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/£/?/, ZI ÎNSORITĂ, 
I S->l LUCRAT 
CU MULT SPOR

PE OGOARE
INTIRZIERI PE DOUĂ ȘANTIERE

DE INVESTIȚII PRODUCTIVE
In întreprinderile 

din Capitalăw
DIN JUDEȚUL BRAȘOV

0 situație incompatibilă
cu angajamentul

devansării cincinalului
CE AU DE SPUS MINISTERELE 
Șl CENTRALELE DE RESORT ?

TTteoxtăm la Comitetul județean 
Brașov al P.CR. tn legătură cu sta
diul Îndeplinirii planului de inves
tiții pa acest an. cu perspectiva pu
nerii In funcțiune la termen sau 
chiar mai devreme a noilor capaci
tăți si obiective productive.

— Dintre cele 22 de noi capacități 
s* obiective industriale prevăzute să 
intre tn funcțiune în acest an în ju
dețul nostru, probleme deosebite se 
ridică numai la două 
darea In exploatare la data planifi 
cată, sflrșitul acestui 
capacității de 100 000 seturi de echi
pamente electrice pentru auto și 
tractoare de la uzina ..Electropreci
zia" din Săeele și a turnătoriei de 
pieee din aliaje neferoase de la 
urina „Steagul roșu" — ne-a spus 
inginerul loan Bordaș. secretar al 
comitetului județean de partid.

— în ce constau aceste probleme 
neeolutionate ?

— Este vorba, între altele, de asi- 
mrarea tn eel mal scări timp posi
bil a unor utilaje tehnologice, pre
cum și de impulsionarea lucrărilor 
de construcții-montaj, mai ales la 
turnătoria de la uzina .Steagul 
rogu".

— Cum acționați acum, practic, 
tn vederea înlăturării rapide a aces
tor dificultăți ?

— în urma analizării, de mai mul
te ori. în cadrul comitetului jude
țean de partid, a stadiului investi
țiilor se aplică măsuri operative, sub 
controlul și îndrumarea unor co
mandamente constituite la flecare 
principal obiectiv. Nu întlmplător. la 
20 din cele 22 de noi capacități pro
ductive s-au soluționat direct pro
blemele ce s-au ivit pe parcursul 
execuției lucrărilor. Tn cazul celor 
două obiective amintite există însă 
o aerie de dificultăți a căror înlătu
rare depășește posibilitățile locale.

Am vizitat șantierele respective, 
în ce privește investiția de la uzina 
..Electroprecizia" din Săeele. con
structorii și-au încheiat misiunea ; 
se așteaptă doar sosirea unor utilaje
— prese și altele — din import. Dar 
unele dintre ele au termene de li
vrare abia In anul viitor.

— în cit timp de la primirea aces
tor utilaje puteți începe producția ?
— l-am Întrebat pe inginerul George 
Baeerzan, directorul uzinei.

— Cel mai tîrziu, în trei săptămlnl.
— Iar dacă nu veți primi în 

«tilajele respective ?...
— Consecința este clară : nu 

putea asigura in totalitate, in 
viitor, necesitățile de echipament 
electric auto și pentru tractoare și, 
mai ales, piesele de schimb aferente 
solicitate de Ministerul Transportu
rilor și Telecomunicațiilor și Minis
terul Agriculturii. Industriei Alimen
tare și Apelor.

Deci, un semnal de alarmă care 
trebuie recepționat cu maximă ur
gentă și responsabilitate de între-

și anume
trimestru, a

1972

vom 
anul

r
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prindere» de comerț exterior „M«- 
șiniexport" și de centrala industria
lă de resort. Șl, nu în ultimul rînd. 
de Ministerul Industriei Construcți
ilor de Mașini-Unelte 
tehnicii, 
„Electroprecizia" și 
„Mașiniexport" ti sint subordonate 
— in vederea devansării termenelor 
de livrare a utilajelor contractate, 
așteptate la Săeele incă din 
acestui an.

Și la uzina „Steagul roșu" 
vorbit de neasigurarea unor 
tehnologice din import — 
reamintim, termenul de punere în 
funcțiune a turnătoriei de piese din 
aliaje neferoase este stabilit, prin 
planul de stat, la 31 decembrie a.c. 
Nici unele aparataje — celule de 
forță, ce trebuie furnizate de noua 
Fabrică de celule electrice prefabri
cate din Bănești — nu au fost incă 
primite pe șantier, cu toate că terme
nul contractual de livrare a expirat 
de mult. Iar alte utilaje — în 
speță, linia de formare a miezurilor 
sj motoarele electrice pentru insta
lația de ventilație — în momentul 
de față nu sint încă contractate. S! 
în acest caz. intervenția Centralei 
industriale de autovehicule și trac
toare din Brașov, a întreprinderilor 
de comerț exterior „Masinimnort" si 
„Tehnoimport". a ministerului de 
resort este imperios necesară pen
tru ca utilajele respective să soseas
că pe șantierul turnătoriei cit mai 
curînd posibil.

Eforturi stăruitoare trebuie să de
pună în aceste zile, în săptămînile 
următoare și constructorul — res
pectiv întreprinderea de construcții 
industriale și 
la data de 31 
nătoria de la 
realizat decît 
valoarea de 
întregii Investiții, ceea ce impune o 
maximă concentrare de forte pentru 
lichidarea grabnică a restantelor. 
Inginerul șef cu investițiile de la 
uzina „Steagul roșu", Constantin 
Șuțu, ne-a asigurat că In anul cu
rent este posibilă punerea în func
țiune. dar parțială, a turnătoriei. în 
acest scop, in uzină se execută cu 
forțe proprii 4 cuptoare cu gaz me
tan. necesare noii capacități. De ce 
însă se acceptă Ideea dării în ex
ploatare doar a unei părți a noii ca
pacități industriale ? Trebuie făcut 
totul pentru ca turnătoria de piese 
din aliaje neferoase de la uzina 
„Steagul roșu" din Brașov să încea
pă să producă cu întreaga capacitate 
la data prevăzută in plan — 31 de
cembrie 1972. Este o cerință a fabri
cației acestei mari uzine brașovene, 
a beneficiarilor produselor ei. a eco
nomiei naționale.

și Electro- 
cu atit mai mult cu cit 

întreprinderea

cursul

n! s-a 
utilaje 

deși.

montaje Brașov. Pînă 
octombrie a.c„ la tur- 
„Steagul roșu" nu s-a 

circa 12 la sută din 
construcțli-montaje a

Dan MATEESCU 
Dan CONSTANTIN

întreprinderile industriale din 
Capitală se pregătesc temeinic 
pentru producția anului viitor, 
încă de pe acum. în muite uni- 

' tăți incjusuialij. au fost intro
duse în fabri^iție o parte din
tre prodtîsel* anului 1973. La 
uzina de nțagfaț electrice, spre 
exemplu, ș'int în acest stadiu 
primele loturi de motoare elec
trice. convertizoare de sudură și 
grupuri electrogene, care sînt 
înscrise în planul pe primul tri
mestru al arcului viitor. într-o 
altă mare uzină bucurețteană, 
„Semănătoarea", al cărei volum 
de producție urmează să spo
rească tn mod simțitor, au fost 
puse în funcțiune o instalație 
de vopsire, una de maleabilizare 
a pieselor din fontă, concomitent 
cu reorganizarea fluxului teh
nologic pentru o serie de re
pere.

în comparație cu anii ante
riori. centralele industriale și 
Întreprinderile cunosc, la a- 
ceastă dală, mai în amănunt 
gama sortimentelor pe care ur
mează să le producă beneficia
rii. precum și partenerii cu care 
vor coopera in procesul produc
ției. Așa. de pildă. Combinatul 
pentru industrializarea lemnu
lui Pipera, uzinele „Electroni
ca" și alte întreprinderi âu aco
perit încă de pe acum cu co
menzi, în întregime sau în pro
porție de peste 60 Ia sută, pro
ducția din 1973.

în ce privește dezvoltarea ca
pacităților de producție. în mul
te unități s-au luat măsuri con
crete pentru asigurarea condi
țiilor normale de desfășurare a 
lucrărilor de construcții-montaj. 
Astfel, pentru șantierele ce ur
mează a fi deschise la uzinele 
„Republica". ..23 August", uzina 
de mecanică fină ți altoie, con
structorii sint-d* pe acum în» 
posesia documentațiilor nece
sare.

Măsurile 
pregătire a 
viitor. în
sint antrenate colective largi de 
specialiști din toate domeniile, 
vor constitui o imnortantă pre
misă pentru realizarea angaja
mentelor asumate de oamenii 
muncii din întreprinderile in
dustriale ale Capitalei de a în
deplini actualul cincinal In pa
tru ani și jumătate.

(Agerpres)

vizi nd temeinica 
producției anului 

înfăptuirea cărora

nostru. Ca într-o zi obișnuităDouă imagini realizate ieri de fotoreporterul
»-a «emanat grîu (stînga). La Naipu, județul Ilfov, s-a muncit intens pentru

de I ucru, duminicâ, la cooperativa agricolă din Furculești, județul Teleorman 
pregătirea terenurilor care urmează să fie însămînțate în zilele următoare 

(dreapta)

Corespondenții „S c î n t e i i“ transmit

SRAILA
încă de vineri seara, cooperativele 

agricole de producție din județul 
Brăila au încheiat semănatul griului 
pe cele 50 500 ha prevăzute în pla
nul inițial. Deși s-a muncit in 
condiții grele s-a urmărit execu
tarea unor lucrări de bună calitate 
care dau garanția obținerii unor re
colte bune in anul viitor. Duminică 
au continuat lucrările in cimp pen
tru a se insămința suplimentar o 
suprafață de 8 000 ha. Astfel, în 
cursul acestei zile, la cooperativa 
agricolă Ti#ior Vladimirescu au fost 
lnsămințate 100 ha. Lișcoteana — 70 
ha. iar la cele din Scinteia. Geme- 

- nele. Ciocile — cite 50 ba Câ urma
re. suprafețele însămînțate în coo
perativele agricole din județ au 
crescut la aproape 54 000 ha. La di
recția generală agricolă județeană se 
apreciază că. în următoarele două 
zile, se va încheia de semănat și 
suprafața prevăzută a se cultiva su
plimentar cu grîu. De asemenea, se 
Iwfwrf îftttfcir' îti TntwțiMntwrtite- 
agrioole de stat care, la ultima si
tuație operativă, mai aveau de se
mănat circa 3 000 ha cu grîu.

suprafața de 20400 ha. Locuitorii ju
dețului sint hofăriți să mobilizeze tn 
continuare toate forțele existente 
pentru stringerea recoltei din cimp 
in cel mai scurt timp, depozitarea ei 
în condiții bune, efectuarea arături
lor adinei de toamnă, stringerea fu
rajelor etc.

