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PRODUCTIVITATE SPORITA
în fiecare unitate, la fiecare mașină

A intensifica efortul de gîndire. de 
organizare și perfecționare pentru 
realizarea exemplară a planului pe 
acest an și a cincinalului inainte de 
termen înseamnă, intre altele — așa 
cum cere partidul nostru, cum s-a 
subliniat din nou la Conferința Națio
nală a P.C.R. — a obține o înaltă 
productivitate a muncii.

Cea mai convingătoare pledoarie 
pentru creșterea productivității mun
cii o reprezintă înseși rezultatele ob
ținute în acest domeniu in trei tri
mestre din anul curent, precum și 
semnificația lor pentru economia na
țională. Față de aceeași perioadă a 
anului 1971. s-a înregistrat un spor 
de productivitate a muncii pe sala
riat de 8,9 la sută în unitățile con
structoare de mașini și de 7.9 la sută 
in întreprinderile metalurgice. Pe 
ansamblul industriei, productivitatea 
muncii pe salariat a crescut cti 7,1 la 
sută. Aceste cifre devin și mai ex
presive dacă avem in vedere faptul 
că un singur procent de creștere a 
productivității muncii echivalează, la 
nivelul anului 1972, cu un plus de 
producție de circa 3,5 miliarde lei ! 
Este clar că prin sporirea susținută 
a productivității muncii se 
.valoare noi rezerve interne 
treprinderi și centrale, în 
productive,

planul productivității muncii pe trei 
trimestre), 20 500 om/ore la Fabrica 
de prefabricate pentru construcții 
Găești, 60 000 om/ore la întreprinde
rea județeană de construcții-montaj 
Vrancea, unități care — datorită a- 
cestui fenomen — nu și-au îndepli
nit integral sarcina la indicatorul a- 
mintit. Este evident că cu asemenea 
„recorduri" de irosire a timpului, 
oricîte eforturi se fac pentru orga
nizare și mecanizare, nu se poate 

înaltă productivitate a
nizare și 
obține o 
muncii.

Efortul 
calificare

pun în 
în în- 

ramurile 
„----------- , pe totalul industriei —
aceasta constituind o pîrghie sigură 
a dinamismului nostru economic, o 
cale eficace de sporire a venitului 
național și. Implicit, de ridicare » 
nivelului de trai al poporului.

Dar pentru obținerea în continuare 
a unei inalte productivități a mun
cii — în acest ultim trimestru, pen
tru realizarea sarcinii anuale inițiale 
de creștere a productivității muncii 
esie necesar să se obțină un spor de 
10,7 la sută la acest indicator esențial 
al planului — este nevoie de o to
tală și neslăbită participare a tuturor 
factorilor implicați în procesul pro
ductiv, de aplicarea de noi măsuri 
care să asigure folosirea rațională a 
mașinilor și utilajelor, a timpului dc 
lucru și forței de muncă. 
Numai acȚionînd pe planuri multiple, 
prin măsuri concentrice pentru asi
gurarea unui înalt randament al 
muncii în fiecare minut, în fiecare 
ceas și la fiecare loc de muncă se 
vor putea recupera rămînerile in 
urmă la productivitatea muncii, in 
intreprinderi din cadrul Departamen
tului Industriei Alimentare. Ministe
rului Energiei Electrice, Ministerului 
Minelor. Petrolului și Geologiei.

Zilnic, în întreprinderi absentează 
— motivat sau nu — o serie de oa
meni. De ce nu se urmăresc în timp 
cauzele, pentru a se desprinde frec
vența lor, pentru a se lua măsuri dc 
prevenire? Munca politico-educativă 
eu cel indisciplinat, cu cel care ab
sentează. în multe cazuri se' limitea
ză numai la o mustrare verbală ; 
prea puțin se face ca el să ințeleagă 
că indisciplina e un act care lezează 
nu numai interesul său personal, ci, 
inainte de toate, contravine interesu
lui general, timpul de muncă fiind 
o parte a avuției naționale și. ca 
atare, el trebuie folosit cu valoare 
maximă pentru producție. Nu mai 
este de mirare. în această situație, 
că absențele cresc sistematic și de la 
zeci de ore la sute, apoi la mii 
și zeci de mii in aceeași unitate : 
14 000 om/ore la întreprinderea de 
geamuri din Buzău (care și-a reali
zat doar în proporție de 84 Ia sută

general și individual de 
profesională trebuie du

blat de efortul pentru valorificarea 
acestei pregătiri, pentru înfăptuirea 
sarcinilor de producție, exprimate de 
norma de muncă. Este o necesitate 
care nu pretutindeni e înțeleasă. Trus
tul de construcții din Timi
șoara nu a realizat cu circa 7 pro
cente planul la productivitatea mun
cii, printre altele, datorită faptului 
că un număr de peste 2 000 de mun
citori nu și-au îndeplinit normele de 
muncă ; în același timp s-au folosit 
muncitori bine pregătiți la lucrări ce 
se puteau efectua de către munci
tori necalificați (la șantierul fabricii 
de bere, o echipă de betoniști 
transportat cu roaba 765 tone pămînt 
și 350 tone de moloz !) în altă parte, 
la Rm. Vilcea, Grupul industrial de 
chimie nu și-a îndeplinit integral 
planul la productivitatea muncii, in 
bună măsură datorită stagnărilor în 
producție (defecțiuni mecanice, elec
trice, lipsă de materie primă). Iar din 
cauza neasigurării asistentei tehnice 
în schimburile II și III. Filatura de 
in și cînepă din Gheorghieni a con
semnat o restanță de 5,6 la sută la 
indicatorul productivității muncii.

Nu mai este necesar nici un argu
ment pentru a demonstra că, fără ex
cepție, aceste neajunsuri, strict su
biective, puteau fl prefntlmplnate. 
Cu o singură condiție : întărirea răs
punderii față de realizarea planului 
productivității muncii Ia toate nive
lurile, începind de la directorul care 
trebuie să impună disciplina asisten
ței tehnice, contjnuînd cu maistrul.

a

care trebuie să organizeze judicios 
munca și să repartizeze bine lucră
rile pe fiecare muncitor, și termi- 
uind cu muncitorul care trebuie să 
exploateze cu randament maxim ma
șina sau instalația incredințată. Orice 
abdicare de la spiritul de răspunde
re. orice abatere de la disciplina teh
nică și de producție, care afectează 
productivitatea muncii. trebuie 
prompt și categoric combătute ori
unde s-ar manifesta.

Opuneam că fiecare salariat are 
datoria de a obține o producti
vitate superioară in activitatea 
ce o desfășoară. Aceasta răspunde 
cerințelor unei corelații economice 
fundamentale : devansarea ritmului 
de creștere a salariului mediu de 
către ritmul de creștere a producti
vității muncii. Corelație care nu 
poate fi nicidecum subordonată apro
ximațiilor sau toleranțelor de calcul. 
Ea trebuie să fie exactă, matemati
că, așa cum o cer legile eficienței 
economice. Desigur, este bine că in 
trei trimestre din acest an, față de 
aceeași perioadă a anului trecut, 
corelația indicatorilor de muncă și 
salarii este corespunzătoare, atît pe 
ansamblul industriei, cit Și pc mi
nistere. Acest echilibru trebuie 
păstrat și consolidat. Partidul nos
tru. preocupindu-se 
dicarea nivelului de 
lui, urmărește, cu o 
ție, asigurarea unei 
mice trainice pentru 
riului mediu, prin sporirea continuă 
a productivității muncii.

A realiza sporurile de producție de 
la un trimestru la altul, in principal, 
pe seama creșterii productivității 
muncii, prin îndeplinirea și depăși
rea planului Ia acest indicator — 
iată un obiectiv econbmic fundamen
tal care trebuie să stea in atenția 
fiecărui conducător de întreprindere, 
fiecărui om al muncii, fiecărei orga
nizații de partid. în 
re socialistă pentru 
cinalului inainte de

susținut de ri- 
trai al noporu- 
neslăbită aten- 
temclți econo- 
creșterea sala-

murea întrece- 
înfăptuirea cin- 
termen.

Viorel SĂLVGEAN

în aceste zile, la I.A.S. Cogealac, județul Constanța, s-au mobilizat toate 
forțele pentru stringerea porumbului de pe ultimele suprafețe

in ultima săptămină. culesul porumbului s-a Intensificat. In acest 
interval, in întreprinderile agricole de stat s-au recoltat 40 000 ha cu 
porumb, iar in cooperativele agricole — aproape 219 000 ha. Mii și 
mii de cooperatori și mecanizatori, salariați. studenți, elevi și militari 
ad depus eforturi deosebite pentru stringerea recoltei, pentru termi
narea acestei importante lucrări intr-un timp cit mai scurt. Cel mai 
mare volum de lucrări a fost deja efectuat. Totuși, la data de 10 no
iembrie mai erau de recoltat 349 000 ha cu porumb. Este necesară deci 
continuarea eforturilor pentru încheierea culesului pe toate suprafețele. 
In ultima perioadă, viteza zilnică La recoltat in cooperati
vele agricole a fost de peste 31 000 ha. Menținerea aicestui ritim 
permite încheierea recoltatului in săptămină următoare. Principalul 
este ca ritmul de lucru să crească in cooperativele agricole din jude
țele Ialomița, Teleorman, Timiș. Buzău. Prahova și altele. în care lu
crările sint intirziate. De aeramenea, este necesară urgentarea recoltării 
porumbului in întreprinderile agricole d» stat in care, in ultimele săp
tămâni. viteza zilnică de lucru a fost de numai 5 620 ha. Ia»ă de ce, 
direcțiile agricole, comitetele comunale de partid trebuie să acorde 
prioritate sprijinirii unităților cu suprafețe mari de porumb necules 
in vederea încheierii grabnice a lucrărilor.

