aspectul raporturilor bilaterale, cît 
și pe un plan mai larg internațio
nal — ceea ce demonstrează, încă o 
dată, ponderea pe care o au astăzi 
în lume țările mijlocii și mici, al 
căror glas se face auzit cu tot mai 
multă eficiență. Nu încape îndoială 
că înscriind pagini de cea mai mare 
importanță in Istoria relațiilor Româ
niei cu cele două țări, vizita pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu repre
zintă un eveniment de natură să se 
răsfrîngă în mod pozitiv asupra cli
matului general pe continentul nos-' 
tru și in întreaga lume.

A. Douglas-Home la Pe
kin. Duminică a sosit la Pekin 
Alec Douglas-Home, secretarul bri
tanic pentru problemele externe și 
ale Commonwealthului, care face o 
vizită de prietenie în R.P. Chineză, 
la invitația lui Ci Pin-fei, ministrul 
afacerilor externe al R.P. Chineze, 
într-o declarație făcută la ae
roport. Home a spus, printre al
tele, că „relațiile dintre China și 
Marea Britanie fac progrese salu
tare", subliniind că folosește ocazia 
vizitei „pentru a avea convorbiri cu 
ministrul Ci Pîn-fei și cu alți con
ducători chinezi asupra unei largi 
game de subiecte dg interes co
mun”.

Parlamentele din Mexic 
și Uruguay și au exPrlmat dePH- 
na lor solidaritate eu poporul frate 
din Republica Chile — scrie ziarul 
mexican „El Dia", referindu-se la 
acțiunea companiei nord-americane 
„Kennecott Copper Co." de a com
promite cuprul chilian pe piața 
mondială. Camera Deputaților din 
Mexic și senatul Uruguayan. în de
clarațiile adoptate in acest sens, re
afirmă dreptul popoarelor de a dis
pune în mod liber de resursele lor 
naturale.

Delegația guvernamen
tală chineză de aviație ci
vilă, condusă de Ma Jen-hui, direc
tor general adjunct al Administra
ției generale a aviației civile a Chi
nei, și-a încheiat vizita în Italia, pie
rind spre patrie. în cursul șederii sale 
în Italia, delegația chineză a avut 
convorbiri prietenești cu o delegație 
a aviației civile italiene, ajungindu-se 
la rezultate fructuoase — anunță a- 
genția China Nouă.

Atentate cu bombe la Du
blin. Agenția France Presse trans
mite că, In noaptea de sîmbâtă spre 
duminică, Ia Dublin s-au semnalat 
numeroase atentate cu bombe. Trei 
hoteluri din centrul capitalei Repu
blicii Irlanda au fost incendiate și 
parțial distruse de bombe incendiare, 
iar artificierii militari au reușit, tn 
ultimul moment, să desamorseze un 
dispozitiv plasat în incinta gării Con
nolly. Poliția irlandeză a declanșat o 
operațiune de proporții pentru a des
coperi și a anihila, la timp, bombele 
plasate în gări, aeroporturi, stații de 
autobuz etc. Autorii acestor atentate 
nu au fost însă identificați.

Demisii în guvernul Uru
guayan. Trei miniștri — Walter
Pintos Risso, lulio Maria Sangui- 
netti și Francisco Forteza — care 
dețineau portofoliile lucrărilor pu
blice, educației și, respectiv, finan
țelor in cabinetul Uruguayan — 
și-au prezentat demisiile președin
telui Juan Maria Bordaberry „in 
semn de protest față de arestarea, 
sub acuzația de a fi adus injurii ar
matei, a lui Jorge Batlle", a doua 
personalitate politică importantă a 
Partidului Colorado, de guvernă- 
mînt
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Mindria constructorilor va fi 
Insă grădina 
suprafață de 
acoperită cu 
Amplasată intre blocurile 
locuințe și celelalte clădiri cu 
destinație social-culturală, ali
mentată cu aer condiționat, ea 
va constitui un „colț de vară" 
în zona cu sol înghețat a tun
drei Iamal.

veșnic verde in 
circa 6 400 mp, 

sticlă organică, 
de

LEMN INDESTRUCTIBIL
Inginerii atomiștl din Marea 

Britanie au pus la punct un 
procedeu de tratare a lemnului 
care-i conferă acestuia o rezis
tență deosebită la acțiunea pro
duselor chimice, la uzură și a- 
tacul diferitelor insecte. Tra
tamentul constă in impregnarea 
lemnului cu un material plas
tic in stare lichidă. După im
pregnare, lemnul este supus 
acțiunii unui fascicul de radia
ții foarte penetrante. Ca urma
re, lichidul se polimerizează și 
este absorbit de lemn. Acesta 
poate fi apoi prelucrat (tăiat, 
geluit, lustruit etc) ca și lem
nul obișnuit, de care nu se deo
sebește ca aspect exterior, dar 
căruia îi este superior prin aceea 
că nu putrezește.

ARSENALUL 
DEPOLUANTELOR 
S-A ÎMBOGĂȚIT ♦

Un vechi obicei european • 
fost introdus de municipalitatea 
din Perth, Australia, în arse
nalul mijloacelor de combatere 
a poluării urbane. Este vorba 
de folosirea unor crainici pu
blici, înveșmintați în haine de 
epocă (secolul al XVIII-lea), 
care invită pe trecători să res
pecte curățenia urbei lor. Altă 
inovație, într-o manieră de 
data aceasta modernă, sînt co
șurile de hirtii „vorbitoare". 
Din clnd în cind, acestea ies 
din muțenia lor pentru a adre
sa populației mesaje... pe una 
și aceeași temă — respectarea 
ordinii și curățeniei orașului

HORMONII OBOSELII
Se știe ei organismul obosit 

produce anumiți hormoni, ușor 
de depistat cu ajutorul unei su
gative, umezite cu salivă. Por
nind de la această constatare, 
specialiștii In circulația rutieră 
au avut ideea de a o pune in 
slujba securității pe drumurile 
publice. Ei propun instalarea 
de-a lungul drumurilor a unor 
mici aparate automate de ana
liză cu ajutorul cărora se poate 
verifica, aproape instantaneu, 
gradul de oboseală al conducă
torilor auto.

UMBRELA... DEFENSIVA

Ca urmare a înmulțirii atacu
rilor împotriva pietonilor paș
nici, în Franța a fost pusă la 
punct o umbrelă prevăzută cu 
o mini-bombă defensivă. Mini- 
bomba, umplută cu gaz lacri
mogen, este încorporată în mi
nerul umbrelei. O simplă apă
sare pe vîrful acestuia și un 
imens nor, ce stîrnește lacri
mile, face Inofensiv chiar și 
cel mai feroce agresor.

SALVAȚI TIGRII I

pe

Organizația pentru protejarea 
animalelor sălbatice a anunțat, 
intr-un comunicat dat publici
tății la Geneva, că față de cifra 
de 40 000 de tigri, ciți trăiau 
cu 50 de ani in urmă numai In 
India, In prezent tn întreaga 
lume se mai află doar 5 000 de 
exemplare. Organizația a lan
sat un ape! pentru salvarea a- 
cestei specii de feline, subli
niind că supraviețuirea tigrilor 
este amenințată atît de vinarea 
fără restricții, cit Și de distru
gerea mediului ambiant favo
rabil inmulțirii lor.
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