*<NEAMT *

ILFOV V
Duminică. 3 noiembrie 1972. coope

rativele agricole din județul Ilfov au 
încheiat însămințarea griului pe În
treaga suprafață planificată de 
114 000 hectare, iar în următoarele 
două zile vor încheia această lucrare 
fi întreprinderile agricole de stat pe

Ogoarele unităților agricole din ju
dețul Neamț au fost Impînzite, dumi
nică 5 noiembrie, de zeci de mii de 
oameni 
Și 
te 
de sfeclă recoltată și aflată în gră
mezi pe cîmp ajungeau la 50 000 tone, 
in timp ce stocurile tampon de la 
fabrica din Roman erau pe termi
nate. Iată motivul pentru care, la 
chemarea comitetului județean de 
partid, duminică a fost declarată în 
județul Neamț „Ziua transportului 
steclei de zahăr". La această acțiune 
an fost ântrînate peste 1.000, autoca
mioane. multe dintre ele apahțîn'hd 
unităților industriale din județ. Ma
joritatea acestor mijloace de trans
port au fost repartizate și s-au folosit 
cu bune rezultate in unitățile mari 
producătoare de sfeclă de zahăr cum 
sint cooperativele agricole din Mol
doveni. Trifești. Săbăoani și alteje. 
De asemenea, pentru prima dată. în 
această campanie agricolă au 
antrenate la transportul sfeclei 
zahăr și un număr de aproape 
basculante. Mașinile unităților indus
triale, cum sînt Uzina de fibre sinte
tice Săvinești, Combinatul de exploa
tare și industrializare a lemnului Pia-

ai muncii de la sate 
orașe. După evaluările făcu- 
încă de simbătă. cantitățile

tra Neamț și Uzina de țevi Roman, 
care au venit In sprijinul țăranilor 
cooperatori din Podoleni, Cordun, 
Dochia și Mărgineni, au fost prevă
zute și cu formațiuni pentru Încăr
cat și descărcat constituite din mun
citori ai unităților industriale res
pective. Pe de altă parte, pentru a se 
evita aglomerările și staționările ca
mioanelor, în incinta Fabricii de za
hăr din Roman au acționat duminică 
la descărcat brigăzi compacte de 
muncitori din localitate. Bilanțul zilei 
de duminică : au fost transportate tn 
bazele intermediare și la fabrica din 
Roman peste 12 000 tone sfeclă 
zahăr.

grtoole din FSIpegtL Săuceetl. Be- 
rești-Bistrița. Păncești, Tamaș s-a 
ciiles și transportat porumbul, pen
tru 
mal
La
te „.   .—_   .
muncit un mare număr de elevi șl 
funcționari. Inginerul Alexandru Dă- 
mlă. director adjunct al Direcției a- 
gricole județene, aprecia că duminică 
s-au strins și transportat aproape 
20 000 tone de porumb, sfeclă da za
hăr șl cartofi.

careeliberarea terenuriilor
trebuie însămînțate cu grlu. 

Săucești, alături de cel pes- 
400 de țărani cooperatori, au

ae TELEORMAN

BACAU

fost 
de 

200

Duminică de noiembrie ca «oare 
blind. Peste tot la cimp oameni. Poe
te tot hărnicie, hotărîre, inițiativă. 
Așa se Înfățișau în primele ore aie 
dimineții ogoarele județului Teleor
man. Pretutindeni, pe terenurile care 
s-au zvintat, au intrat in brazdă se- 
mănătorile. Peste 50 000 de coopera
tori, 5 000 de muncitori din Întreprin
derile județului și 10 000 de elevi au 
lucrat la recoltatul porumbului. 700 
de muncitori d'e la schela din Videle 
au ajutat la stringerea porumbului 
cooperativelor din raza S.M.A. Vi
dele, 600 de elevi și 500 de «ala- 
riați din Zimnicea au lucrat la În
treprinderea agricolă de stat din lo
calitate. „La semănatul griului sin- 
tem pe ultima sută de hectare șl 
mai semănăm încă o sută" — ne-a 
declarat tov. Nicolae Călin, pre
ședintele cooperativei agricole din 
Furculeștl. Cele 400 ha de grlu șl 
orzul de sămință au răsărit frumos.

Duminică, pe ogoarele județului 
Bacău a fost „o zi obișnuită de lucru ’. 
I.a chemarea biroului comitetului ju
dețean de partid, mii de muncitori, 
funcționari și elevi din orașele jude
țului au venit să-i. ajute pe coopera
tori și mecanizatori la strinsul ulti
melor cantități de porumb, sfeclă 
de zahăr și cartofi. La fermele 
de stat Sascut. Răcăciuni, Scurta, 
mii de muncitori și funcționari de 
la fabrica de celuloză și hîrtie „Le- 
tea". combinatul de exploatare și in
dustrializare a lemnului, întreprin
derea de industrie locală „Moldova" 
au lucrat la recoltatul și transportul 
porumbului, iar la ferma de stat 
Itești, 40 de autocamioane au trans
portat cartofi. Ieri, duminică, în fer
mele de stat din județ s-au încheiat 
semănatul griului și recoltatul carto
filor. Pe tarlalele cooperativelor a-

a IX-a
Actualitatea la rugbi, baschet, volei
Fotocronica
Alte știri din tară și de peste hotare

a lil aNicolae DRAGOS
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director, 
dind să

m pag.

Imagine de la Uzina de mașini grele București

în pagina a ll-a

„Ieftini la făină, scumpi la tărițe
Dimineați însorită de toamnă... Pe 

ferestrele larg deschise pătrunde, in 
biroul încăpător, ciripitul gureș al 
vrăbiilor. Toamna care se moho- 
rise prea devreme s-a răzgindlt, 
revenind la sentimente mai bune. 
O dată cu noul chip al zilelor lui 
octombrie s-a înseninat și tova
rășul director. O atmosferă de 
bună dispoziție plutește peste tot.

Și totul s-ar fi petrecut normal 
daci n-ar fi intrat pe ușă, neche
mat. inoinerul-sef de la a IlI-a 
cu un dosar nu prea voluminos 
sub braț. Întotdeauna inginerul de 
la a IlI-a. ce tic !. umblă cu dosarul 
ăsta sub braț.

— Ei, ce mai e. tovarășe Pamfil ? 
întrebi directorul binevoitor, stre- 
curind totuși in cuvintele inofen
sive o nuanți aluzivă, pe care cei 
ce-l cunosc ar fi putut-o sesiza. 
Adică, ar fi vrut si spună de din
colo de întrebare : „Iar dumneata, 
domnule ? Iar

— Ce să fie, un necaz I răspunde 
omul insensibil 'la subtilități. Iar 
am rămas in urmă cu planul. Tre
buie făcut ceva pentru reparații. 
Doar citeva mii de lei ne-ar tre
bui. Pentru piesele strict necesare. 
Restul ll ducem noi la capăt...

— Iar fonduri ? Iar ? De unde T 
N-am I

Și o dată pronunțat acest eu- 
pint, urmat de o ridicare fermi 
din umeri, a considerat discuția

tncheiati. La încercarea de replică 
a celuilalt, in loc de bună ziua, a 
mai rostit sec, gutural: „N-am !“.

...Rămas singur se așeză la bi
roul din nuc masiv. Invirti butonul 
aparatului de radio. Chemă apoi 
pe administrator să pună la punct 
„problema biroului". Administrato
rul veni, Clipea nedumerit. Aștepta.

— M-ați chemat, tovarășe direc
tor ! indrăzni el.

— Da, te-am chemat să te în
treb ce părere ai despre covorul 
din biroul meu ?

Administratorul privi brusc co
vorul. Avea o părere... bună.

— Crezi că se asor ează cu cu
loarea pereților ?

— Cum spu-.eți dumneavoastră...
Iar directorul; ca să nu lungească 

povestea, spuse :
— Nu, nu se asortează. Trebuie 

ceva pe roșu, cu un desen mai 
mare. Avem fonduri ?

— Se găsesc, tovarășe 
se grăbi administratorul, 
plece.

— Stai ! Notează : să se schimbe 
și telefonul. Procurați unul alb... 
E mai estetic. Și perdelele. La co
vor roșu n-o să meargă perdele al
bastre... Și-

Administratorul nota de tor.
Peste citeva zile, biroul avea altă 

înfățișare. Ce mai, făcea im
presie I Tovarășul director călca 
satisfăcut peste desenele primăvă-

ratice. Numai că și de data aceas
ta trebuia să se afle cineva să-i 
strice bucuria, să nu i-o lase în
treagă ! Inginerul de la a ll!-a.

— Ia spune, tovarășe Pamfil ! 
îl invită pe intrus, care nu sesiză 
tonul binevoitor și izbucni.

— Nu, așa nu se mai poate I Tre
buie neapărat să facem reparațiile. 
V-am mai spus !

— Și de ce nu le faceți T
— Pentru că miile se duc pe co

voare, pe birouri de lemn masiv, 
pe...

„Nu, asta era de neiertat ! Nu, 
că asta nu se poate !“ Dar omul, 
neatent la gihcluri.e intim-e ale șe
fului său. continua :

— ...pențru cd sintem „ieftini la 
faină și scumpi la tărițe".

Atit i-a trebuit. Nu, așa nu se 
putea. Și l-a dat afară din birou 
pe inginerul, de la a IlI-a. Dar n-a 
mai apucat să se bucure multă vre
me de armonia culorilor din bi
roul renovat. Pentru ci a fost dat 
el. afară din... funcție. Pentru risipă 
de fonduri, pentru grandomanie și 
subaprecierea intereselor produc
ției.

Deh, proverbul spune că „ulcio
rul nu merge de multe ori la apă".

Dar dacă nu crezuse tn adevărul 
proverbelor ?

k

Actualitatea culturală
BARBARII", DE MAXIM GORKI, IN INTERPRE

TAREA TEATRULUI DE DRAMA DIN BELGRAD; — 
SCENA — DIN SĂLILE DE CONCERT ; — EXPOZIȚIE 

DE CERAMICA f — FILME IN PREMIERA

Aripi cutezătoare (90 de ani de la 
nașterea lui Aurel Vlaicu)

în confruntare: Scrisori și răspunsuri

FOTBAL Comentariul și rezultatele etapei

1NT1MPLĂRI CU
PAFTALE STRĂLUCITOARE
ȘI TREZIRI PREA TÎRZII

fi-a bU.mMal lntîi
Gion.

N-are a 
chema Ion 
și locuia in 
strada Plevnei 
„Gion" suna 
mai altfel : cu un a- 
semenea nume — i se 
părea lui — altă făi
nă se macină la moa
ră. Nu ca alde Ion, 
care sint cu sutele și 
miile !...

Apoi,
Giselle, 
străină.

N-are 
vîrtea 
mișmașuri 
prin port Contraban
dă cu valută, cu o- 
biecte și mai cite al
tele. De asemenea, 
nu-1 supăra pe proas
pătul Gion nici că 
fata își crease un re
nume, hai să-l spu
nem mai delicat, cam 
zdrențuit la capitolul 
onoare. Important 
altceva ; că juna 
numea Giselle, 
era străină și că, 
crul principal, 
selle plus Gion sună 
grozav. Se pretează 
chiar și la prescurtări 
în genul B.B.-urilor 
sa-u M.M.-urilor știu
te. devenite celebre, 
împotmolit după abia 
două clase de liceu, 
Gion trage concluzia 
că la mijloc n-ar fi 
numai o chestiune de 
stăruință sau de timp, 
ci de ceva mult mai 
concret : de bani 1 De 
parale, care trebuie 
cheltuite la restau
rant, la cafenea, la 
distracții.

Al treilea 
demn 
ar fl, 
care 
răspunde nu

faoe că-1
Ghiolduș 

Brăila, 
132. 

parcă

o cunoaște pe 
O cetățeancă

a fax» că tn- 
nu știu ce 

dubioase

era 
se 
că 

lu- 
Gi-

moment 
de consemnat 
poate, cel in 

Giselle pare a 
•enti-

mentelor Iul Gion, el 
celor aie ajutorului 
său, Dumitru Ionel, 
rebotezat, cam In pripă 
ți destul de nein
spirat, numai... Iulian. 
Tot din Brăila, strada 
Mărului nr. 7. De ase
menea „împiedicat" în 
aceeași clasă de liceu. 
Similitudini pe care 
Gion le atribuie... des-

Ancheta
socială

tinului și zice că nu 
se poate, trebuie gă
sită o cale de ieșire 
din impas. Trebuie să 
facă ei rost de bani, 
ca să-l facă pe plac 
Gisellei. Drept care 
hotărăsc : să munceas
că. Unde însă și la ce 7 
Că lor nu li se „potri
vește" orice !...

— Mă fac responsa
bil la un magazin de 
mărfuri care se vînd 
cu valută — 
inspirat. Iar 
te declar 
meu...

— Aici. în
— Întreabă, consternat 
de idee, Iulian.