Bătălia recoltării porumbului trebuie dusă pină la capăt. Nu se 
poate considera recoltarea încheiată odată cu strinsul știuletilor. ci sint 
necesare tăierea și transportul cocenilor, eliberarea terenului. Este 

facă concomitent pentru 
tractoarelor pentru exe-

necesare tăierea și transportul cocenilor, 
deosebit de important ca aceste lucrări să se 
a se cîștiga timp și a deschide front de lucru 
cutarea arăturilor dc toamnă.

MUNCĂ FĂRĂ RĂGAZ, PESTE TOT
ÂCOIO UNDE MAI ESTE DE CULES

CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT DIN JUDEȚELE BRĂILA, IALOMIȚA. DÎMBOVIȚA

lori a fost, din nou. o zi obișnuită 
de muncă in județul Brăila. Folo- 
slnd-o din plin, 31 dc cooperative 
agricole, printre care Chișcani. Ti- 
chilești. Gropeni. Urleasca și altele, 
au terminat recoltatul porumbului 
Așadar, la nivelul județului au mai 
rămas de recoltat 10 680 ha. „Forța 
umană și mecanică eliberată in a- 
ceste unități este îndreptată acum 
către cooperativele rămase mai in 
urmă cu recoltatul — ne spune Iov. 
ing. Gpigpre Mocanu. director ad
junct al direcției generale agricole. 
Aceasta va țjriibi lucrările și in săp
tămâna ce urmează vom termina re
coltarea in intregul județ".

★
în majoritatea unităților agricole 

din județul Ialomița s-a lucrat ieri 
din plin. Din primele ore ale dimi
neții. cooperatorii din comuna 
Sfintu-Gheorghe se aflau în luncă, 
la recoltatul porumbului. Tn ajuto-

rul lor au venit muncitoarele de la 
atelierul de covoare din comună. 
Intrucît pămintul e moale, comite
tul comunal de partid a atras nu
meroși cooperatori la lucrările de 
evacuare a apei. Ieri, cooperatorii 
au reușit să siringă porumbul de pe 
40 ha. „După socotelile noastre, 
pentru cit a mai rămas, avem ne
voie de 5—6 zile de lucru" — ne a- 
sigură iov. Gheorghe Zamfir, pri
marul comunei. Mai greu e de scos 
porumbul la capul locului. Roțile 
căruțelor și ale remorcilor se afundă 
in pămiut. uneori trebuie să fie tra
se de mai multe tractoare, tn aceste 
condiții deosebit de grele, coopera
torii au transportat, pină acum, la 
bază 1 558 tone de porumb boabe, 
cu 528 tone peste plan și s-au an
gajat să livreze suplimentar statu
lui 1 000 de tone. Organizind exem
plar munca, cooperatorii din co

muna Gh. Doja au recoltat 1 000 ha 
cu porumb din 1 200 ha și au pre
dat la fondul de stat 2 800 de tone, 
de trei ori cantitatea contractată.

*
Duminică, in comunele din Dimbo- 

vița s-a lucrat din plin pentru a re
colta și transporta porumbul de pe 
ultimele suprafețe. Cooperatorilor din 
Băleni Români le-au sosit in ajutor 
la recoltatul celor 40 ha de porumb, 
care au mai rămas neculese. lucră
tori de la I.T.A. Tirgoviște, cu 6 ca
mioane, iar in sprijinul celor de la 
Cojasca au venit petroliștii de la 
schela Moreni și muncitorii de la 
I.T.A. Viforîta și grupul de șantiere 
cu 18 camioane, tn total, la trans
portul porumbului spre bazele de re
cepție și spre pătulele proprii ale 
cooperativelor agricole au lucrat ieri 
360 de mașini. S-au transportat, 
ieri, 2 600 tone de porumb.

vaslui : S-au încheiat 
insămințările

Țăranii cooperatori, mecanizatorii, 
specialiștii raportează încheierea in- 
sămințării griului, orzului și secarei. 
Suprafața totală insămințată cu 
culturi de toamnă însumează 68100 
ha in cooperativele agricole și 9 500 
ha in întreprinderile agricole de stat. 
Tu cooperativele agricole Huși. Stă- 
nileșii, Lunea Banului. Berezeni, 
Fălciu. Duda-Epureni și altele sint 
condiții optime pentru ca suprafețele 
planificate să fie depășite. După 
calculele efectuate la direcția gene
rală agricolă județeană, dacă în ur
mătoarele două-trei zile timpul va 
permite, vor fi însămințate in pluș 
cel puțin 3 000 ha cu griu.

A

..

SPORT

Imagine din portul Galati

„Măsoară de șapte ori
și croiește o dată“

Am reținut cu uimire, tovarășe 
proiectant, dezinvoltura cu care ui 
imaginat spatii inutilizabile. numai 
pentru a apăra cele citcva acci
dente arhitecturale ale fațadei. Cu 
cită nonșalanță ai insistat asupra 
detaliilor de pe scara ce duce la 
mansardă, asupra coridoarelor, 
micșorind suprafața apartamente
lor de parcă locatarii au decis, ca 
vara, să se mute pe coridoare !

Noroc că proiectul dumitale are, 
citit cu atenție, șansa să rămină 
doar proiect.

Numai că uneori ne este dat ca 
proiecte insuficient gindile să fie 
reproduse la scară industrială. Și 
atunci... De la intimplări cu haz 
pmă la situații ce împiedica mer
sul normal al producției, totul e 
posibil. Mi s-a spus, de pildă, că. 
i.t un bloc, proiectantul a uitat sa 
prevadă coșurile pentru evacuarea 
fumului de la cazanele de calorifer 
amplasate in subsolul aceleiași clă
diri. Și că asta s-a observat, auzi 
minune !. tocmai clnd construcția 
era pe terminate.

Intr-o localitate, niște conducte 
n-au fost bine etanșate pentru 
a se face o economie de citeva sute 
de mii de lei fără ca proiectantul 
și beneficiarii să se gindească la 
faptul că aceasta va duce la po
luarea unei zone întregi și — in 
consecință — la reluarea lucrării, 
la cheltuirea nu doar a sutelor de 
mii economisite, ci și a milioane
lor investite la prima lucrare. Ca

de alte conse- 
. ______ producție, in

aprovizionarea întreprinderilor be
neficiare. sustragerea din alte 
locuri a forței de muncă etc.

Aflat in fața blocului de metal 
din care trebuie să lucreze o piesă
— se mai intimplă I — nu se ob
servă uneori că este mai mare can
titatea de metal ce se înlătură prin 
prelucrare, prin strunjire decit cea 
rămasă in piesa confecționată. Ex
primată altfel, o asemenea situa
ție ar putea fi asemuită cu gestul 
unui sculptor care s-ar îndirji să 
sacrifice un munte de marmură 
pentru a da la iveală un biet bi
belou.

Or, mai intilnim situații in care 
de la proiectul u.iei noi hr. ep in- 
deri și pină la execuția c nimeni 
nu s-a arătat preocupat dc faptul 
cu spațiile și înălțimea unor hale
— in a căror construcție se utili
zează cantități uriașe de metal — 
sint supradimensionate fără rost, 
dintr-o nemărturisită grandomanie 
sau. pur și simplu, din lipsa de 
preocupare pentru ceea ce numim 
problema economiilor.

Sau, mai aflăm situații cind ma
teria primă este irosită, piesele 
sint rebutate datorită precipitării 
in prelucrare, neatenției, erorilor 
de proiect sau neglijenței celui ce 
urmează să confecționeze piesa 
respectivă.

Ce-ar fi, mă gindesc, dacă „au
torii" unor asemenea nedorite si-

si nu mai vorbim 
cinfe : intirz.eri in

tuații. generatoare de risipă, intor- 
cindu-se la domiciliu ar descoperi 
că ferestrele casei le-au fost mu
tate in tavan, că p ntru a ajunge 
la ușa de la intrare in apartament 
— situată la mijlocul peretelui — 
ar trebui să escaladeze o scară de 
cițiva metri, că dintr-o greșeală 
țevile de calorifer <ju fost ampla
sate pe balcon etc., etc. Știu, o a- 
semenea lecție de pedagogie con
cretă este greu de realizat. Dar 
sint suficiente mijloace 
ționa împotriva unor 
malformații ale maladiei 
toare care este risipa.

Curios că azi — cind 
de oameni s-au dep ins. < 
si economisească și să-si 
rczscl veniturile p iu 'tc.-vem 
!>■ u.:ri la C.E.C.. o instituția 
oferă un veritabil sprijin omului 
gospodar — mai intilnim mostre de 
crasă risipă, situații din care de
ducem că unii n-au încă noțiunea 
prețului banilor, atita vreme cit 
nu sint dați din buzunarul propriu. 
Unei asemenea maladii, hai să-i 
spunem RISIPA, care ne costă pe 
toți, i se cuvine administrată o re
țetă drastică, a cărei eficiență tera
peutică să-i determine pe pacienți, 
intre altele, să invețe și să aplice 
in practică, fără ezitare, invățămin- 
tele din proverbul ce dă titlul a- 
cestor însemnări : „Măsoară de 
șapte ori și croiește o dată !“

de a ac- 
asemenea 

păgubi-

milioane 
au invitat 

spo- 
■ de 
care

Nicolae DRAGOS

AUTOCRITICA
trebuie să se simtă,

partid, pe fiecare utecist este spiritul critic și autocritic, intransigența față de 
lipsuri și neajunsuri; respingînd automulțumirea, fiecare este chemat să 
depună eforturi pentru perfecționarea continuă a muncii, a relațiilor sociale, 
pentru progresul neîncetat al societății noastre socialiste.

(din 
ALE

PROIECTUL DE NORME ALE VIEȚII Șl MUNCII COMUNIȘTILOR, 
ETICII Șl ECHITĂȚII SOCIALISTE)

FOTBAL : Rezultat 
echitabil în derbiul 
etapei : Universita
tea Craiova-Steaua 
0-0

RUGBI : Echipa noas
tră a pierdut meciul 
de ieri cu selecțio
nata R.F.G.