Mdâ... Aici

zice Gion 
Pe tine 
ajutorul

Brăila ? !

n-ar 
prea merge. Sintem cu- 
noscuți ca niște 
breji,
ajung pe 
mea — 11 
țează un 
magazin 
Mangalia, 
„Palace".
mină cu Giselle si cu

cai
Astfel, cei doi 

litoral. Cul- 
se fncredin- 
asttel de 
la I.H.R. 
complexul 
Mină în

un anume Giorgio 
Pasquale, turist itine
rant după... chilipir, 
făceau tot felul de a- 
faceri de bursă nea
gră cu valută.

Gion, Giselle fi Iu
lian se pun pe trai — 
a se citi jaf I — iar 
acum, dragostea ju
nei pentru alesul Ini
mii ei parcă nu mal 
cunoaște margini. 
Pină Intr-o zi cînd 
organele de miliție 
descoperă afacerea. 
Simțind ceva nori pe 
cer, o anume adiere 
în briza mării — 
Giorgio și Giselle iși 
iau zborul urgent, lă- 
»indu-i pe cei doi 
candidați la pușcărie 
să se descurce cum 
pot : adică, întreprin
zătorul Gion 
consoleze cu I 
temniță, iar 
tantul". său 
mai puțin...

Aparent, autorii epi
sodului mai sus înfă
țișat par a fi niște pa- 
raziți sadea și orice 
stăruință asupra pro
filului lor moral s-ar 
Înțelege că-i de prisos. 
Asta numai aparent. 
Pentru că. după opinia 
noastră, aici, în prim- 
plnnul atenției se 
ridică și o altă ches
tiune, cu aceeași gra
vitate. Sînt și oameni 
— nu numai în rindul 
repetenților de pro
fesie — a căror Ima
ginație lucrează gro
zav, pur șl simplu se 
aprinde In vecinătatea 
unul străin. Și astfel,

l Să M 
8 ani de 

„aghio- 
cu doi

Ill® TANASACHE

(Continuare 
In pag. * in-a)
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actualitatea culturală Aripi cutezătoare

BARBARI?
de Maxim GORKI

in interpretarea Teatrului

de dramă din Belgrad
în ultimii ani «-au 

multiplicat contactele 
Intre teatrele româ
nești și iugoslave și 
s-a ramificat itinera
rul turneelor recipro
ce. Vizita actuală, la 
București, a TEATRU
LUI DE DRAMA DIN 
BELGRAD e urmarea 
unei legături priete
nești cu TEATRUL 
„NOTTARA" — care, 
de altminteri, va pleca 
la Belgrad, probabil 
In decembrie. Schim
bul acesta direct, Înso
țit de amicale colocvii, 
e fructuos, lui adău- 
gîndu-i-se și prezen
țele unor regizori ro
mâni în țara prietenă, 
ale unor regizori iugo
slavi In țara noastră, 
reprezentarea unor au
tori români pe scenele 
iugoslave și a unor au
tori din Iugoslavia pe 
scenele române, 
cum și alte 
fertile pentru 
culturi.

Spectacolul 
de oaspeți vineri seara 
a angrenat o mare 
parte a trupei, favo- 
rizind, deci, cunoaș
terea mai amănunțită 
a acestui colectiv, care 
se bucură de reputație. 
Piesa aleasă. Barbarii 
(1906), e una dintre lu
crările caracteristice 
teatrului lui Maxim 
Gorki, inspirată fiind 
din viața Rusiei de la 
Începutul veacului, și 
anume dintr-un mo
ment de reflux, cind 
lnfrîngerea vremelnică 
a primei revoluții din 
1905 crease o stare de 
deznădejde și oboseală 
spirituală.

Ca și în 
de-ale lui 
mină aici 
nului, a intelectualului 
venit din alt mediu 
într-o așezare mărun
tă, patriarhală, toropi
tă in mizeri ile-i ruti
niere. Musafirul vene
tic proclamă idealuri 
frumoase, vorbește 
poetic despre necesita
tea de a schimba exis
tența clocită a oameni-

pre- 
acțiuni 
ambele

înfățișat

alte piese 
Gorki, do- 
tema slrăi-

lor, e chiar gata să ac
ționeze, dar o neputin
ță funciară îl împiedi
că, îl anihilează, îl 
mărunțește la scara 
realității pe care o 
disprețuia și o combă- 
tea. Această neputință
— sugerează autorul
— e expresia indivi
dului, a unor condiții 
sociale potrivnice 
realizării omului.

în „Barbarii", piesă 
complexă și dinamică, 
străinii sint inginerii 
sosiți intr-un orășel 
pentru a începe con
strucția unei căi fera
te. Ei au un puternic 
ascendent asupra lo
calnicilor. dar, treptat, 
se observă că nu-s cu 
nimic mai buni decît 
băștinașii, amestecin- 
du-și. de altfel, exis
tențele tarate cu ale 
lor, provocînd drame 
absurde și scandaluri 
derizorii, scufundîndu- 
se încetișor, cu melan
coliile lor elegante, în 
groapa provincială 
unde au poposit. Sînt 
și cîteva personaje ale 
căror vise rămîn neîn
tinate, dar speranța 
unei lumi mai bune le 
pare și lor iluzorie.

Această dramă ge
nerală a nimicniciei 
sufletești a fost rele
vată de echipa teatru
lui Iugoslav tn lumina 
rudeniei apropiate din
tre literatura lui Gorki 
și cea a lui Cehov. 
dintre amărăciunea 
revoltată a unuia și 
sentimentul crepuscu
lar al celuilalt E. 
chiar, în montarea re- 
gizorului-actor Stevo 
Jigon, o încercare de 
sinteză între aceste 
două orientări drama- 
turgice și dacă s-ar fi 
obținut, în planul com
poziției o cursivitate 
mai pronunțată, un ton 
mai consecvent, mai 
multă unitate stilistică, 
probabil că demonstra
ția ar fi convins plnă 
la capăt. Majoritatea 
scenelor sint lucrate cu 
îngrijire, cîteva ele
mente umoristice sint

oportun plasate în 
context, interesantă e 
ideea de a amesteca 
pădurea cu casele (co
pacii par a trece din
colo de ziduri, in 
odăi.)

în genere, laborioa
sa tnipă a teatrului 
belgrădean se arată 
studioasă, șt eviden
țiază tendința de a in
terpreta piesa veche 
într-un spirit con
temporan.

Regizorul, 
noscut actor, 
unul dintre 
principale, cel 
nerului Cercun, suflet 
bintuit de neliniști. Ce
lălalt inginer, Țiganov, 
e interpretat cu dis
tincție de Zoran Rista- 
novici. O strădanie no
tabilă în conturarea 
personajelor Lidia 
Pavlovna și Nadejda 
Monahova depun ac
trițele frumoase și sta
tuare, Zorița Șumadi- 
naț și Jelena Jigon. Un 
rol vioi, susținut cu 
evident temperament 
comic, e cel al tînăru- 
lui Grișa. care, prea 
gras fiind, umblă și 
vara intr-o șubă ca să 
asude și să slăbească 
(Branko Tvejici). Mla
da Veselinovici (Pri
marul Redozubov. sim
bol al patriarhalității 
obtuze), Irena Kolesar 
(flușturatlca Veselki
na), Victor Starcicl 
(Pavlin, o figură spe
cifică a tîrgului) și alții 
se înscriu cu devota
ment în reprezentarea 
acestei lumi ce se des
tramă în spasme comi
ce și dramatice, cu pu
ține și patetice licăriri 
ale conștiinței de sine.

Remarcabila prezen
ță la București a 
Teatrului de dramă 
din Belgrad sporește, 
desigur, eficace, posi
bilitățile de cunoaște
re și conlucrare artis
tică, consolidind in 
același timp o priete
nie culturală tradi
țională.

Valentin 
SILVESTRU

blnecu- 
deține 

rolurile 
al ingi-

Din sălile de concert
Melomanii au reținut, desigur, 

din concerte, numele clarinetistu
lui Stefan Korody. Miine seară, 
ora 20, la sala Studio a Ateneului, 
tinărul solist va susține un intere
sant recital. în aceeași seară. în 
partea a doua a programului, va 
evolua violoncelista Mariana Ka- 
untz.

Miercuri seară, ora 20, la Sala 
Mică a Palatului, se deschide ci
clul „Cvartetul românesc" in cin
stea aniversării republicii. în pro
gram : lucrări de Ion Dumitrescu. 
Zeno Vancea. Constantin Silvestri.

Filarmonica de Stat „Oltenia* 
din Craiova Împlinește 25 de ani 
de activitate. între 4—11 noiembrie, 
in cadrul unei „săptămîni festive", 
în fiecare seară se vor prezenta 
recitaluri vocal-lnstrumentale, con
certe simfonice, concerte corale. 
Amintim dintre manifestări spec
tacolul cu opereta „Singe vienez", 
de vineri, 10 noiembrie, ora 19.30, 
la Teatrul Național și Concertul 
simfonic festiv (simbătă 11 noiem
brie, ora 19,30) condus de dirijo
rul Teodor Costin.

Filme în premieră

• TEATRUL DE STAT ORADEA 
fi-a deschis recent stagiunea cu spec
tacolul „Vlad Țepeș in ianuarie". Pie
sa aparține debutantului orădean 
Mircea Bradu. Regia : Magda Bor- 
deianu ; scenografia : Sică Rusescu.

ta rolul titular — Ștefan Sileanu, de 
la Teatrul de stat din Tg. Mureș. Din 
distribuție mai fac parte : Dorel Ur- 
lățeanu, artist emerit, Nicolae Toma, 
Eugen Țugulea, Eugen Harizomenov, 
Grig Dristaru, Marcel Segărceanu, 
Ion Abrudan, Ion Mîinea, Nicolae 
Barosan, Ion Martin, Mihai Păunes-

r

*

*

*
*

i.

t V

17,10

PROGRAMUL I

Deschiderea emisiunii. Curs 
de limba franceză. Lecția a 
27-a.
Căminul.
Ecranul — emisiune de actua
litate și critică cinematogra
fică.
Sâptămina tn imagini. 
1001 de seri.
Telejurnal ■ tn cinstea ani
versării republicii — Cronica 
marii Întreceri.

20,00 Avanpremieră.
30,05 Ancheta TV : „Stop, risipei 

de pămint I".
Roman foileton : „Elizabeth 
R“ — „Jocul de-a căsătoria" 
(partea a Il-a).
Omagiu — concert-spectacol 
susținut de formațiile artistice 
de amatori de ta Uzinele de 
vagoane-Arad și dedicat frun
tașilor In muncă al uzinei. 
„24 de ore”.
Contraste tn lumea capitalu
lui.

u.oo
11,40

10.00
19,20
19,30

10,45

n.io

11.30
01,43

• In trecere prin Moscova — 
producție a studioului „Maxim 
Gorki", tn regia lui Illa Gurin. 
Film alcătuit din patru schițe ci
nematografice pe teme contempo
rane, prezentat intr-o cronică pu
blicată în ziarul nostru, cu prilejul 
recentelor „Zile ale filmului sovie
tic".

• AI treilea — producție a stu
diourilor DEFA-Berlin. tn regia 
lui Egon GOnther. O poveste des
pre dragoste, distinsă cu Premiul 
principal al festivalului de la 
Karlovy Vary 1972. în distribuție :

Jutta Hoffman, Barbara Dîttus. 
Rolf Ludwig ș.a.
• Am încălcat legea — produc

ție a studiourilor din S.U.A., in regia 
Iul John Frankenheimer. Dramă 
interpretată de Gregory Peck și 
Tuesday Weld (premiul de inter
pretare feminină la festivalul de 
la Veneția. 1972).

• Vacanță Ia Roma — comedie 
realizată in 1953 de regizorul ame
rican William Wyler, avînd in dis
tribuție pe Gregory Peck șl Au
drey Hepburn.

Expoziție de ceramică
Prezența constantă și de ținută 

* lui Costei Badea, in viața noastră 
artistică — cu participări de cali
tate Ia saloane, expoziții festive, 
comemorative, tematice, la expozi
ții românești peste hotare, la con
cursuri internaționale ori la simpo
zioane și tabere naționale de cera
mică — reflectă de fapt înțelegerea 
rolului creatorului In societate ; o 
conștiință artistică și civică proprie 
contemporaneității socialiste româ
nești. Elev al unor profesori de 
prestigiu ca Mac Constantinescu și 
Zoe Băicoianu, stimulat de exemplul 
afirmării lui Patriciu Mateescu, Ba
dea. el însuși pedagog, promovînd 
cu generozitate noi cadre in arta ce
ramicii, s-a impus în scurt timp 
ca reprezentant de seamă al gene
rației sale. Artistul știe să-și res
pecte. prin muncă, locul pe care l-a 
cucerit în viața noastră artistică. E- 
xemplul cel mai recent 11 constituie 
expoziția sa. a 4-a expoziție perso
nală de la Galeriile Galateea (Ca
lea Victoriei nr. 97).

Lucrările expuse, toate inedite și 
realizate în ultimul an, alcătuiesc 
un ansamblu stilistic, riguros uni
tar. Fiecare lucrare răspunde pro-

blemei fundamentale a ceramicii 
moderne : raportul dintre obiect și 
spațiu. Și fiecare reprezintă o solu
ție personală a procesului de crea
ție, care pentru Badea "exprimă, în 
esență, dezvoltarea uniui anume 
calm dat de existența materialului 
și întreruperea acestui calm prin 
intervenția uneori dramatică a voin
ței creatorului. Impresionează echi
librul armonios al formei, adecvate 
unui scop precis, stăpinirea cu si
guranță a materialului și meșteșu
gului. Obiectele iși oomunică pro
priul lor mesaj, care-i uneori doar 
un „ritm compozițional" ; alteori 
mesajul poartă idei gpneral-umane 
și îndeosebi contemporane ca „Eroi
ca", „Solidaritatea", „Rodul pămîn- 
tului", „Festivă* sau permanentul 
„Icar". Aspirație spre devenire, Icar 
este expresia artistică a autodepă- 
șirii și deopotrivă a echilibrului — 
expresie proprie artistului în socie
tatea noastră și proprie originalită
ții creației lui Costei Badea.

Horii HORȘIA

în grandioasa concentrare de efort, 
inteligență șl curaj, pe care o repre
zintă aviația, poporul român se poate 
mindri cu o contribuție valoroasă, 
„startul" aeronauticii contemporane 
fiind nemijlocit legat de numele lui 
Traian Vuia, Aurel Vlaicu, Gheorghe 
Constantinescu, Henri Coandă — ti
tani ai gindirii tehnice, cane au ac
celerat îndeplinirea milenarului via 
al omenirii : zborul !

în afara pasiunii pentru aviație, 
pentru zbor, pentru tehnică, pionieri
lor români ai aviației le-a fost co
mună și o altă nobilă trăsătură ca
racteristică : patriotismul, dorința de 
a face ca renumele țării lor să fie tot 
mai mare.

Vlaicu s-a născut la 6 noiembrie 
1882, in comuna Binținți (astăzi co
muna Aurel Vlaicu), nu departe de 
Deva.

în timpul stu
diilor efectuate 
la polltehntcile 
din Budapesta și 
Munchen, Vlaicu 
și-a atras apre
cierile profesori
lor săi. iar unul 
din aeromodelele 
sale a rămas oină 
în zilele noastre 
la Universitatea __ _______
în această perioadă a fost conceput 
și îndrăznețul proiect de a construi 
un avion.

în anul 1907, Vlaicu este chemat 
să-și satisfacă serviciul militar la ma
rină, în orașul Pola ; și aici spiritul 
său inventiv nu se dezminte : cons
truiește un zmeu special, dotat cu un 
aparat fotografic, cu care fotografiază 
navele „inamice" într-o aplicație mi
litară. La terminarea serviciului mi
litar, se angajează ca inginer la 
uzina de automobile Opel din Rtis- 
selsheim, al cărei conducător li oferă 
toate condițiile pentru a-și construi 
avionul, cu obligația insă ca acesta 
6ă rămină proprietatea uzinei. 
Dlnd dovadă de un înalt patriotism, 
Vlaicu respinge avantajoasa propu
nere a firmei Opel și se reîntoarce 
în țară, unde — împreună cu fratele 
său Ion — va construi un planor.

Construirea și zborurile efectuate 
In primăvara anului 1909 cu planorul 
„A. Vlaicu“-1909 dovedesc clarvi
ziunea Inventatorului care, înainte de 
a-și realiza avionul, face încercările 
necesare pe un simplu planor, pe 
care-1 perfecționează in urma zboru
rilor.

Rezultatele fiind foarte încurajatoa
re. vara aceluiași an îl găsește pe 
Vlaicu la București tinde, în ciuda 
neîncrederii manifeste și chiar a osti
lității unora din oficialități, el reu
șește, cu ajutorul scriitorilor progre
siști și al deputatului D. D. Pătrăs- 
canu, să-și construiască aparatul la 
Arsenalul Armatei.

în 1910, an cînd H. Coandă expunea 
la Paris primul avion cu motor cu 
reacție, inginerul aviator A. Vlaicu 
efectua, la 16 iunie, deasupra clmpu- 
lui Cotroceni, zborul de încercare al 
primului avion construit integral pe 
pămintul patriei noastre. în aminti
rea acestei zile memorabile, în fiecare 
an, tn cea de-a treia duminică a lunii 
iunie, se sărbătorește Ziua aviației 
românești.

Referitor la acest prim zbor. Vlaicu 
spunea : „Bucuria cea mare insă am 
simțit-o cînd am zburat pentru prima 
oară la Cotroceni. Nu m-am ridicat 
atunci mal sris de patru metri, dar 
nici Alpif nn ml-i inchlpuiam mal 
tnalți... Zburasem șl asta era prin
cipalul".

Au urmat și alte zboruri, din ce 
In ce mai pline de măiestrie și la 
altitudini tot mai mari.

în toamna anului 1910, avionul 
„Vlaicu“-I ia parte la manevrele mi
litare, deci țara noastră este a doua 
după Franța care folosește in ase
menea scopuri aviația. In curînd este 
construit noul aparat perfecționat, 
„Vlaicu“-II, de asemenea, un an
samblu de idei și soluții originale, 
printre care multe iși păstrează și 
astăzi valabilitatea, fiind folosite pe 
diferite avioane și dovedind geniul 
lui Vlaicu.

Cu „VIalcu“-II, malstorașul Aurel, 
cum îl botezaseră cu simpatie con
sătenii, a participat in august 1911 
la serbările de la Blaj, zborul său 
preLgurind idealurile celor peste 
30 000 de transilvăneni adunați pe 
Ctmpia Libertății.

90 de ani de la nașterea
lui AUREL VLAICU

din MOnchen.

Anul 1912 a fost 
pentru Vlaicu un 
an cu o foarte 
bogată activitate, 
al cărui 
culminant 
constituit 
cursul internațio
nal de aviație de 
la Aspern (Aus
tria), unde s-au 
dovedit pe depltn 

geniul său constructiv și minunatele 
sale calități de zburător. Acolo, in 
fața a peste 200 000 de spectatori, 
Vlaicu a cucerit mai multe premii.

Acum, Aurel Vlaicu dispune de 
fonduri pentru a incepe construcția 
noului aparat „Vlaicu“-III și are în 
față excepționala ofertă a firmei 
engleze Marconi, care i-a comandat 
două aparate și dorește să-i 
licența și să construiască un 
de 100 de avioane. Vlaicu 
nează însă să facă totul în 
cu banii ce-i va primi de 
Marconi să construiască, la Bucu
rești, prima uzină românească de 
avioane. Din păcate, acest plan nu-1 
va mai putea realiza ; dorind să 
participe la adunarea Asociației pa
triotice transilvane „Astra", el în
cearcă, fără succes, să traverseze 
Carpații. La 13 septembrie 1913, 
vechiul „Vlaicu“-II se prăbușește la 
Bănești, lingă Cîmpina, strivind sub 
el pe creatorul său, pe care îl du
sese pină atunci la mari victorii, în 
țară și peste hotare.

Inginerul aviator Aurel Vlaicu a 
fost nu numai un geniu tehnic și un 
mare patriot, dar și un om de o ex
cepțională modestie. „M-aș socoti răs
plătit cu prisosință pentru cei patru
sprezece ani de muncă, de teamă și 
de speranțe chinuitoare, dacă aș ști 
că am făcut ceva, cit de puțin, pen
tru progresul științei și pentru feri
cirea oamenilor" — spunea Aurel 
Vlaicu. Astăzi știm cit de mult 
a însemnat Vlaicu în istoria pa
triei noastre, far urmașii i-au cin
stit totdeauna memoria. Dacă înainte 
de Eliberare autoritățile au lăsat în 
paragină avionul „Vlaicu“-III pe 
cimpul Cotrocenilor, în schimb, după 
23 August, Aurel Vlaicu a fost 
ales, post-mortem, membru al Aca
demiei Române. în comuna sa nștală, 
care-i poartă numele, a fost organi
zat un muzeu memorial, multe in
stituții de cultură îi poartă numele, 
iar un important premiu — A. Vlai
cu — al Academiei Republicii Socia
liste România este conferit lucrări
lor meritorii din domeniul avia-

punct 
l-a 

Con-

cumpere 
prim lot 
intențio- 
tară, iar 
la firma

Dr. lnq. Florin ZAGANESCU

C E N A
cu, Grig Schitcu, Theo Cojocaru (cel 
mai tinăr actor al colectivului, proas
păt absolvent al I.A.T.C.). în foto
grafia alăturată : scenă din spectacol.

• TEATRUL NAȚIONAL DIN TI
MIȘOARA a inclus pe afișul său 
„Alegere" de A. Arbuzov. Regia : 
Sergiu Savin. Scenografia : Doina 
Almașan Popa. în distribuție : Ion 
Cocieru, Horia Georgescu, Victor 
Odillo Cimbru, Traian Buzoianu, Ge
ta Iancu, Viorica Cernucan, Irenna 
Flaman-Catalina, Vladimir Jurăscu.

• TEATRUL GERMAN DE STAT 
DIN TIMIȘOARA a prezentat recent 
cea de-a treia premieră a stagiunii : 
„Fata Morgana" de D. Solomon. Re
gia : Dan Radu Ionescu ; scenogra
fia Peter Schweg. Va urma „Croi- 
torașul cel isteț" după basmale Fra
ților Grimm — prelucrare pentru sce
nă de Raimund Binder. Regia artis
tică : Margot Gottlinger, scenografia 
Ferenc Kovăcs.

MUNICIPAL „MA- 
DIN BRĂILA a pre- 
28 octombrie a.c., tn

• TEATRUL 
RIA FILOTTI" 
zentat simbătă, 
premieră pe țară, piesa „Tinerețe bai-o
vina" de Eugen O’Neill. Regia : Zoe 
Anghel Stanca ; scenografia : arh. 
Vladimir Popov și Diana Popov. Din 
distribuție fac parte : Petre Simio- 
nescu. Bujor Macrin, Virginia We
ber, Nae Nicolae, Ileana Radu, Mir
cea Cuberschi, Carmen Roxin și al
ții-

PROGRAMUL II

10,00 SEARA PENTRU TINERET 
• Faceți cunoștință cu... in
ginerul electronist Dan Iuga. 
medaliat cu argint la Olim
piada de la Milnchen • Punc
tul pe „1”. Ce găsesc adoles
cenții tn magazinul „Adoles
centul" ? • Serile de dans la 
cluburile și casele de culturâ 
ale tineretului • Clubul ac
tualităților — răspunsuri la 
Întrebările dv. privind eveni
mentele actuale ale vieții in
ternaționale a Echipa ae in
tervenție — reportaj despre 
cel care veghează la buna 
funcționare a sistemului 
energetic. • De la Ateneul 
Tineretului la Ateneul Român
— transmisiune directă de la 
Ateneul Tineretului. Cintă 
violonistul Dan Ungureanu și 
pianistul Adrian Vasllache 
a „Valabilii" — serial satiric 
cu Rodlca Mandache și Dan 
Nuțu a Trei melodii cu Li
liana Sedan a Pași către noi 
Înșine — o întrebare neaștep
tat de dificilă : Știți să des
crieți un om ? a Mapamond
— un reportaj despre gene
rația Hlroșimei a Acordurile 
toamnei — program de muzi
că ușoară a Vîrsta dragostei
— subiect de film șl medi
tație.
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Ne vizitează Teatrul 
academic „Mossoviet

Un nou oaspete de seamă al scene
lor noastre : TEATRUL ACADEMIC 
„MOSSOVIET" — care ne va pre
zenta „Uraganul" de V. Bill—Belo- 
țerkovski și „Vise din Petersburg" 
după romanul „Crimă și pedeapsă* 
de Dostoievski (in regia lui I. A. Za- 
vadski și I. A. Denkman).