VOLEI : Dinamoviștii 
în turneu în R.P. 
Chineză

SCPIMA : Nume noi 
în rîni’u! frunților 
„Cupei României"

BASCHET : Tinerii 
lipsesc... chiar și de 
pe banca rezervelor

Meciuri pierdute la 
„scoruri" de mili
oane...

Alte știri din tară și 
de peste hotare, în 
pagina a lil a

O 
ani : 
vești 
zări deosebite in toate sec
toarele vieții economice 
și sociale. Diferite unele 
de altele, extrem de di
ferite prin domeniu! la 
care se referă, prin ideile 
de la care au pornit, prin 
ceea ce reprezintă. Au to- 
Miși un numitor comun : 
progresul. Și aceeași rădă
cină ..

Tn mod obișnuit însă, 
ori de cite ori aflăm un 
asemenea fapt, nu ne 
gindim la adevărata lui 
explicație, Ia adevărata 
lui geneză, care nu este 
alta decit atitudinea auto
critică. Ce altceva stă la 
temelia acestui vast pro
ces de 
o luptă 
tenace, 
care și 
a aduce, 
noastră < 
progres.
și inlocuindu-l cu altul ? 
Tn fond, autocritica nu este 
numai — și nu in •primii} 
rind — înțelegerea sau 
recunoașterea unor gre
șeli : autocritica autentică 
este atitudinea ofensivă, 
acțiunea fermă pentru de
terminarea unei schim
bări. actul de muncă, de 
voință, de acțiune izvorit 
tlin convingerea că SE 
POATE MAI BINE.

Referindu-se la esen
ța autocriticii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu spu
nea :

k____________

a acestor 
ne aduce

realitate 
fiecare zi

dense despre reali-

innoire dacă nu 
i permanentă și 

dusă de fie- 
de toți, pentru 
m activitatea 

elementele noi. de 
negind un stadiu

„In cadrul societății so
cialiste lupta dintre vechi 
și nou imbracă îndeosebi 
forma criticii ți autocri
ticii. In construcția socia
listă critica și autocritica 
este lege a dezvoltării so
ciale, un factor fundamen
tal al lichidării neajunsu
rilor și răminerilor in 
urmă, al asigurării mer
sului hotărit înainte al în
tregii societăți... Tăinuirea 
lipsurilor și insucceselor.

viață socială, principiul a- 
cesta, al raporturilor ba
zate pe deplina sincerita
te, pe atitudinea comba
tivă față de tot ce este pe
rimat, pe receptivitatea la 
nou, este continuu con
fruntat cu faptele : pentru 
că singurul criteriu de 

. verificare, singura măsură 
a autenticității atitudinii 
autocritice o constituie 
efectul ei : faptele.

Acesta este și unghiul

ancheta socială

ziție autocritică, temeinic 
demonstrată prin fapte).

— Este modul firesc al 
organizațiilor de partid de 
a acționa in spiritul pro
iectului de Norme ale 
vieții și muncii comuniști- . 
lor, ale eticii și echității 
socialiste, ne-a spus din- 
tr-un început interlocu
torul nostru. Și cind 
spun organizații de par
tid, mă gindesc de fapt 
la fiecare comunist în 
parte, a cărui atitudine 
trebuie să fie traversată 
de intransigența față 
de neajunsuri, de apre
ciere lucidă, 
rezultatelor, 
responsabil 
tinua perfecționare 
muncii. In fond, de i

im- 
in

prezentarea în roz a rea
lității, ingimfarea. atitu
dinea de paradă față de 
realizări dăunează intere
selor partidului și poporu
lui nostru. Asemenea ati
tudini și practici ne 
piedică să cunoaștem
profunzime și la timp ce
rințele vieții, să luăm mă
surile cele mai corespun
zătoare. să asigurăm înlă
turarea rapidă a neajun
surilor și accelerarea mer
sului inainte" (din artico
lul „Rolul conducător al 
partidului in etapa desă- 
virșirii construcției socia
liste", publicat în „Scin- 
teia“ din 7 mai 1967).

Promovat ca spirit ge
neral in relațiile de mun
că, în întreaga noastră

de vedere care ne preocu
pă in articolul de față. 
Ne-am ales ca teren 
investigație domeniul 
conomic și am avut, 
tema aceasta, pentru 
ceput. o convorbire cu 
varâșul Stelian 
nu, secretar al Comitetu
lui municipal București 
al P.C.R.. care ne-a răs
puns, mai intii, la o intre-' 
bare privind activitatea 
din ultimul timp a comi
tetului municipal, caracte
rizată tocmai printr-o ati
tudine realistă față de 
problematica foarte com
plexă a dezvoltării vieții 
economice și sociale a 
Capitalei (atitudine care 
definește, in esență, o po-

i

de 
e- 
pe 
în- 
to- 

Grindea-

critică, a 
de efortul 

pentru con-
—. de o a- 

semenea atitudine cu
rajoasă, comunistă, de
pinde progresul neîncetat 
intr-un domeniu sau al
tul de activitate. Au 
existat in trecutul nu 
prea îndepărtat o serie 
de carențe in activitatea 

■ comitetului 
mai ales în 
activității 
Unii tovarăși 
sabilități în 
unor intreprinderi. 
virtutea unor obișnuințe 
mai vechi, încercau să-și 
asume sarcini cit mai 
mici după binecunoscuta 
formulă : „Cu cit am

Mlhal CARANFIL

municipal*, 
coordonarea 

economice, 
cu respon- 
conducerea 

In

(Continuare 
in pag. a H-a)
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actualitatea culturală
MANIFESTĂRI CONSACRATE 

CELEI DE-A XXV-A ANIVERSĂRI 
A REPUBLICII

COLOCVIU PE TEMA:

CURIER

Slmbătă s-a încheiat ..Săptămîna 
muzicală craioveană", acțiune iniția
tă de Comitetul județean Dolj pen
tru cultură și educație socialistă în 
întimpinarea aniversării republicii.

în ultima zi a acestei manifestări 
a avut loc o adunare festivă, prile
juită de sărbătorirea a 25 de ani de 
activitate a Filarmonicii din locali
tate. în cadrul adunării. Ion Dumi
trescu. președintele Uniunii Compo,- 
zitorilor, Nicolae Căllnoiu. directo
rul Direcției muzicii din Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, și 
alți participants au felicitat colecti
vul Filarmonicii pentru contribuția 
adusă în acest sfert de secol la îm
bogățirea vieții culturale a orașului 
Craiova, a județului Dolj si a jude
țelor limitrofe. în încheierea adu
nării, cei prezenți au adresat 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, o telegramă In 
care exprimă angajamentul de a mi
lita neobosiți pentru educația este
tică a oamenilor muncii, pentru a 
promova cu consecventă creația 
compozitorilor români, inspirată din 
marile realizări ale poporului nos
tru.

★
La Suceava a fost tipărită cule

gerea literară omagială intitulată 
„Țara de sus“.

Volumul reunește versuri, proză, 
reportaje inspirate din viața și 
munca oamenilor de pe aceste me
leaguri, din marile prefaceri și 
transformări revoluționare înfăptui
te in anii socialismului pe pămintul. 
patriei.

★
..Slăvim republica" — sub acest 

generic formații artistice din Me

hedinți au prezentat duminică la 
Pristol, Bicleș, Izvema și Cireșu bo
gate programe artistice, in cadrul 
unei ștafete culturale inițiate de că
tre Comitetul de cultură și educa
ție socialistă al județului. Zilnic, pe 
scenele căminelor culturale din a- 
cest județ au loc spectacole prezen
tate de formații din localități ve
cine, ștafeta urmind cinci circuite 
diferite.

nlr
Locuitorii comunei Costești, jude

țul Vilcea, au sărbătorit duminică o 
jumătate de secol de Ia crearea pri
mului așezămint de cultură. în ca
drul adunării populare desfășurate 
cu acest prilej au fost puse bazele 
asociației culturale „Matei Basa- 
rab", prima de acest fel din județ. 
Acest for obștesc iși propune să 
contribuie la valorificarea într-un 
mod superior a tradițiilor culturale 
ale comunei. i

*
Sub genericul „Omagii doljene la 

pătrarul de veac al republicii", la 
Muzeul Olteniei din Craiova a avut 
loc, duminică, simpozionul „Cerce
tarea științifică — factor determi
nant al progresului activității mu
zeale" și vernisajul expoziției „25 de 
ani de activitate muzeistică în 
Dolj". în aceeași zi, numeroși locui
tori ai orașului Băileștl au luat 
parte la un program prezentat în 
cadrul Festivalului coral doljan de 
formații ale căminelor culturale din 
județ. Manifestări asemănătoare au 
avut loc la Calafat, Podari, precum 
și in numeroase alte localități ale 
județului Dolj.

(Agerpres)

„Contribuția universităților populare 
la înfăptuirea programului P.C.R. privind 
educația socialistă a oamenilor muncii"
IAȘI (Corespondentul „Scînteii", 

Manole Corcaci). — în sala de 
festivități a Palatului culturii din 
Iași au început lucrările unui 
colocviu al universităților popu
lare din localitate. La această 
manifestare consacrată celei de-a 
25-a aniversări a republicii parti
cipă ca invitați și cu comunicări 
științifice reprezentanți ai multor 
universități populare din tară, 
printre care Mureș, Mehedinți, Olt,

Gorj, Bistrlța-Năsăud. Hunedoara. 
Brăila, Alba. Suceava etc.

Timp de două zile vor fi dezbă
tute, în cadrul temei generale „Con
tribuția universităților populare la 
înfăptuirea programului P.C.R. pri
vind educația socialistă a oamenilor 
muncii", un număr de 22 referate și 
comunicări. Duminică, participanții 
la colocviu au vizitat lașul, casa 
memorială „Vasile Alecsandri" de 
la Mircești și alte puncte turistice.