Cele două spectacole vor putea fi 
urmărite în trei mari orașe ale țării, 
după cum urmează :

BUCUREȘTI t „Uraganul* : marii 
7 noiembrie, orele 19,30. „Vise din 
Petersburg" (miercuri 8 șl joi 9 no
iembrie, ora 19,30). Toate spectaco
lele bucureștene vor fi prezentate pe 
scena Operei Române. In continuare, 
spectacole vor fi prezentate la 
BRAȘOV : 11 noiembrie : „Uraga
nul" ; 12 noiembrie — „Vise din Pe
tersburg" ; la CLUJ : 14 noiembrie : 
„Uraganul" ; 15 și 16 — „Vise din Pe
tersburg".

Pe jumătate...
„Pentru copiii năs- 

cuți în anii 1967-1968, 
nu prea se găsesc în
călțăminte și îmbrăcă
minte potrivită și in 
cantități suficiente — 
sesiza într-o scrisoare 
cititoarea Jana Rado
vici din Capitală. Pe
semne se produc can
tități egale pentru toa
te vîrstele, fâră să se 
țină cont că cei născuți 
cu 4—5 ani in urmă 
sint mai numeroși", iși 
exprima dinsa nedu
merirea.

Direcția comercia
lă textile-lncălțăminte 
din cadrul Ministeru
lui Comerțului Interi
or ne-a trimis un răs
puns din care rezultă 
că „fondul de mar
fă la această grupă 
de încălțăminte a 
crescut an de an. Ast
fel. tn 1972. s-a con
tractat cu 6.6 la sută 
mai multă încălțămin
te din 
cui tori 
de anul 
să nu 
nici de 
proverbiala 
danță dintre ceea 
se contractează și ce 
se produce, respectiv 
ce se găsește pe pia
ță 
cată nu o dată de zia
rul nostru — răsnun- 
sul arată că „față de 
necesarul comerțului, 
în anul 1972 
a oferit mai 
1,5 milioane 
încălțăminte, 
influențind total ■fon
dul de marfă, in-

piele și Inlo- 
din piele față 
trecut". Și ca 
se dezmintă 
data aceasta 

dfscor- 
ce

situație criti-

industria 
puțin cu 

perechi 
aceasta

CURIER
JUDEȚEAN

ț

Corespondenții 
„Scînteii" transmit:

PRAHOVA

Salina din 
Slănic — complex 

sanatoria!
La vechea salină din Slănic au 

Început importante lucrări de a- 
menajare pentru a fi transfor
mată, în scurt timp. Intr-un 
complex sanatorial. La supra
față vor fi date tn folosință o 
serie de clădiri care vor găzdui 
cabinete medicale și o modernă 
cantină-pensiune. în subteran, o 
parte din galeriile salinei au 
fost de pe acum amenajate și 
primii suferinzi de astmă se află 
la tratament.

SATU MARE

Un nou bloc 
pentru tinerii 

căsătoriți
în municipiul Satu-Mare a În

ceput construirea unui nou bloc 
de locuințe pentru 32 de familii 
de tineri căsătoriți. Blocul se 
realizează, in mare parte, prin 
munca voluntar-patriotică a 
viitorilor locatari, ajutați de to
varășii lor de muncă de la Uzina 
„Unio", C.E.I.L., Fabrica de ma
șini casnice și altele. Noul șan
tier continuă o frumoasă și lău
dabilă inițiativă născută anul 
trecut la Satu-Mare, cind tinerii 
căsătoriți au participat voluntar 
la construirea, pentru ei înșiși, 
a unui bloc cu 56 apartamente.

NEAMȚ
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APĂRUT
Sumarul se deschide cu editoria

lul „OCTOMBRIE 1917 — ÎNCEPU
TUL UNEI NOI EPOCI ISTORICE".

în continuare, revista publică ar
ticolele : „Imperative in activitatea 
de investiții" de MIHAI DIAMAN- 
DOPOL ; „Sistemele informatice in 
procesul conducerii" de PAUL CON
STANTINESCU ; „Natura umană 
— intre doctrină șl concept* de NI
COLAE LOTREANU și „Organiza
ția Națiunilor Unite — realități și 
cerințe" de GEORGE G. POTRA.

La rubrica intitulată „DIALEC
TICA DEZVOLTĂRII SOCIETĂȚII 
SOCIALISTE" sint inserate studii
le : „Contradicțiile in dinamica vie
ții sociale" de ION IUGA și MA
RIN NEDELEA și „O viziune de 
sistem in conducerea planificată" 
de TEODOR BRATEȘ.

clusiv grupa de în- 
călțăminte pentru co
pii". în răspuns se 
precizează apoi că in 
urma „intervenției 
M.C.I. s-a suplimen
tat planul de livrări

nează : „Vă asigurăm 
că vom acționa In con
tinuare pentru îmbu
nătățirea aprovizionă
rii cu încălțăminte și 
In mod deosebit la 
grupa de incălțămln-

I

SOCIAL
nr. 4 (12)-1972

Articolu! „Știința conducerii so
cietății socialiste" semnat de SER
GIU TAMAȘ alcătuiește cuprinsul 
rubricii „CONSULTAȚII".

în cadrul rubricii „CREAȚIA LI- 
TERAR-ARTISTICA", revista pu
blică opiniile lui M. BENIUC des
pre „Onoarea de scriitor" și cele ale 
lui AL. OPREA despre „Marele 
roman".

„ANCHETA SOCIALA* este re
prezentată prin articolul „Cine 
pleacă 7 Cine rămine 7" de MIHAI 
STOIAN.

Acest număr al revistei conține, 
la rubrica „VIAȚA INTERNAȚIO
NALA". comentariul „S.U.A. : Bu
gete electorale" de CRISTIAN PO- 
PIȘTEANU.

La rubrica „DIN MIȘCAREA 
COMUNISTA și MUNCITOREAS-

I S T Ă“
CĂ MONDIALA" este publicat, sub 
semnătura lui KENJI MIYAMOTO, 
materialul „Partidul Comunist din 
Japonia, verificat intr-o jumătate 
de secol de grele încercări".

în acest număr, rubrica „ADNO
TĂRI" cuprinde Însemnările lui 
VICTOR VIȘINESCU. intitulate 
„O disciplină 
ță aplicativă 
teoretizare".-

Recenzia cu 
pre statutul sociologiei 
semnată de Z. ORNEA 
tă la rubrica 
NIFICAȚII".

Revista cuprinde obișnuitele sale 
rubrici „REVISTA REVISTELOR" 
și „CUVÎNTUL CITITORILOR".

VIȘINESCU,
școlară prin excelen- 
solicită mii putină

lucrare des- 
literaturii" 

este insera- 
„CARȚI ȘI SEM-

*
*
*
*

*
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Studenții 
de la Sâvinești

O Idee de larg interes pentru 
viitorii specialiști a început să 
prindă viață și pe platforma chi
mică din Săvinești. Incepind din 
acest an, cu concursul nemijlocit 
al conducerii Centralei de fibre 
chimice. Facultatea de chimie 
industrială a Institutului poli
tehnic din Iași a organizat la 
Săvinești prima secție de sub- 
ingineri (cursuri serale) în spe
cialitatea „tehnologia macromo- 
leculelor". Studenții acestui mi- 
crocentru universitar : munci
tori, maiștri și tehnicieni care 
lucrează efectiv la instalațiile 
chimice.

VÎLCEA

Beneficiari—copiii
în noul cartier de locuințe din 

nordul municipiului Rm. Vilcea 
a fost dată in folosință o moder
nă creșă cuplată cu grădiniță. în 
prezent, un număr de 340 copii 
ai muncitorilor forestieri, chi- 
mlștilor și al altor salariați din 
municipiu beneficiază de condi
ții dintre cele mai bune de 
instruire, educație, joacă și o- 
dihnă.

ALBA
rit semnatara scriso
rii. Promitem, Insă, că 
de îndată ce vom pri
mi un răspuns privi
tor și la acest aspect, 
11 vom face cunoscut 
public.

la Încălțăminte pen
tru copii cu 300 000 
perechi, cantitate care 
va putea fi livrată de 
industrie numai în 
trimestru] IV, îneît a- 
coastă suplimentare 
se va resimți în prima 
parte a anului 1973. 
Menționăm că unele 
lipsuri care au apă
rut in acest an se da- 
toresc și restanțelor 
în livrări față de con
tractele Încheiate, res
tanțe care la 1 octom
brie a.c. totalizau 
peste 50 000 perechi 
ghete și pantofi la 
fabricile „Solidarita
tea" Oradea. Pro
gresul" București, 
„Libertatea" Arad."

în încheierea răs
punsului se mențio-

— - i

țe pentru copii, mul- 
țumindu-vă, totodată, 
pentru sprijinul acor
dat prin sesizările 
primite".

Am fi dorit să ne 
referim în rindurile de 
față și la celălalt aspect 
semnalat in sesizarea 
trimisă de cititoarea 
noastră — și anume, 
lipsa din magazine a 
unor articole de îm
brăcăminte : pardesie, 
paltonașe etc. N-am 
făcut-o deoarece nici 
răspunsul nu face nici 
cea mai vagă referire, 
deși tov. O. Drăgoi. 
semnatarul răspunsu
lui, este adjunct al di
recției textile-incălțâ- 
minte. In atribuțiile 
căreia intră șj con fee 
țiile la care s-a refe-

Dreptate 
înseamnă 

adevăr
Gheorghe și Niculi- 

na Bucur din comuna 
Tămădău, județul Il
fov, ne-au trimis o 
amplă scrisoare in ca
re se plingeau că, in 
mod abuziv, conduce
rea complexului de 
porcine intercoopera- 
tist din localitate le-a 
desfăcut contractul de 
muncă. Sus-numitii 
mai arătau că s-au a- 
dresat unor organe 
locale ți județene, dar 
n-au fost reintegrați 
in muncă. „Vă rugăm 
să ne ajutat! să ne

recăpătăm drepturile 
pentru că nu este o- 
menește ca noi, oa
meni respectați în sat, 
să fim batjocoriți din 
cauză că am reclamat 
neregulile din unita
tea unde am lucrat 
peste 17 luni de zile", 
susțineau ei in sesi
zarea adresată redac
ției.

Ana trimis această 
sesizare, Comitetului 
județean de partid Il
fov. Răspunsul, întoc
mit pe baza unor cer
cetări minuțioase, se 
referă, în prima par
te, la situația 
doi semnatari. 
Gheorghe și 
Bucur 11 s-a 
contractul de 
în mod legal, 
faptul că în 
rînduri au lipsit de la 
serviciu nemotivat, iar 
cînd veneau la lucru 
nu respectau progra
mul de muncă. Numai 
in luna martie 1972 
Gh. Bucur a lipsit ne
motivat 7 zile, iar Ni
culina Bucur 10 zile, 
după care 11 a-a desfă
cut contractul de 
muncă. Din verifică
rile efectuate de mal 
multe organe, cit și 
de către judecătoria 
Urziceni, a reieșit că 
desfacerea contractu- 

muncă
mod le-

numai 
indato-

rezultă, 
cerceta-

celor 
„Lui 

Niculina 
desfăcut 

muncă 
pentru 

repetate

lucruri-

lui lor de 
s-a tăcut in 
gal".

Așa sttnd
le, este limpede că lui 
Gheorghe și Nlculi- 
nei Bucur nu le-a dat 
nimeni dreptate pen-

tru că, de fapt, nici 
nu o aveau. Trebuia 
să gindească atunci 
cind nu respectau 
programul de muncă 
și lipseau nemotivat 
că pricinuiesc daune 
unității, că nu se 
merge la muncă doar 
cind ai chef. în con
tractul de muncă sint 
prevăzute nu 
drepturi, ci și 
riri.

Din răspuns 
totodată, că
rea sesizării a prile
juit o analiză profun
dă a muncii Ia com
plexul intercoopera- 
tist, constatindu-se 
serioase deficiențe. 
Astfel, pentru abateri 
și lipsuri în muncă, 
tehnologul șef, Mihai 
Alexandru, a fost 
transferat la C.A.P. 
Clinoea... S-a consta
tat că directorul com
plexului, Mateescu, 
practică metode ne
corespunzătoare, in
sultă pe subalterni, 
nu a luat măsuri Îm
potriva furturilor de 
came și pentru redu
cerea mortalitătilor la 
purcei. De asemenea, 
s-au constatat lipsuri 
in organizarea mun
cii. Toate aceste pro
bleme au fost discu
tate în adunarea ge
nerală a organizației 
de bază, iar directo
rul a fost pus in dis
cuția plenarei comi
tetului comunal de 
partid. Cazurile de 
sustragere din avutul 
obștesc sînt cercetate 
de organele în drept.

Neculal ROȘCA

Magazine 
de prezentare
O serie de întreprinderi pro

ducătoare de bunuri de consum 
din județ dispun în prezent, in 
municipiul Alba Iulia, de maga
zine proprii de prezentare și 
desfacere a produselor pe care 
le realizează. Se astgură astfel 
o mai bună aprovizionare a 
populației, o strinsă legătură in
tre producător și cumpărător, un 
sondaj permanent al cerințelor 
și preferințelor cumpărătorilor. 
Pină acum, au deschis astfel de 
magazine C.E.I.L. Sebeș, Fabrica 
de porțelan din Alba Iulia, 
cooperația meșteșugărească, in
dustria locală. Se află in curs de 
amenajare și un magazin de pre
zentare al fabricii de Încălță
minte „Ardeleana" din Alba 
Iulia.

VASLUI

Inițiativa școlară
Nu-i un fapt deosebit ca tn- 

tr-un județ să se înființeze o 
nouă cooperativă de consum. To
tuși. noua unitate, cu numărul 
50, constituie un fapt inedit. 
Despre ce este vorba 7 Cei 500 
de elevi ai Liceului economic 
din Vaslui, patronat de CENTRO- 
COOP, au hotârît să înființeze o 
cooperativă de consum ampla
sată în Incinta liceului. Elevii 
se vor deprinde aici, „pe viu", 
cu probleme de organizare, con
tabilitate, merceologie etc., spe
cifice cooperației de consum, 
pentru care sint, de fapt, școla
rizați.
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FOTBAL: După etapa a IX-a • CRONICI • COMENTARII

UN NOU LIDER: STEAUA Pregătiri intense pentru „meciul anului

REZULTATE TEHNICE
FARl'L — RAPID 0—1 (0—I). A Inacria Nfeturescu (min. 12).

CLASAMENTUL«
STEAUA — „U“ CLUJ 

12 și 88), Tătaru (min 80, 
(min. 37) pentru oaspeți.

SPORTUL STUDENȚESC — UNIVERSITATEA CRAIOVA 1—1 
(0—0). Autorii golurilor: Marcu (min. 66) pentru Universitatea și, 
respectiv, Leșeanu (min. 72).

3—1 (1—1). Au marcat : Iordănescu (min. 
din 11 m) pentru bucureșteni si Barbu

JIUL — STEAGUL ROȘU 1—0 (0—0). A înscria Rooznai (min. 53).
C.F.R. — U.T.A. 1—1 (1—1). Au Înscris : Kuhn (min. 21) pentru

U.T.A. și, respectiv, Țegean (min. 26) pentru gazde.
C.S.M. REȘIȚA — PETROLUL 1—1 (0—0). Au înscris Szilaghi (min. 

56) pentru gazde și Moldovan (min. 80) pentru oaspeți.
A.S.A. — DINAMO 1—0 (0—0). A marcat Nagy (min. 72. din lovi

tură de la 11 m).
F.C. ARGEȘ — 8.C. BACĂU 0-0.

Steaua 5 2 2 21— 9 12
Jiul 9 5 2 2 14—12 12
C.F.R. 5 5 1 3 10— 7 11
Farul 5 5 1 3 7— 9 11
St roșu • 4 2 3 12— 4 HI
„U“ Craiova 5 4 2 3 18—15 HI
Dinamo 9 4 2 3 12—10 10
U.T.A. 9 4 2 3 15—13 10
S.C. Bacău 9 4 2 3 13—11 10
Petrolul 9 3 3 3 5— 7 9
A.S. Armata 9 4 0 5 18—20 8
F.C. Argeș 9 2 3 4 16—14 7
Rapid 9 t 3 4 4— 6 7
,.U“ Cluj 9 3 1 5 9—20 7
C.S.M. Reșița 9 2 2 5 9—15 6
Sp. stud. 9 1 2 6 10—21 4

Iată-i pe rugbiștii 
noștri — după ce 
au întreprins acel 
turneu de trei 
jocuri în Anglia, 
reinnodînd, cu acest 
prilej, legăturile 
tradiționale dintre 
rugbiul românesc și 
cel britanic — In 

preajma unui foarte interesant «e- 
zon competițional, culminind cu 
„meciul anului" : România-Franța. 

Ieri, la Snagov, selecționabilil 
au susținut un joc de antrenament 
cu formația divizionară Sportul stu
dențesc. Miercuri, echipa probabilă 
va susține pe terenul central din 
Parcul copilului (de la ora 15) un 
meci amical cu reprezentativa uni
versitară a Franței. Toate aceste 
preparative au ca scop imediat for
marear reprezentativei românești pen
tru meciul de duminică, la București, 
cu selecționata R. F. a Germaniei.

După numai citeva zile, antre
norii Teodor Rădulescu și Radu 
Demian vor reuni lotul pentru pre
gătiri in vederea partidei cu națio
nala Franței (26 noiembrie pe sta-

dionul „1 Mal” din Constanța)- La 
această oră se contează pe un lot 
de 30 de jucători : Dinu (Știința 
Petroșani), Baciu (Dinamo), Dră- 
gulcscu (Sportul studențesc). Cior
nei (Steaua) — pentru linia I ; 
Orlelecan (Știința Petroșani), Ior- 
gulescu (Sportul studențesc) — ca 
trăgători ; Postolache (Steaua), 
Atanasiu (Sportul studențesc), Șer- 
ban (Steaua), Daraban (Farul), Io- 
nescu (Grivița roșie) — pentru li
nia a II-a ; Constantin (Știința Pe
troșani), Fugigi (Sportul studențesc), 
Rășcanu (Universitatea Timișoara), 
Pop (Grivița roșie), Miclescu (Gri
vița roșie), pentru linia a III-a ; 
Florescu (Dinamo), Bărg&unaș (Ști
ința Petroșani", Rășcanu (C.S.M. Si
biu) — ca mijlocași la grămadă ; M. 
Nicolescu (Dinamo), Hariton (Spor
tul studențesc), Marinescu (Grivița 
roșie) — ca mijlocași la deschidere ; 
Dragomirescu (Dinamo), Mari ca 
(Politehnica Iași) și Motrescn (Poli
tehnica Iași) — pentru centri ; Nica 
(Dinamo), Constantin (Dinamo), 
Burghelea (Știința Petroșani) — ca 
aripi ; Durbac (Steaua) și Bucos (Ști
ința Petroșani) — ca fundași.

Jumătate dintre meciurile celei 
de-a IX-a etape s-au încheiat la ega
litate, cele mai păgubite dintre echi
pele gazde, care au fost obligate să-și 
împartă „porția de puncte" cu oaspe
ții. d C.S.M. Reșița și Sportul stu- 
-env Situația în clasament a for
mațiilor proaspăt promovate continuă 
să nu cunoască, ameliorări, iar 
perspectivele pentru etapa a X-a 
(deci, la încheierea primei treimi a 
campionatului) nu sînt tocmai roze : 
C.S.M. Reșița va juca la București 
contra lui Dinamo, în timp ce Sportul 
studențesc va pleca la Pitești pentru 
un meci cu F. C. Argeș, echipă în 
căutarea... punctelor pierdute.

Rezultatul cel mai bun al etapei 
este, firește, victoria formației Ra
pid la Constanța. Giuleștenii nu se 
mulțumesc numai să evadeze — e 
drept încet, totuși sigur — din zona 
amenințată a clasamentului, ci iși a- 
sumă pare-se și rolul de a redlmen-- 
eiona puterile unora dintre liderii 
provizorii. Intii, Petrolul din Plo-

Peisaj de toamnă pe Valea Prahovei

victorie netăExplicații la olești. alaltăieri a fost rindul Farului. 
Susținătorii Rapidului speră ca șirul 
satisfacțiilor foarte recente să se 
prelungească în „Cupa cupelor"...

Incepind de ieri, avem un clasa
ment general cu Steaua în frunte, 
înaintea meciului dintre echipa mi
litară buaureșteană și aceea a stu
denților clujeni, Ludovic Sătmăreanu 
ne spunea că a sosit momentul ca, 
după o întrerupere de nu mai puțin 
de patru ani. Steaua să urce din nou 
pe primul loc. După cum se vede, 
așteptările fundașului echipei noas
tre reprezentative s-au împlinit Nici 
nu este de mirare, valoarea lotului 
bucureștean este, după părerea noas
tră, simțitor peste cea a efectivelor 
de care dispun rivalii săi. Totuși, 
deocamdată, lipsesc confirmări des
pre valoarea echipei, al cărei joc 
de ansamblu încă nu convinge, cum 
n-a convins nici ieri, deși victoria a 
fost dobindită la două goluri dife
rență.

Iată că primul prilej de oonfir- 
mare pentru proaspăta fruntașă a 
clasamentului se ivește în viitorul 
cel mai apropiat. Chiar în etapa ur
mătoare — duminică, la Craiova — 
Steaua va suporta asaltul echipei lo
cale, Universitatea. Știm cit este de 
redutabilă echipa craioveană, cînd 
joacă pe terenul propriu. în fata ze
cilor de mii de susținători pasionați.

Dar, nu-i vorba numai de aceasta. 
Ieri, pe stadionul Republicii din Ca
pitală. parcă iși dăduseră loc de in- 
tilnire toate cele trei reprezentante 
ale ^fotbalului studențesc ce activea
ză in divizia A. Ei bine, dintre toa
te. Universitatea Craiova s-a arătat 
a fi o formație omogenă, cu o tac
tică de joc pusă la punct și cu fot
baliști în stare să o aplice. Și asta, 
în pofida absenței unora dintre titu
lari ! Astfel stînd lucrurile, viitorul 
meci de la Craiova va fi o probă 
nu numai pentru Steaua — dacă poa
te să se mențină pe primul loc — 
ci și pentru Universitatea, dacă a- 
ceasta poate să treacă în fruntea 
clasamentului general !

Valeriu MJRONESCU

permanentă în teren și, desigur, spo
rirea preciziei aruncătorilor din acți
une. — Ceea ce face Dinamo este... 
„o floare rară"? — Nu. Remarc o pre
ocupare asemănătoare și la Steaua. 
De fapt, vreau să fac o precizare. A- 
ceste două echipe furnizează aproape 
în totalitate pe componențli lotului 
național. Orientarea aceasta — la 
aplicarea căreia antrenorii respectivi 
iși aduc o contribuție directă — a 
decurs din imposibilitatea de a răs
punde altfel rigorilor competițiilor 
continentale, de a contracara eficient 
jocul echipelor cu baschetbalist! u- 
riași, de peste 2 metri.