SCENA
PREMIERE TEATRALE

• TEATRUL T.V. anunță : „John 
Gabriel Borkman" de H. Ibsen, 
premieră pe țară (marți 14 noiem
brie). Adaptarea și regia : Petre 
Sava Băleanu. Regizor secund : 
Mircea Anghelescu. în distribuție : 
George Constantin, Olga Tudorache, 
Mircea Anghelescu, Doina Tuțescu, 
Tamara Crețulescu, Carmen Tăutu, 
Camelia Zoriescu, Ion Caramitru. 
Scenografia : arh. Teodora Dinu- 
lescu. Imaginea : Elena Popescu, 
Mihai Preorocu, Cristian Miiller, 
Nicolae Modreanu. Regia de mon
taj : Marga Niță.

•TEATRUL NAȚIONAL DIN 
TIMIȘOARA prezintă in premieră 
„Șantajul" („Piine amară") de Cla
ude Spaak. (Traducerea Sanda Ri- 
peanu și Florica Eugenia Condu- 
rachi). Regia ; Dan Alecsandrescu. 
Scenografia : Doina Popa Almășan.

•TEATRUL DRAMATIC DIN 
BRAȘOV prezintă cea de-a treia

premieră a acestei stagiuni : „Mo
ralitatea doamnei Dulska" de Ga
briela Zapolska. Regia : Ion Maxi
milian in colaborare cu Sică 
Alexandrescu. Scenografia : Cristi
an Urdea. în distribuție : Angela 
Castache (In rolul titular), E. Mi- 
hăilă Brașoveanu (care este și asis
tent de regie), Gabriel Săndulescu, 
Luminița Blănaru, Melania Nicu- 
lescu, Virginia Mar cu, Constanța 
Comănoiu, Dona Cotruibaș, Luli 
Crăciun.

• TEATRUL DE DRAMA ȘI CO
MEDIE CONSTANȚA prezintă pre
miera piesei „Mascarada" de M. 
Lermontov, in versiunea româneas
că. și realizarea scenică a lui Ion 
Maximilian. Scenografia : Elena
Forțu. Coregrafia : Trixy Checais. 
In distribuție : Sandu Simionică, 
Aurora Simionică și Marcela Sassu, 
Mircea Nicolae Crețu, Romei Stănciu- 
gel, Emil Sassu, Costel Rădulescu, 
Zoe Caraman-Ștefan, Virgil Andriescy, 
Iolanda Copăceanu-Mugur și mulți 
alții.

Turneul Teatrului Tineretului 
din Piatra Neamț 
în Danemarca

După aplauzele spec
tatorilor la Niirnberg 
6au Miinchen, de la 
Veneția ori San Mari
no, recent „Teatrul 
Tineretului" din1 Pia
tra Neamț a efectuat 
un turneu în Dane
marca. cu „Harap 
Alb" — spectacol lau
reat cu marele premiu 
al Festivalului teatru
lui pentru copii și ti
neret — ediția 1971. 
De la premieră pină 
acum. „Harap Alb" a 
fost prezentat de 116 
ori, în fața a 62 811 
spectatori, expresie a 
marii sale audiențe la 
public — ne infor
mează Paul Findri- 
han, secretarul literar 
al teatrului. De ase
menea. încă de la pre
mieră specialiști ai 
artei teatrale din Ja
ponia. R. F. a Germa
niei și din alte . țări 
au calificat spectaco
lul drept „o lecție de 
artă teatrală. în spe
cial pentru acest foar
te dificil și ingrat do
meniu al teatrului 
pentru copii". Iar la 
festivalul popoarelor 
din Republica San 
Marino din toamna a- 
nului trecut, publica
ția „II Dramma” 
nota printre altele : 
„De la acest specta
col experții noștri în 
spectacolele pentru 
copil ar face bine să 
Învețe mult".

— Ce ne puteți 
spune despre noul 
turneu printre spec

tatorii din Danemar
ca 7

— Pentru ușurarea 
înțelegerii spectaco
lului, deci pentru o 
mai mare eficientă a 
acestui turneu. am 
tradus piesa in limba 
daneză. într-o formu
lă scurtă și am tri
mis-o multiplioată in 
cele 8 orașe de pe iti
nerarul stabilit. în 
același mod au fost 
difuzate o prezentare 
a scriitorului Ion 
Creangă și a specta
colului. în scopul în
țelegerii în întregime 
a fabulei basmului 
pus in acenă. s-a 
realizat un play-back 
în care actorul Cor
nel iu Dan Borcia a 
fost dublat de actorul 
danez, Alf Ander
sen.

în cadrul turneului 
în Danemarca, orga
nizat cu sprijinul zia
ristei și omului de 
teatru danez Alice 
Heje, „Teatrul Tinere
tului" a prezentat un 
număr de 10 specta
cole. atît în capitala 
daneză, cît și în prin
cipalele orașe ca 
Aarhus, Alborg și la 
sala Casino din Sla- 
gelse. în afara spec
tacolului propriu-zis, 
gazdele au organizat 
cite va manifestări de 
caldă simpatie care au 
evidențiat bunele re
lații existente între 
popoarele noastre, din
tre care amintesc en
tuziasta primire din

orașul Slagelse. Spec- 
taoolul a fost primit 
de către presa de 
specialitate cu apre
cieri elogioase. A- 
mintesc, de pildă,' că 
sub titlul „Atmosfera 
sărbătorească și umo
rul românesc vizi
tează orașele dane
ze", publicația „Aar
hus Stiftitidende" din 
19 octombrie nota : 
„Spectacolul Teatrului 
Tineretului este un 
spectacol foarte mo
dern, viol și plin de 
umor. Este in primul 
rînd un spectacol vi
zual. pus in scenă de 
un regizor deosebit, 
interpretat de actori 
de mina intil. Nimic 
nu este mai valoros 
ca un asemenea spec
tacol cind este vorba 
de publicul de mii ne", 
iar din publicația 
„Aktnelt". din 20 oc
tombrie, cităm : „Am 
văzut un spectacol cu 
dorința de înfringere 
conștientă a iluziei 
scenice. O reprezenta
ție care dă imaginea 
vivacității creatoare 
de fantezie a marilor 
serbări populare".

Stnt aprecieri care 
fac dovada inepuiza
bilelor resurse ale 
artei noastre teatrale, 
a perspectivei ca lim
bajul scenic românesc 
să găsească tot mai 
mult ecou la specta
tori.

Ion MANEA

Sc’enâ din spectacolul Teatrului maghiar de stat din Cluj cu piesa „Mîine 
vom continua" de Dobozy Imre (premieră pe Jară)

Festivalul folcloric I PE ECRANE
„Danubius"

GIURGIU (Corespondentul „Scân
teii", Florea Ceaușescu). —• Timp 
de două zile, la Giurgiu s-a 
desfășurat cea de-a 5-a ediție a tra
diționalului festival folcloric al jude
țelor de pe Dunăre. „Danubius", în
chinat celei de-a 25-a aniversări a 
republicii. Conceput ca o amplă ma
nifestare cultural-artistică, festivalul 
a reunit la această ediție cele mai 
reprezentative formații de amatori 
din 10 județe riverane Dunării : Ca- 
rașiSeverin. Mehedinți, Dolj, Olt. Te
leorman, Ialomița, Brăila. Galați 
Tulcea și Ilfov.

în programul complex al actualei 
ediții au figurat, printre altele, des
chiderea unei expoziții de artă popu
lară cuprlnzind cele mai semnifica
tive creații ale meșterilor populari 
din zonă, o paradă a portului popular 
pe străzile municipiului Giurgiu, 
spectacolele pe scenele casei de cul
tură din Giurgiu, precum și la cămi
nele culturale din Gogoșari, Daia. 
Remuș, Stănești și Izvoarele.

• Cheia — producție a cinema
tografiei cehoslovace, in regia lui 
Vladimir Cech. Amplă evocare a re
zistenței antifasciste din Cehoslova
cia, aducind in prim plan eroismul, 
tăria și frumusețea morală a luptă
torului comunist. în distribuție : 
Frantisek Vlcena. Wilhelm Koch- 
Hooge, Zdenek Kamph, Eva Sirous- 
kova etc. Film distins cu Medalia de 
argint la festivalul de la Moscova, 
1971.

• Frumos, onest, emigrant tn 
Australia — producție italiană, in 
regia lui Luigi Zampa. O comedie 
amară, inspirată din realități ale 
existenței unor emigranți italieni, 
surprinși in momentele confruntării 
iluziilor lor efemere cu adevărurile 
dure ale înstrăinării. Cu : Alberto 
Sordi, Claudia Cardinale ș.a.

• Bulevardul Romului — copro
ducție franco-hispano-italiană, in re
gia lui Robert Enrico. Epoca prohi
biției americane, evocată intr-un 
film interpretat de Brigitte Bardot, 
Lino Ventura, Bill Travers etc.

*

*
*

*

EXPOZIȚII
• în sălile Dalles poate fl vizitată 

Expoziția de pictură, sculptură, «ra
fiei și artă decorativă din Republi
cile Sovietice ale Asiei Centrale și 
Kazahstan.
• Artiști plastici amatori din 

R. D. Germană iși prezintă lucrările, 
in aceste zile, in sala Ateneului Ro
mân (str. Franklin 1—3).

• Marți, 14 noiembrie, la sediul 
Bibliotecii americane (str. Al. Sa- 
hia nr. 7—9) va avea loc vernisajul 
expoziției „30 de lucrări In ceramică".

• CLUJ (Corespondentul „Scin
teii", Al. Mureșan). — Sălile Ga
leriei de artă din- Cluj găzdu
iesc Expoziția anuală de pic
tură, în care 60 de artiști plastici ex
pun peste 100 de lucrări cu o tema
tică inspirată din trecutul istoric șl 
realitățile contemporane, din munca 
entuziastă a poporului român pen
tru construcția socialismului.