Cronica zilei

95—58, acesta este 
scorul cu care bas- 
chetbaliștii de la 
Dinamo București 
au debutat in 
„Cupa campionilor 
europeni". Parte
neră de întrecere : 
campioana Finlan
dei, Knorr Stars

Honka Tapiola. O victorie netă, a- 
supra căreia am cerut citeva expli
cații antrenorului federal Alex. Po
pescu. — Considerați normală vic
toria dinamoviștilor la acest scor ? 
— Absolut normală. Jocul lor a im
presionat, fără discuție, prin ritmul 
foarte viu, prin pase și combinații, 
prin procentajul excelent în aruncă
rile la coș — Este vorba de o evolu
ție obișnuită pentru Dinamo, sau de 
ceva ieșit din comun ? — Campionii 
noștri sint cunoscuți și apreciați 
pentru comportarea lor generală. De 
data aceasta insă, cred că pregătirile 
au fost cu mult mai intense și mai 
severe. — Credeți că Dinamo are 
intenții mai mari in această ediție a 
C.E.E. ? — Bănuiesc că da. Ceea ce 
ne bucură — și ar trebui să-i bucure 
înaintea tuturor pe jucători — este 
că antrenamentele (poate ceva mâi 
dificile) au în vedere, ca să zic așa, 
tocmai fructificarea calităților lor 
fizice și temperamentale specifice : 
driblingul, pasa repetată, mișcare

0 etapă calmă

rOTOCICLISM

Seria a II-a. 
•oara — Metrom 
vinul Hunedoara

Urmează : Metalul 
, F. C. Galați (15 p).

'■ , traseul
prin Craiova. Bechet, 
sosirea în Slatina. In

ETAPA VIITOARE

(Urmare din pag. I)

primul 
right", 

uită că 
Ion

motoretelor românești

SURPRIZE ÎN 
DIVIZIA B

• Politehnica Iași și Poli 
tehnica Timișoara 
mențin în frunte

Seria I. Progresul București 
C.F.R. Pașcani 2—0 ; Progresul Bră
ila — Politehnica Iași 1—0 ; Chimia 
Rm. Vllcea — Metalul București 3—0; 
Dunărea Giurgiu — S. N. Oltenița 
1—0'; Politehnica Galațf — Ceahlăul 
Piatra Neamț 2—0 ; Gloria Buzău — 
Metalul Plopeni 1—0 ; Știința Ba
cău — F. C. Galați 1—2 ; Delta Tul- 
cea — C. S. Tirgoviște 1—2.

După 12 etape, pe primul loc se 
află. In continuare. Politehnica Iași 
(19 puncte). T* 
București (16 p),

Politehnica Timi- 
Brașov 1—1 : Cor- 

____ ________  — Minerul Anina 
2—0 ; Olimpia Oradea — C.S.M. Si
biu 1—1 : Metalul Drobeta Turnu- 
Severin — Gloria Bistrița 1—0 ; O- 
limpia Sa tu-Mare — F.C. Bihor 0—0; 
Electroputere Craiova — C.F.R. A- 
rad 2—0 ; Minerul Baia Mare — 
C.F.R. Timișoara 4—0 ; Metalurgistul 
Cugir — Chimia Făgăraș 1—0.

După 12 etape, același lider — 
Politehnica Timișoara (17 puncte). 
Pe locurile următoare : Minerul Baia 
Mar» (15 p), C.S.M. Sibiu (14 p).

SLATINA (Corespondentul „Scin- 
teii", Emilian Rouă). In ultimele trei 
zile ale săptăminii trecute s-a desfă
șurat faza a doua a compionatului 
republican de regularitate și rezis
tență rezervat motoretelor de fa
bricație românească. Startul în pri
ma zi a fost dat din fața Consiliului 
popular orășenesc Slatina, traseul 
trecind apoi 
Caracal, cu 
ziua a doua concurenții au urmat o 
altă rută: Drăgănești-Olt, Turnu Mă
gurele, Alexandria, Roșiorii de Vede 
și retur. Ieri, in ultima zi, s-a stră
bătut următorul traseu : Slatina — 
Drăgășani — Scornicești și retur. 
După-amiază, după o probă de depar
tajare in cartierul Progresul II din 
Slatina, fruntașilor campionatului li 
s-au înmînat premii. Pe primele trei 
locuri, in clasamentul individual : 
N. Berloiu (Torpedo Zărnești), I. 
Bobilneanu (Voința Sibiu). Gh. Banu 
(Metalul București), iar în cel pe e- 
chipe : Metalul București, Torpedo 
II Zărnești, Voința Sibiu.

• BASCHETBALISTELE DE 
POLITEHNICA BUCUREȘTI parti
cipă la turneul internațional de Ia 
Bratislava. Intilnind formația Uni
versității din Brno, ele au cîștigat cu 
scorul de 81—63 (46—27). Baschetba
listele românce au prestat un joc de 
o bună valoare tehnică, acțiunile lor 
în viteză și precizia în aruncările 
de la semidistanță fiind principalele 
atuuri. Intr-un alt joc. Slovan Bra
tislava a dispus cu 72—48 (36—26) 
de Lokomotiv Bratislava.

• ECHIPELE BRYNAES Șl FAR- 
JESTAD iși continuă șirul victorii
lor in cadrul campionatului suedez 
de hochei pe gheață. In etapa a 
3-a. Brynaes a învins cu 7—3 for
mația Modo, iar Farjestad a dis
pus cu 7—2 de Vastra Froelunda. în 
clasamentele celor două grupe con
duc neînvinse, cu cite 6 puncte, e- 
chipele Brynaes (grupa nord) și 
Farjestad (grupa sud).

• TURNEUL INTERNAȚIONAL 
DE ȘAH DE LA NOVI SAD a con
tinuat cu runda a 11-a. Benko a cîș
tigat la Deze, Rakici la Masici, Byr-

A
O DELEGAȚIE 

MINISTERULUI DE INTERNE 
A PLECAT ÎN R. F.

A GERMANIEI

(12 noiembrie)
F.C. Argeș — Sportul studen

țesc, S.C. Bacău — A.S.A. Tg. 
Mureș, Universitatea Cluj — Fa
rul. Universitatea Craiova — 
Steaua. Steagul roșu — C.F.R. 
Cluj. Petrolul — U.T.A.. Di
namo — C.S.M. Reșița. Rapid —

1 Sț

■ ■■
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. JL i A n

Etapa de ieri 
Diviziei 
de volei 
cum se 
limbajul 
crat", o desfășura
re calmă. Favoriții 
s-au impus, ciști- 
gind cu scoruri, în 
general, categorice. 

In partida cea mai interesantă — și 
mai importantă — a competiției fe
minine (Dinamo—Constructorul), os
tilitățile s-au desfășurat de-ajuns de 
simplu și... Intr-un singur sens. Di- 
namovistele, evident mai experimen
tate și cu o ridicătoare (Alexandrina 
Constantinescu) in mare vervă, s-au 
impus chiar din start și au învins 
comod cu 3—0. Tinerele jucătoare de 
la Constructorul, altădată redutabile 
prin puterea de Ippta, au jucat mai 
mult decît modest. „stingindu-Se“ 
complet in finalul meciului. Mult mai 
atractivă a fost intilnirca masculină 
Steaua—Viitorul. Formația băcăuană, 
antrenată de fostul ei jucător, M. Pe- 
trișor, a „încăput" pe miini bune. 
Plini de entuziasm, bine pregătiți fi
zic și disciplinați tactic, acești volei
baliști au făcut clipe grele steliștilor 
despre care se poate afirma că au 
jucat bine ! Steaua, in căutarea unei 
noi formule, a rulat aproape toți ju
cătorii și a învins, în cele din urmă, 
cu 3—1.

Rezultatele înregistrate In etapa a 
Vl-a nu schimbă cu nimic situațiile 
din fruntea clasamentelor unde, la 
băieți, Dinamo este lider autoritar 
iar la fete, campioana de toamnă se 
va decide probabil în confruntarea 
directă Rapid-Penicilina (singurele 
echipe Încă neînvinse).

Alte rezultate : masculin: Dinamo— 
Progresul 3—0 ; Rapid—Electra 3—1 ; 
Universitatea Craiova—I.E.F.S. 3—0 ; 
„U“ Cluj—Politehnica Galați 3—2 ; 
Voința Arad—Tractorul 3—0.

a
naționale 
a avut, 

spune in 
„consa-

Dînd curs invitației ministrului fe
deral de interne al R. F. a Germa
niei, Hans Dietrich Genscher, care 
in anul 1971 a făcut o vizită în țara 
noastră, la 5 noiembrie a plecat, in- 
tr-o vizită de răspuns, tn R. F. a 
Germaniei, o delegație a Ministeru
lui de Interne al Republicii Socia
liste România, condusă de tovarășul 
Ion Stănescu, ministru de interne.

VIZITA DIRECTORULUI DIVIZIEI 
PENTRU ȘTIINȚA 
ȘI TEHNOLOGIE 

DIN SECRETARIATUL O.N.U.
Intre 2—6 noiembrie s-a aflat 

țara noastră, 
iui Afacerilor

în
la invitația Ministeru- 

Externe, Guy Gres-

ford, directorul Diviziei pentru știință 
și tehnologie din Secretariatul O.N.U.

In timpul șederii la București, G. 
Gresford a fost primit de Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, Alexe Popescu, 
adjunct al ministrului educației și 
invățămîntului, Miron Nicolescu, 
președintele Academiei Republicii 
Socialiste România, și Nicolae Băr- 
buiescu, vicepreședinte al Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnologie.

Cu această ocazie au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea coope
rării Internaționale In domeniul 
științei Și tehnologiei In folosul pro
gresului economic al tuturor țărilor 
și in special al țărilor în curs de dez
voltare. Au fost, de asemenea, dis
cutate aspecte legate de lărgirea co
operării dintre România și Organi
zația Națiunilor Unite.

SIBIU

Comisia muncitoreasca pentru controlul calității in acțiune
A trecut numai o 

lună de cind oamenii 
muncii de la întreprin
derea „Libertatea" din 
Sibiu, dind viață unei 
sugestii a secretarului 
general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. au inființat 
prima comisie munci
torească de control al 
calității din țară. Co
misia este concepută 
ca un organism menit 
să sprijine comitetul 
oamenilor muncii, iar 
ideea care guvernează 
activitatea sa poate ti 
sintetizată astfel : ca
litatea nu se contro
lează, ci se produce. 
De aceea comisia și-a 
propus să acționeze a- 
supra conștiinței mun
citoarelor, cărora li se

I

explică, pe cazuri con
crete, cauzele și efec
tele unor deficiențe in 
muncă. In același scop, 
a fost creat un panou 
de afișaj cu un bogat 
material ilustrativ. In
tre primele recoman
dări făcute de comisie, 
în urma controalelor 
efectuate de membrii 
săi. specialiști cu 

rindul co- 
muncitoa- 

se află 
îmbunătă-

prestigiu în 
lectivului și 
re fruntașe, 
cele, privind 
țirea depozitării mate
riei prime la filatură, 
mărirea spațiului afec
tat pentru aceasta, prin 
montarea unor coper
tine demontabile, eli
minarea unor cauze 
care generau defecte 
în țesături etc. In pla-

nul său de lucru, comi
sia a inclus inițierea 
unor testări a aptitu
dinilor profesionale ale 
tinerelor textiliste, or
ganizarea unor consfă
tuiri tematice.

Deși rezultatele ob
ținute prin 'munca 
comisiei muncitorești 
de control al calității 
nu se pot aprecia de 
fiecare dată in cifre, 
specialiștii sint una
nimi in a considera că 
ea are o .contribuție 
importantă la obți
nerea. peste plan, in 
această scurtă perioa
dă, a 11 000 mp stofe 
de calitate superioară 
și la depășirea cu 0,4 
procente a indicelui de 
calitate planificat.