La Muzeul de artă al aceluiași oraș 
s-a deschis Expoziția de pictură, 
sculptură, grafică și metaloplastie a 
artiștilor plastici amatori. Tematica 
foarte variată, izvorită^din preocupă
rile contemporane șî frumusețile 
vieții noastre noi, atestă dragostea 
cu care artiștii plastici amatori — 
oameni ai muncii de diferite virste 
și profesii — intimpină aniversarea 
unui sfert de veac de la proclamarea 
republicii.
• MIERCUREA CIUC (Corespon

dentul „Scinteii". L. Deaki). — 
La Casa de cultură municipală din 
Odorheiul Secuiesc, județul Harghita, 
a avut loc vernisajul expoziției de 
grafică a artistului plastic odorheian 
Maszelka Jănos. Printre cele 40 de 
lucrări expuse figurează cele mai 
recente creații ale graficianului in- 
fățișind peisajele șl oamenii acestor 
meleaguri.

(Urmare din pag. I)

mai puțin de făcut, cu atit mai 
mari sint șansele de a-mi , în
deplini cu brio obligațiile asu
mate". Ne-am dat seama că un a- 
semenea mod de a munci nu poate 
duce la nimic bun și că rolul orga
nizațiilor de partid este să deter
mine o evaluare corectă, realistă a 
situațiilor și posibilităților. Atunci 
clnd a apărut ideea unui studiu a- 
mănunțit prin care să ne dăm sea
ma dacă nu cumva sarcinile ce re
vin Capitalei in actualul plan cin
cinal ar putea ,fl înfăptuite cu 
șase luni mai devreme, unii din
tre oamenii de care vorbeam au 
declarat ideea aceasta ca fiind 
utopică. Ne-am bizuit insă pe forța 
morală a oamenilor, pe oamenti de
prinși să privească realitățile cu un 
ochi lucid, dispuși să cerceteze și 
să-și pună în valoare toate resur
sele. capabili de autodepâșire. Stu
diu! acesta, desfășurat pe colective, 
în fiecare unitate economică în par
te. a fost încununat de succes și 
ne-a dovedit încă o dată, dacă mai 
era nevoie, ce mare valoare prezintă 
pentru noi atitudinea autocritică au
tentică. in sensul reconsiderării con
tinue a poziției noastre tată de rea
litate. tn sensul punerii de acord a 
modului de a acționa cu realitatea.

Intrind in intimitatea acestui pro
ces vom descoperi o lume a căutări
lor, a frămintârilor interioare la 
scara unor mari colectivități produc
tive, secvențe, uneori, dramatice, 
întotdeauna încununate de succes. 
Dintr-o altă discuție, purtată de data 
aceasta cu tovarășul Gheorghe Dră- 
gan, prim-secretar al Comitetului de 
partid al sectorului 7 București, am 
reținut următoarele ;

— Avem din ce în ce mai mult 
de-a face cu oameni — și mă refer 
la marea masă — care gindesc mai 
departe decit propriul cerc de Inte
rese, la răspunderile ce le revin în 
procesul muncii și evoluției noastre. 
Fără să aștepte evidențierea lipsuri
lor. ei se află intr-o continuă inves
tigare a noului, a propriilor rezerve 
pentru o activitate mai bună, mai 
eficientă Trebuie să ne bucure și ne

pe secții și sectoare, a solicitat pă
reri. idei. Echipe de muncitori și 
specialiști au întocmit studii de 
perspectivă, au elaborat soluții. Ele 
au fost apoi, din nou. supuse dezba
terii și s-au ivit astfel îmbunătățiri, 
tn mod repetat, la fiecare nouă dez
batere. au fost descoperite imperfec
țiuni și s-au născut idei mai bune 
pentru soluționarea fiecărei proble
me dificile. La sfirșitul acestui pro-

Sesizarea 
s-a dovedit 
întemeiată

O scrisoare sosită la 
redacție sesiza că la 
cooperativa „Meșteșu
garul" din Cimpina se 
comit o serie de abu
zuri și ilegalități, cu 
consecințe negative a- 
supra activității econo
mice a acestei unități. 
Comitetul județean 
Prahova al P.C.R., că
ruia i-am făcut cunos
cută această sesizare, 
ne-a trimis un răs
puns, însoțit de un re
ferat intocmit de bi
roul Comitetului oră
șenesc de partid Cim- 
pina. în referat se a- 
rată că un colectiv, 
format din activiști de 
partid și de stat, con
dus de tov. Nicolae 
Dumitrașcu, secretar al 
comitetului orășenesc 
de partid, „a efectuat 
cercetări ații la sediul 
cooperativei, cit și la 
punctele de lucru și 
depozite, a discutat cu 
un mare număr de 
cooperatori și benefi
ciari".

Din această analiză 
amplă a activității 
cooperativei și a con
ducerii acesteia s-au 
desprins numeroase 
deficiențe.

După ce stnt enu
merate deficiențele 
constatate, în răs
puns se precizează :

„în ședința de birou 
a comitetului orășe
nesc de partid au 
fost luate următoa
rele măsuri : sancți
onarea tov. Alexan
dru Cojocaru cu vot de 
blam și destituirea sa 
din funcția de preșe
dinte al cooperativei 
„Meșteșugarul" ; scoa
terea din funcția de se
cretar al organizației 
de bază a tov. Mihai 
Gheorghe, criticarea 
lui aspră pentru lip
surile manifestate și 
schimbarea din funcția 
de contabil-șef al uni
tății. De asemenea, s-a 
propus U.J.C.M. Pra
hova efectuarea unei 
verificări de fond și 
acordarea, prin com
partimentele de spe
cialitate. a unui sprijin 
mai calificat acestei 
cooperative. Măsurile 
aprobate de către bi
roul comitetului orășe- 

jhBșȘ de piatțid au fost 
âdtfse lâ’ cunoștința 
membrilor de partid 
din cooperativă".

Cu ce drept 
purtați oamenii 

pe drumuri 7
Mai mulți locuitori 

din satul Bogiltin, co

muna Cornereva, ju
dețul Caraș-Severin. 
au trimis redacției un 
memoriu. în luna iu
nie a.c., prin care sesi
zau că au vîndut aso
ciației intercooperatis- 
te de îngrășare a vite
lor Cerneți, din jude
țul Mehedinți, impor
tante cantități de fîn, 
și nu li se mai plătește 
contravaloarea aces
tuia. Oamenii arătau 
că au fost de mai mul
te ori la unitatea că
reia i-au vîndut finul, 
la organe agricole ale 
județului, dar tot n-au 
primit banii. Uniunea 
județeană a cooperati
velor agricole ne-a 
confirmat cele sesizate, 
menționind că „plata 
finului urma să se facă 
de către IJCOOP și 
nicidecum de către A- 
sociația intercoopera- 
tistă din comuna Cer- 
neți".

Am considerat ches
tiunea încheiată, o dată 
ce au fost incunoștiin- 
țate foruri județene 
responsabile asupra a- 
cestor stări de lucruri. 
Iată însă că zilele tre
cute, o nouă scrisoare 
sosită la redacție ne 
sesizează că oamenii 
sint purtați In conti
nuare pe drumuri. Ei 
iu atașat la scrisoare și 
o adresă, semnată de 
directorul asociației in- 
tercooperatiste, trimisă 
unuia dintre vînzători. 
In care se preciza: „Vă 
rugăm să comunicați 
tuturor celor care au 
vîndut furaje com
plexului nostru că în
tre 18—20 septembrie 
a.c. vor fi chemați 
pentru a li se achita 
contravaloarea". „O a- 
devărată bătaie de 
joc — se spune în scri
soare — căci de atunci 
noi ne-am deplasat în 
comuna Cerneți în re
petate rînduri, dar am 
tăcut drumul în zadar".

Cum este posibil să 
ie manifeste atita ne
păsare față de acești 
oameni care au avut 
încredere in conduce
rea asociației inter- 
cooperatiste, vinzin- 
du-i finul fără să pri
mească banii pe loc. 
așa cum ar fi trebuit 
să se procedeze 7 Dacă 
conducerea Uniunii Ju
dețene a cooperativelor 
agricole, care a semnat 
răspunsul dat redacției 
încă în luna august, 
și-ar fi făcut datoria, 
ar fi scutit oamenii de 
timp pierdut și de bani 
cheltuiți. Este timpul 
să și-o facă măcar a- 
cum I

Concis, la obiect
Inspectoratul muni

cipiului București al 
Ministerului de Inter
ne: „Se confirmă că la 
depozitul de materiale 
de construcție nr. 1 
Grivița Roșie, cu se
diul in str. Jiului nr. 
10. sectorul 8, s-au co
mis o serie de nere
guli. Astfel, s-au în
tocmit mai multe fac
turi pentru transpor
tul diferitelor mate
riale de construcție la 
beneficiari. în care au 
fost trecute cantități 
mai mari decit cele 
reale. Pentru acest 
fapt s-a dispus începe
rea urmăririi penale 
împotriva vlnovaților 
în dosarul nr. 996348'
1972. Totodată, pentru 
stabilirea exactă a 
prejudiciului cauzat 
s-a introdus și o ex
pertiză contabilă".

Consiliului popular 
al municipiului Arad : 
„în vederea reducerii 
zgomotelor, Uzina de 
vagoane a contractat 
cu „INCREST" Bucu
rești două atenuatoare 
de zgomot „Silens — 
Coandă 435", cu ter
men de livrare la fi
nele trimestrului 11/
1973. Astfel de atenua
toare constituie un 
produs nou și deci 
procurarea lui în ter
men mai scurt nu este 
posibilă".

Uniunea județeană a 
«operativelor meșteșu
gărești Caraș-Severin : 
„S-a restituit salaria
tei Maria Moldovan, 
de la cooperativa meș
teșugărească „Răsări
tul" din Oravița, suma 
pentru cele 14 zile lu
crate și urmează ca, 
pină la sfirșitul lunii 
(octombrie — n.n.), să 
primească și diferența 
de salariu pentru zi
lele lucrate. Salariata 
a fost reprimită la lu
cru la începutul lunii 
octombrie. Este ade
vărat că șeful secției 
timplărie. Andrei Ște
fan, a cerut salariatei 
(cu ce drept 7 — n.n.) 
suma de 300 de lei. 
Cele două reclamații 
adresate conducerii 
cooperativei de către 
salariată nu au fost re
zolvate operativ, fapt 
pentru care conduce
rea uniunii a sancțio
nat pe președintele și 
Vicepreședintele , coo
perativei. Totodată, 
s-au dat dispoziții ca 
șeful secției timplărie 
șă fie sancționat cu a- 
vertisment pentru ne- 
primirea la lucru a 
muncitoarei și cererea 
de bani din salariu 
realizat".

Neculaf RO$€A

JUDEȚEAN
Corespondenții 

„Scinteii" transmit:

SIBIU

Dialog 
al veteranilor 

muncii
La Sibiu a avut loc un „dialog 

al veteranilor muncii", la care 
au luat parte muncitori, ingineri, 
cadre didactice, medici etc. cu o 
activitate neîntreruptă, în a- 
ceeași unitate, de 25 de ani. Or
ganizat în cinstea aniversării 
republicii, „dialogul" a consti
tuit o incursiune pasionantă și ' 
plină de învățăminte în răs
timpul trăit de ei și de colecti
vele in care lucrează din anul 
1947 pină in prezent. Cu acest 
prilej, unui mare număr de par
ticipant! Ia dialog li s-a inmînat 
diploma de onoare „Veteran al 
muncii". Printre cei distinși se 
află Maria Popovici, țesătoare la 
Fabrica „Libertatea", Ion Stă- 
nilă, președintele comitetului 
sindicatului de la A.M.E.T. Sibiu, 
Enric Enkelhardt, profesor la 
Liceul nr. 2, Avram Besoiu. ac
tor la Teatrul de Stat din loca
litate.

PRAHOVA

Consultații • 
juridice

La Casa de cultură a sindica
telor din Ploiești a luat ființă un 
cabinet de consultații juridice. 
Aici, de două ori pe săptămină, 
juriști de la colegiul avocaților 
din localitate, din întreprinderi 
și instituții oferă gratuit consul
tații tuturor celor care doresc 
să-și lămurească unele probleme 
de muncă și de viață. Tot în ca
drul cabinetului, de două ori pe 
lună se organizează expuneri și 
dezbateri, seri de întrebări și 
răspunsuri pe diverse teme ju
ridice. Una din primele expu
neri, urmată dejntrebări și răs
punsuri,.a avuLca temă proiec-, 
tțll ndijlut Cqd *1 muncii.

MUREȘ

20.50

t 21,53

17.50

18,00
18,40

19,00
19,20

10,30

20.00 
30.05 
20.20

PROGRAM!^, ]

22,30
22,43

Roman foileton „Elizabeth 
R“. Episodul „Umbra" (par
tea I).
Steaua fără nume. „Floarea 
din grădină". Concurs pentru 
tineri interpret! de muzică 
populară. Prezintă Mlhal Flo
rea.
„24 de ore".
Contraste In lumea capitalu
lui.

Deschiderea emisiunii. Curs 
de limba franceză. Lecția a 
aș-a.
Căminul la... Satu-Mare. 
Scena — emisiune de actua
litate șl critică teatrală. 
Săptămîna în imagini.
1001 de seri. Filmul de ani
mație „Pirații rîulul".
Telejurnal. a în cinstea ani
versării republicii — Cronica 
marii Întreceri.
Avanpremieră.
Reflector. %
Prim-plan : luliu Cazacu — 
inginer-șef de concepție la 
uzinele „Tractorul" din Bra
șov. Reporter Carmen Dumi
trescu. Imaginea George Sti- 
nea.

PROGRAMUL ti

Deschiderea emisiunii. Seară 
pentru tineret. • Primii pași 
în profesie — reportaj despre 
tinerii Ingineri — promoția 
1972. • Serile de dans la clu
burile și casele de cultură 
ale tineretului. • Clubul ac
tualităților. « „Valabilii" — 
serial satiric cu Rodica Man- 
dache și Dan Nuțu. a Cine 
participă la viața de organi
zație 7 • „Punctul pe 1". • 

Natalia Io
la Faculta- 
Mapamond. 
tineretului 

Vlrsta dra- 
de film șl

zațle 7 • ,. ____
Muzică ușoară cu 
nescu — studentă 
tea de drept. a 
Popas la Palatul 
din Varșovia. • 
gostei — subiect... .... ......
njeditație. • „De dragoste" 
program de muzică ușoară.

I
\

\

ț

ț

*

Stop cu... 
autoservire

La una din intersecțiile cele 
mai aglomerate din orașul Tg. 
Mureș a început să funcționeze 
o instalație ingenioasă : primul 
semafor cu comandă automată 
pentru trecerea pietonilor. In
stalația asigură buna desfășura
re a circulației și, la comandă, 
deschide cale liberă traversării 
străzii de către pietoni, printre 
care și sutele de elevi ai liceu
lui din apropiere. In momentul 
cind se apasă pe unul din bu
toanele aflate in apropierea por
țiunii marcate pentru trecerea 
de pietoni, automatul intră in 
funcțiune, schimbind culoarea 
semaforului. Pietonii au la dis
poziție circa 25 de secunde pen
tru traversare. Revenirea pentru 
circulația autovehiculelor se face 
automat. Ciclul se reia la o nouă 
apăsare pe buton.

BRĂILA

tru ani și trei luni !“). E un singur 
exemplu, aș putea vorbi despre multe 
altele asemănătoare care demon
strează că oamenii au înțeles în 
adincime care trebuie să fie atitudi
nea lor față de propriile posibilități. 
Ej știu că nimeni nu și-a încheiat 
vreodată procesul de perfecționare, 
că trebuie să-ți examinezi mereu, cu 
înoredere, propriile disponibilități... 
Vedeți, partidul și, personal, secre-

Autocritica trebuie să se simtă, 
nu doar să se audă!

bucură acest fenomen pentru că el 
reprezintă de fapt o treaptă superi
oară pe scara dezvoltării conștiinței 
comuniste. Am asistat, in perioada 
stabilirii angajamentului Capitalei de 
a Îndeplini cincinalul in patru ani și 
jumătate, la situații de felul urmă
tor : intr-o mare întreprindere, cum 
este Fabrica de confecții și tricotaje 
București, in acțiunea de prospectare 
a posibilităților de a îndeplini cinci
nalul mai devreme s-au angajat, prac
tic, toți salariații întreprinderii. Nu 
s-au așteptat indicații. Conducerea a 
luat inițiativa unor dezbateri largi.

ces de clarificare s-a ținut adunarea 
generală a oamenilor muncii și din 
nou au apărut idei. Astfel că. de la 
începutul timid cind se „visa" la ciș- 
tigarea de două, trei luni, s-a alun» 
la angajamentul de a îndeplini cinci
nalul în 4 ani și cinci luni. Nu s-au 
oprit insă nici aici. După Conferința 
Națională a, partidului, dosarul „cin
cinalului în patru ani și cinci luni" a 
fost redeschis, căutările continuă si 
ne putem aștepta la un nou anga
jament. (N.R. In numărul de ieri al 
„Scinteii" a fost publicat noul angaja
ment al fabricii : „Cincinalul in pa-

tarul iul general ne îndeamnă la a 
înfăptui mai mult și ne asigură că 
este posibil să înfăptuim maj mult 
nu prin efort fizic suplimentar, ci 
printr-un efort de gindire, de auto- 
perfecționare... Viața insăși ne dove
dește că așa este. Voiam să vă mai 
spun că, in perioada amintită, în 
întreprinderile din sectorul nostru, 
la adunările oamenilor muncii in 
care s-a discutat angajamentul, s-au 
făcut peste 600 de propuneri substan
țiale care aveau in vedere optvnizări 
ale producției, reorganizări, procedee 
noi, soluții pentru rezolvarea unor

ștrangulări în procesele de produc
ție. S-au și aplicat pmă acum a- 
proape 300 dintre ele. Le-aș putea 
numi „300 de autocritici de aur", 
pentru că in aur se convertesc ase
menea fapte, efortul de gindire. de 
descoperire și promovare a noului.

Ce este deci autocritica 7 Am cău
tat. la întrebarea aceasta, răspun
suri din viată, de la oamenii care 
înțeleg profund sensul principiilor 
după care se conduc comuniștii in în
treaga lor viață, de la oameni care 
muncesc și trăiesc acolo unde se naște 
și se verifică adevărul, unde se îm
potmolesc și se spulberă șabloanele, 
dogmele, demagogia.

„Ce este autocritica 7“ îl întrebăm 
pe frezorul Ștefan Pan» de la Uzina 
de reparat material rulant „Grivița 
roșie".

— O autocritică ar trebui să nu 
fie așteptată, ci să se facă de la sine, 
la momentul oportun, și să o taci 
cunoscută nu prin vorbe, ci prin fe
lul cum muncești. Vin mereu lu
cruri noi in munca și in viata noas
tră și trebuie să le înțelegi, și. mai 
ales, trebuie să-ți dai seama singur 
cind ai rămas in urma mersului vre
mii și evenimentelor. Așa că autocri
tica. după mine, mai înseamnă și 
puterea de a te debarasa de menta
lități și obișnuințe vechi.

Dar au toti oamenii această capa
citate 7 Așa este ințeles de către toți 
conceptul de autocritică 7

Ce se află dincolo de cuvinte, ce 
se va afla, ulterior, dincolo de for
mulele, mai mult sau mai puțin 
meșteșugite, despre orooritle carențe 
și ce acoperire. în fapte, vor căpăta 
promisiunile 7 Iată întrebări simple 
și practice al căror răspuns probează 
valabilitatea autocriticii. Dar să nu 
anticipăm conținutul următorului 
nostru articol pe această temă...