(Agerpres)

INTIMPLĂRI CU PAFTALE

ne la Marjan și Lengye] la Roso- 
limo. A fost consemnată remiza in 
partidele Marici-Lein și 
viei. Celelalte partide s-au 
In clasament conduc Lein 
și Benkâ (S.U.A.) cu cîte
urmați de Lengyel (Ungaria)

Ivkov-Jo- 
intrerupt. 
(U.R.S.S.) 
9 puncte, 

7.5

Merckx. Este pentru prima oară în 
istoria acestui trofeu cind juriul 
semnează un laureat de peste 
tare.
• PUGILISTUL AMERICAN 

CULOARE BENNY BRISCOE a 
sit la Buenos Aires în vederea me-

de- 
ho-

DE
so-

DIN TOATE SPORTURILE
(Iugoslavia) 7

SCHIOR FRANCEZ
KILLY a anuntat

puncte, Ivkov 
puncte etc.

• CELEBRUL 
JEAN CLAUDE
că-și va face debutul competftional 
In probele de bob. In prezent el se 
antrenează pe pirtia artificială de la 
Grenoble împreună cu 
Hans Leutenegger.

• OFICIALITĂȚILE 
ITALIENE au stabilit 
„Ghidonul de aur" să fie atribuit in 
acest an ciclistului belgian Eddy

elvețianul

SPORTIVE 
ca trofeul

ciului pe care-1 va susține aici, la 11 
noiembrie, cu Carlos Monzon, deți
nătorul titlului mondial la categoria 
mijlocie.

• REZULTATE DIN CAMPIONA
TUL ENGLEZ DE FOTBAL : Arse- 
nal-Coventry 0—2; Birmingham-Tot
tenham 0—0 ; Crystal Palace-Everton 
1—0 ; Ipswich-Leeds 
Leicester-Manchester 
Liverpool-Chelsea 3—1 ; Manchester 
City-Derby 4—0 ; Sheffield United- 
Stoke City 0—0 ; Southampton-Nor-

United 2—2
United 2-2

wtch 1—0 ; Bromwich-New
castle 2—3 : West Ham-Wolverham
pton 2—2. In clasament conduce e- 
chipa Liverpool cu 24 puncte (din 
16 meciuri), urmată de Leeds — 21 
puncte (din 16 meciuri) și Arsenal — 
21 puncte (din 17 meciuri).

• ÎN FINALA PROBEI DE DU
BLU din cadrul turneului internațio
nal de tenis de la Paris s-au califi
cat cuplul spaniol Andres Gimeno. 
Juan Gisbert (in semifinale l-au în
trecut pe cehoslovacii 
Vladimir 
și cuplul 
Francois 
mifinale
(Australia) — Jaime Fillol (Chile) cu 
6—4. 7—6.

• TRADIȚIONALELE CAMPIO
NATE DE CĂLĂRIE ALT BELGIEI 
au început la Bruxelles cu desfășu
rarea unei probe de obstacole, in 
care victoria a revenit, după baraj, 
englezului Harvey Smith. învingăto
rul, pe, calul „Volvo", l-a întrecut 
în baraj pe austriacul Hugo Simon 
(pe „Schneeflocke").

Jiri Hrbec. 
Zednic cu 6—7. 6—3. 6—4) 
francez Pierre Barthes. 

Jauffret, învingători in se- 
la cuplul Colin Dibley

paftaua de tinichea de Ia 
brăcinarii acestuia pare a 
căpăta nici mai mult, nici 
mai puțin, decit luciri de... 
platină veritabilă. Refrenul 
unei melodii murmurate cu 
plictis — șlagărul monden 
fără de care nu se mai poa
te respira. O replică deo
cheată. rostită cu cinism — 
maximum de ținută... spiri
tuală la care e dator să as
pire tot omul. La 
„merți" ! sau „al 
astfel de oameni 
s-a.u chemat vreodată 
sau Vasile și cad în extaz, 
de parcă le-ai turnat nu 
știu ce licoare in vene.

Iată insă că nu toate paf
talele strălucitoare sint din 
platină și nu orice Giselle 
o statornică și dezinteresată 
îndrăgostită. Din păcate. Ion 
Ghiolduș, alias Gion, a a- 
juns la acest adevăr destul 
dc tîrziu și, alături de fostul 
lui subaltern, Dumitru Io
nel — încercatul cavaler — 
are ani buni in față de me
ditație asupra lecției aspre 
pe care nu viața le-a dat-o, 
ci ei inșiși, nesiliți de ni
meni.

Astfel 
parcă le 
rea. Din ______ _____
prostie ? Sîntem înclinați să 
credem că, in egală măsură, 
și din ușurința inocentă cu 
care izbutesc să se trans
forme in... victime. Din lip
sa oricărui efort de a cen
zura vocabulele „ales" ros
tite, promisiunile, din refu
zul de a căuta și afla între
gul adevăr, nu spoiala min
cinoasă care încearcă să a- 
copere ce nu se poate aco
peri. O astfel de spoială i-a 
luat, pur și simplu, ochii 
Virginiei Negru din Arad. 
Fata cunoaște un străin, pe 
M. G„ care-i promite ma
rea cu sarea. Niște obiecte 
cum nu s-au mai văzut, 
între care cosmeticalele nu 
se aflau pe ultimul loc. Vă- 
zind-o ambalată, M.G. ii 
cere banii înainte — si dus 
e, cu bani cu tot. Urmează 
la rind Mihacla Alexa, din

de eșecuri unii 
caută cu lumina- 

neștiință ? Din

Deva. Fata, la 18 ani ai ei, 
trebuia să știe măcar atit : 
că nu tot ce zboară se mă- 
nincă. Același M.G. ii pro
mite luna de pe cer. con
stelația Casiopeia, plus un... 
mariaj, cu voiaj in țara sa 
de baștină. Curind, printr-o 
simplă intimplare, fata des
coperă in prezi^mtivul soț 
pe escrocul notoriu. Aflată 
în acest impas, încearcă in 
disperare să se sinucidă.

Este in firea oamenilor 
să respecte durerea seme
nilor lor. Dar, în egală mă
sură, nu putem subscrie la 
ușurința cu care Mihaela a 
contractat acest impas, a- 
ceastă dramă care i-a pus 
sub semnul întrebării însăși 
existența ei. întrebarea pe 
care i-o adresăm cu gravi
tate este următoarea : oare 
merita un aventurier, un 
escroc declarat, măcar o fă- 
rimă afectivă, creditul mo
ral pe care i l-a acordat 
fără nici o tresărire ? Nu-i 
scandalos pentru o fată de 
1" ani să creadă tot ce de
bitează primul venit, de la 
A la Z, să-și așeze la că- 
pătii vorba goală, să fie în
șelată atit de grosolan, de 
brutal in tot ce are ea mai 
sfint și mai curat ? Fetiță 
credulă : cavalerii care taie 
frunză la ciini. unii turiști 
perpetui, ...............
cheamă 
„Giorgio" _____
sint cel mult miri de oca
zie, miri temporari, pentru 
că statornicia la care aspiră 
orice fată cu scaun la cap 
este un cuvint, un senti
ment pe care aceștia nu-J 
cunosc, insăși existența lor 
fiind precară și pasageră, 
tirită dintr-un loc in altul. 
Exemplare de asemenea 
factură, refuzate în propria 
lor țară, știu doar atit : să 
promită. Iar dincolo de pro
misiune, nu o dată, după 
cum am văzut, praful de pe 
tobă.

...Refuzați tn propria lor 
țară erau și cetățenii străini 
F.A.M.R. și S.A. Primul o 
șterge urgent de acasă, in- 
trucit era implicat în uci
derea tatălui său. Sosiți in

indiferent că se 
„Aii", ..John", 
sau „Georges",

București, găsesc o vreme 
găzduire Ia Măndica Sava, 
din str. Leonida nr. 3, sec
torul 2, care, pusă pe căpă
tuială, împotriva tuturor re
gulilor stabilite, le oferă, 
nici mai mult nici mai pu
țin, o cameră fără să-i trea
că măcar în cartea de Imo
bil ! După un timp, potrivit 
obiceiului celor care se știu 
cu musca pe căciulă, cei doi 
sc mută și, astfel, ajung la 
S.P. Noua gazdă, corectă, le 
cere pașapoartele să-i trea
că în cartea de imobil.
F.A.M.R. și S.A. refuză. 
Chestiunea ajunge Ia orga
nele ordinii 
blice.
- Ce 

protesta 
care și-a __ _______
angajat la circ.

E controlată această afir
mație cusută cu ață albă și, 
stupoare : individul era in
tr-adevăr angajatul circului 
din București. Pe post de... 
jongler. Ii „jonglase" atit de 
bine pe cei din conducerea 
administrativă a instituției, 
incit aceștia au „uitat" că 
mai trebuie întocmite niște 
forme așa cum cere legea. 
Ei, dacă „jonglerii" ar fi 
venit de Ia Crevedia sau 
P.elciugatele, treaba n-ar fi 
fost atit de ușoară ! In elu
cidarea pină la capăt a 
acestui episod se află de 
crima amintită mai sus, de 
faptul că ambii indivizi po
sedau pașapoarte false și, 
mai ales, că actele care a- 
testau o activitate anterioa
ră în nu știu care circ din 
Europa erau, bineînțeles, tot 
fabricate...

Iată, așadar, adevărata 
față a unor lucruri, față ne
văzută pentru creduli și 
pentru unele tinere cuprin
se de visuri romantice, din 
care nu lipsesc cavalerii ce 
au străbătut mări și țări să 
ajungă aproape de inima 
lor.

Este limpede că nimeni nu 
poate pune semnul egalită
ții intre indivizii înfățișați 
in episoadele de mai sus și 
miile, sutele de mii de tu
riști care ne vizitează anual

noastre pu-
aveți cu noi ? va 
cu aroganță cel 

ucis tatăl. Eu sint

țara, vin și revin nu o dată, 
cu același proaspăt interes, 
dornici să admire frumuse
țile unei naturi darnice, la 
care se adaugă Împlinirile 
geniului constructiv al po
porului nostru. Țara noas
tră știe să-și primească, cu 
o ospitalitate devenită tra
dițională, prietenii, turiștii 
dornici să descopere super
bele peisaje naturale, virtu
țile spirituale ale poporului 
nostru. Sintem partizanii 
statornici ai unei cit mai 
largi cunoașteri, ai schim
burilor de valori cu lumea, 
nu obosim niciodată in â 
crea condiții din ce in ce 
mai bune astfel ca toți cei 
care Iși petrec vacanța in 
România să se simtă cit 
mai bine, și să cunoască 
marele nostru efort de edi
ficare socialistă.

Intre acești turiști Insă, 
car» cel mai mulți devin tot 
atițis prieteni ai noștri, sint, 
pe ici. pe colo, și acei iti
nerant! perpetui, în căutare 
de pleașcă, de chilipir, de 
„afaceri" prin eludarea le
gilor noastre. Și, nu o dată, 
asemenea indivizi care oco
lesc munca cinstită — in 
vocabularul lor cuvîntul a- 
cesta este rostit totdeauna 
în deridere — profită de 
amabilitatea unora, de cre
dulitatea altora. Abili Es
croci sentimentali, acolo 
unde le merge, ei apelează 
din plin la promisiuni ge
neroase, caută cu lumina
rea... însurătoarea, victime
le trezindu-se la realitate 
tîrziu, mult prea tirziu.

„Ochii nu greșesc dacă 
mintea conduce ochii" spu
ne un adagiu. Mintea aceas
ta, care e de așteptat să nu 
fie cea de pe urmă, trebuie 
să conducă pașii fiecăruia 
pe drumul drept, al onoarei 
și demnității. Pentru că. 
este știut, calitatea de cetă
țean al patriei noastre so
cialiste implică drept um 
din Îndatoririle elementare 
comportamentul demn, in 
toate împrejurările, grija de 
a nu îngădui nici o atingere 
a demnității muncii și per
sonalității noastre.