Balta Seaca 
se va umple 

nu numai cu apâ
Au început lucrările de ame

najare a două mari crescătorii 
piscicole. Este vorba de balta 
Seaca, din raza comunei Movila 
Miresii și balta Lutul Alb din 
apropierea comunei „Tudor Vla- 
dimirescu". Ambele crescătorii 
vor fi populate cu pește-puiet, 
începind cu primăvara anului 
viitor. După ritmul în care se 
desfășoară lucrările de amena
jare. se speră să nu fie o... po
veste pescărească, ci o realizare 
de seamă a colectivului de mun
că al întreprinderii piscicole 
Brăila.

MARAMUREȘ

Bibliotecarii 
și sociologia

în raza comunei Copalnic-Mă- 
năștur din județul Maramureș a 
fost intreprins. in aceste zile, un 
studiu sociologic pe tema con
tribuției cărții beletristice, so- 
cial-politice și științifice în pro
cesul de formare și informare a 
cititorilor. La efectuarea investi
gației au participat bibliotecari 
din județele Bihor, Sălaj, Satu- 
Mare și Maramureș, aflați la 
cursul de perfecționare de la 
Oradea. Cu acest prilej, s-a „cu- ’ 
Ies" nu numai un bogat material 
de studiu asupra căilor de pă
trundere și a eficientei cărții în 
masa cititorilor, ci s-a făcut și 
un rodnic schimb de experiență 
cu bibliotecarii din satele mara
mureșene vizitate.

9
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Egalitatea la „prindere" <
oaspeți (fază din

este doar aparentă ; balonul revine — ca de Obicei — rugbișfilor 
‘‘ ~ “ l meciul de ieri, România—R.F.G.) Foto : M. Cioc

VOLEI Dinamoviștii
au început turneul

FOTBAL:

Depunerea unor coroane

Rugbiștii noștri au pierdut cu 10-11

in fața echipei R.
Echipele reprezentative 

de rugbi ale României și 
Republicii Federale a Ger
maniei au susținut cel 
de-al șaselea lor meci 
direct, ieri la amiază, pe 
stadionul Dinamo din Ca
pitală. Partida avea 
aibă o desfășurare și 
deznodămint

să 
un 

cu totul al
tele decît in precedentele 
partide : echipa noastră 
(poate prea increzătoare 
in forțele ei. auzind de in- 
fringerea categorică ce o 
suferiseră rugbiștii vest- 
germani, foarte recent. în 
fața selecționatei Ceho
slovaciei : 47—3) a evoluat 
la un nivel general mo
dest, chiar prea modest, 
pierzînd .in final — spre 
dezamăgirea generală — 
cu 11—10. Deși oaspeții au 
obținut, cum se vede o 
victorie la limită, ea este 
pe deplin meritată, repli
ca acestora fiind foarte 
promptă și, am zice, efec
tuată cu o tehnică și o 
tactică notabile.

în ciuda unui plus de ca
lități tehnice, evidențiate 
de această dată doar la 
„nivelul" liniei de trei- 
sferturi. în general în jo
cul la mină (atita timp cit 
așa cAs a putut fi efec
tuat... !), rugbiștii noștri 
au fost vădit „incomodați" 
în a se impune de o for
mație oricum mai puțin 
experimentată și. pe bune 
perioade de timp, preocu
pată doar de defensivă.

Cu trecerea timpului *- 
veam sâ observăm că 
echipa română nu are re
sursele necesare (mai ales 
cele fizice) pentru a ob
ține victoria. Este adevă
rat, tabela de marcaj — 
împotriva cursului jocu
lui — indica formația 
noastră ca fiind stăpină pe 
situație : 3—0 în min. 14 
(lovitură de picior — 
Nica). 6—0 în min. 30 (de 
asemenea, prin lovitură 
de picior — Durbac), 
10—0 în min. 39 (încercare 
a lui Gh. Rățcanu. Dar 
după «cest minut și pină 
la sfirșit, și din punctul 
de vedere al eficacității, 
totul a trecut de 
echipei
Nowak reduce ___...
10—3 în min. 40 (prin lo
vitură de picior), 1 / 
Nowak reușește o încer
care in min. 57 
10—7), pentru ca. 
încă 3 minute, să ia 
ducerea în urma 
nei încercări a lui 
kel. Au urmat 20 
minute de joc ceva mai 
aprins, de atacuri insisten
te ale echipei noastre ; 
dominarea ei a fost, am 
zice, totală ! — dar rezul
tatul nu a mai putut fi 
modificat.

Rugbiștii noștri, tehni
cienii echipei — in fond 
toți cei ce fac parte din „fa
milia rugbiului" românesc 
— nu ar trebui, credem, 
să fie prea surprinși de

partea 
vest-germane : 

scorul la
același

(deci 
după 
con- 

u- 
Kor- 

de

/

de flori la
Ia 
de

insuccesul de ieri. Este, de 
fapt, mmarea unei anume 
nepregatiri la nivelul ce
rințelor internaționale atit 
la cluburi, cit și la lot. A- 
numite slăbiciuni ale 
chipei reprezentative 
lipsa de omogenitate (și 
tocmai a pachetului 
înaintași !). nesincroniza- 
rea paselor și a acțiunilor 
pornite pe Înaintare sau 
cu linia de treisferturi, 
jocul slab al grămezilor 
fixe sau la tușă (nepermls 
de multe ratări la talonai) 
— le-am remarcat incă ae 
la meciul de verificare de 
miercuri cu 
studențească 
(ieri învinsă, 
șoara. cu 9—7 
campioană —

e-r

de

selecționata 
a

la 
de

___ r____ Universita
tea). Înfrîngerea suferită 
ieri (mai ales jocul) va da, 
sperăm, serios de gindit 
jucătorilor și antrenorilor, 
în așa fel ca' pentru par
tida de veche tradiție 
reprezentativa 
în cadrul 
european (fosta „Cupa 
Națiunilor“-F.I.R.A.) — po
tențialul formației noastre 
reprezentative să sporească 
evident, pe ansamblul său, 
cu precădere la înaintare. 
Pentru că, judecind „la 
rece” lucrurile, ieri echipa 
noastră nu putea spera la 
mai mult, din moment ce 
la grămezi și la tușă nu a 
avut aproape deloc ba
loane...

Franței
Timi- 

echipa

cu
Franței — 

campionatului 
(fosta

Ion DUM1TR1U

DOAR 13 GOLURI,
CA ȘI ÎN ETAPA PRECEDENTĂ• ••

Duminică dimineața a avut loc 
Doftana solemnitatea depunerii 
coroane de flori in memoria comu
niștilor și a deținuților antifasciști 
care și-au găsit moartea acum 32 de 
ani sub dărimăturile vechii temnițe.

Au depus coroane de flori repre
zentanți ai Comitetului județean 
Prahova al P.C.R., Consiliului popu
lar județean, Comitetului foștilor lup
tători antifasciști din Republica So-

Doftana
ciul istă România, ai unor întreprin
deri și instituții din județ.

După pelerinajul 1* cimitirul „Trei 
pruni", cei aproape 1 000 de vizita
tori de la uzinele ctmpinene. rafină
riile și schelele Văii Prahovei, cetă
țeni din împrejurimi, elevi și ex
cursioniști au vizitat muzeul. îmbo
gățit în ultim* vreme eu noi expo
nate.

S-au'deschis cursurile învățămintului fără frecvență 
la Institutul pentru pregătirea cadrelor In problemele 
conducerii social*politice și la Facultatea de ziaristică

din cadrul Academiei
Duminică a avut loc 

cursurilor învățămintului 
vență la Institutul pentru pregătirea 
cadrelor în problemele conducerii so- 
cial-politice și la Facultatea de zia
ristică — din cadrul Academiei „Ște
fan Gheorghiu".

în prezent, această formă superioa
ră de instruire este urmată de peste 
2 100 studenți. La deschiderea noului 
an de studiu, care a avut loc în cele 
12 centre din țară — București, Plo
iești, Constanța, Galați, Bacău, Iași, 
Craiova, Cluj, Timișoara, Brașov. Si
biu și Baia Mare — au participat 
membri ai Consiliului de conducere 
al Academiei.

deschiderea 
fără frec-

Ștefan Gheorghiu**
Deschiderea cursurilor a prilejuit 

succinte analize asupra activității do 
pină «cum și trasarea unor noi ja
loane ale muncii de viitor.

Studenții aflațf în pragul noului an 
de învățămlnt. aducând vii mulțumiri 
conducerii partidului, personal to
varășului Nicolae Ceaușescu, pen
tru condițiile de studiu create, s-au 
angajat cu răspundere comunistă 
desfășoare o activitate susținută 
vederea unei pregătiri temeinice, 
nivelul sarcinilor actuale impuse 
făurirea societății socialiste multila
teral dezvoltate în România.

»»

tă 
!n 
la 

da

S-au încheiat lucrările colocviului de matematici
aplicate în producție

CRAIOVA (Prin telefon de Ia Emi- 
lian Rouă). — Facultatea de meca
nică a Universității din Craiova. în 
colaborare cu GUAME Craiova, a or
ganizat in zilele de sâmbătă și du
minică un colocviu național de 
matematici aplicate in producție, 
manifestare științifică dedicată ani
versării a 25 de ani de la proclama
rea republicii. Au fost prezentate 
referate și oomunjeări din domenii 
variate, in secțiile de analiză nume
rică, cercetări operaționale, informa
tică și modelare matematică, insu-

mind 42 de lucrări științifică. Au 
participat cercetători de la Institutul 
de calcul al Universității din Bucu
rești, Institutul de calcul al filialei 
Academiei 
tehnic din 
economice 
de petrol 
București, 
troșani etc. Această manifestare ști
ințifică este prima de acest gen care 
s-a organizat la Craiova și a urmă
rit legarea mai strînsă a învățămîn- 
tului de practica productivă.

din Cluj, Institutul poii- 
Cluj, Academia de științe 
din București, Institutul 
din Ploiești, ICENERG 

Institutul de mine din Pe-

Voleibaliștii de la Dinamo București 
și-au Început turneul in R.P. Chineză, 
jucind la Pekin cu reprezentativa 
țării gazdă.

Cei peste 18 000 de spectatori pre- 
zenți în „Palatul Sporturilor" au a- 
sistat la un joc de o bună factură 
tehnică, cu multe faze spectaculoase, 
in care victoria a revenit cu scorul de 
3—1 (8—15. 15—9, 18—14, 15—12), vo
leibaliștilor din R. P. Chineză.

în meciul următor, formația Dina
mo București va întilni selecționata' 
orașului Pekin.

Nume noi printre

REZULTATE TEHNICE
CLASAMENTUL

fruntașii scrimei
întrecerile celei de-a Vll-a ediții a 

„Cupei României" La scrimă au luat 
sfirșit ieri in sala Floreasca II din 
Capitală. La start s-au prezentat cei 
mal buni 16 sportivi din fiecare pro
bă, care și-au disputat intiietatea du
pă sistemul turneu (fiecare cu fie
care). în atari condiții este lesne de 
înțeles „maratonul" pe care au tre
buit să-l parcurgă partici.panții pină 
la finele probelor, pregătirea fizică 
fiind unul dintre factorii care au de
terminat in cele din urmă victoria. 
Dacă învingătorii din probele de flo- 
rctă-feminin. floretă-masculfn și sa
bie, adică Eeaterina Stahl, Mihai Țiu 
și. respectiv. Dan Irimiciuc. repre
zintă nume cunoscute, iar victoriile 
lor nu suiȚjrind, in schimb, ciștigarea 
trofeului in proba de spadă de către 
clujeanul Paul Szabo, trebuie con
semnată ca făcînd parte din aria re
zultatelor neașteptate. Dar, aceasta, 
numai pentru cei care nu au asistat 
la întreceri.'Fiindcă acolo, pe planșa 
de concurs, tînărul Paul Szabo și-a 
întrecut pe rind principalii adversari 
(ultimul fiind Anton Pongratz, in a- 
saltul de baraj cu 5—4), etalindu-și 
o serie de aptitudini de veritabil spa
dasin modern.

în afara desemnării ciștigă tarilor 
pentru acest an, competiția a consti
tuit și un prilej de verificare a tine
rilor ce ne vor reprezenta, la sfirșitul 
acestei săptămini, la Balcaniada de la 
Ankara. La acest capitol am reținut 
evoluția cftorva dintre ei : Magda 
Bartoș și Aurora Crișu (floretă), Ma
rin Cornel, Dan Popescu (sabie), Oc
tavian Zidaru (spadă). Adalbert Kuki 
(floretă), care au arătat că dețin la 
această oră cunoștințe tehnice și o 
formă ce le pot permite abordarea 
întrecerilor balcanice cu pretenții la 
locurile fruntașe.

Ineditul întrecerilor însă l-a con
stituit arbitrajul din probele „elec
trice", care s-a realizat, pentru pri
ma dată, cu ajutorul unui aparat de 
fabricație românească. Aparatul, 
aparținind unul tiriăr inginer gălă- 
țean. a fost apreciat de specialiști 
și sportivi ca foarte bun, el urmind 
să fie trimis la F.I.S. după ce va 
mai susține citeva „examene" în 
competițiile din țară.

Octavian V1NT1LA

STEAGUL ROȘU — C.F.R. CLUJ : 2—0 (1—0). Au înscris : Gyorfi 
(min. 40) și Pescaru (min. 79).

UNIVERSITATEA CRAIOVA — STEAUA : 0—0.
F. C. ARGEȘ — SPORTUL STUDENȚESC : 1—0 (0—0). A Înscris : * 

Troi (min. 46).
S. C. BACAU — A.S.A. : 1—0 (1—0). A inserts : Sorin Avram (min. 42).
UNIVERSITATEA CLUJ — FARUL : 1—0 (1—0). A înscris : Mureșan 

(min. 23).
DINAMO — C.S.M. REȘIȚA : 2—0 (2—0). Au înscris : D. Popescu 

(min. 4) și Dumitrache (min. 21). în min. 14, Lucescu a tras un penalti, 
apărat de Gornea.

PETROLUL — U.T.A. : 1—0 (0—0). A înscris : Ion Constantin (min. 62).
RAPID — jyjL i 4—J f&ț-O). Au inscHă : JS.1 Stelian (min. II). Boc 

(min. 14), DumitriuJlI (min. 37) și IJietnitriu II (mm. 64). pentru Rapid, 
iar- Szabados (min. 77) pentru Jiul. ? ' ■*?--•

STEAUA 10 5 3 2 21— 9 13
STEAGUL ROȘU IU 5 2 3 14- 4 12
DINAMO 10 5 2 3 14—10 12
S. C. BACAU 10 5 2 3 14—11 12
JIUL 10 5 2 3 15—16 12
,.U“ CRAIOVA 10 4 3 3 18—15 11
C.F.R. 10 5 1 4 10— 9 11
PETROLUL 10 4 3 3 6— 7 11
FARUL 10 5 1 4 7—10 11
U.T.A. 10 4 2 4 15—14 10
F. C. ARGEȘ 10 3 3 4 17—14 9
RAPID 10 3 3 4 8— 7 9
„U" CLUJ - 10 4 1 5 10—20 9
A.S.A. T0 '4 0 6 TE-21 8
C.S.M. REȘIȚA 10 2 2 6 9-17 6
SP. STUDEN. 10 1 2 7 10—22 4

ETAPA VIITOARE 
(15 NOIEMBRIE)

Jiul — S. C.
Universitatea _
A.S.A. Tg. Mureș ; C.S.M. Reșița — 
Rapid ; Petrolul — Universitatea Cluj; 
Steaua — F.C. Argeș ; C.F.R. Cluj — 
Dinamo ; Sportul studențesc — Farul.

Bacău : Steagul roșn — 
Craiova ; U. T. A. —

DIVIZIA B

I UIILAJt PENTRU AGRICULTURA

DERBIUL S
Suporterii echipei craiovene 

recunoscuți drept cei mai fideli 
ținători ai echipei lor favorite, 
de această dată nu s-au dezmințit ! 
Timpul nefavorabil (temperatură scă
zută și o burniță rece care a început 
încă din cursul dimineții) nu i-a re
ținut acasă ; circa 30 000 de craioveni 
au luat loc in tribunele stadionului, 
pentru a asista la derbiul etapei : 
Universitatea Craiova—Steaua Bucu
rești. Steliștii au venit la Craio
va pregătiți să-și păstreze și chiar 
să-și consolideze poziția de lideri. Cu 
atit mai mult se gindeau la acest lu
cru. cu cit înaintarea craioveană era 
lipsită de serviciile realizatorului nr. 
1, „tunarul" Oblemenco. Previziunile 
aveau sâ se confirme în mare parte 
și pe teren. La craioveni, tricoul cu 
nr. 9 a fost Îmbrăcat de către Desel-

BASCHET

A JUCAT LA CRAIOVA
sint 
sus- 
Nici

nicu, iar din linia de atac au mai fă
cut parte Țarălungă, Mincioagă și 
Marcu. Fără Oblemenco insă înain
tarea nu a reușit să fructifice nici 
una din numeroasele ocazii avute (am 
notat... vreo zece !). înlocuirea lui 
Mincioagă in repriza a doua cu Bălan 
nu a adus înviorarea așteptată. 
Steaua a făcut un joc sobru, precis, 
cu accent pe apărare, fără a neglija 
Insă deloc atacul. Nu cu mult mai 
multă insistență putea pleoa de la 
Craiova cu ambele puncte. De altfel, 
craiovenii — oficiali și suporteri — 
au fost cei mai mulțumiți de rezul
tatul egal cu care s-a încheiat par
tida.

Este adevărat că mingea a intrat 
de două ori in poarta craiovenilor (in 
minutele 25 și 67), iar în poarta ste- 
liștilor o dată (min. 79), dar. pe 
bună dreptate, arbitrul le-a anulat.

— Cum apreciați jocul și rezulta
tul ? — l-am întrebat la sfirșit pe 
observatorul federal, Robert Cosmoc.

— Jocul nu prea a incîntat t s-a 
luptat fără orizont. Rezultatul mi se 
pare echitabil. Corect, arbitrajul gâ- 
lățeanului Grigore Birsan.

Nlstor TUICU
corespondentul „Scînteii"

Seria I : C.S. Tîrgoviște — Dunărea 
1——* Progresul București 
0—O.Politehnica Iași — F.C. Galați 
5—2 ; Metalul Plopeni — Chimia Hm. 
Vilcea 4—0 : S. N. Oltenița — Știința 
Bacău 1—0 ; Metalul București — 
Delta 1—0 ; Politehnica Galați — Glo
ria Buzău 2—1 ; C.F.R. Pașcani — 
Progresul Brăila 2—0.

în clasament conduce Politehnica 
Iași cu 21 puncte,

Seria a Il-a : Chimia Făgăraș — O- 
limpia Satu-Mare 1—1 ; F. C. Bihor — 
Electroputere 4—0 ; Minerul Anina — 
Metalul Drobeta Tr. Severin 1—0 ; 
C.F.R. Arad — Olimpia Oradea 3—0 ; 
C.S.M. Sibiu — Minerul Baia Mare 
1—1 ; C.F.R. Timișoara — Corvinul 
3—0 ; Metrom — Metalurgistul Cugir 
1—0 ; Gloria Bistrița — Politehnica 
Timișoara 0—0.

în clasament conduce Politehnica 
Timișoara cu 18 puncte.

Reprofilată țn ultimii ani. Uzina 
de fabricație. reparații și montaj 
utilaje agricole din Botoșani a de
venit una din cele mai importante 
unități economice ale județului. De 
la mici și simple reparații la trac
toare și de la executarea unui nu
măr restrâns de piese de schimb, 
in urmă cu ci li va ani. uzina bo
toșăneană produce în prezent uti
laje agricole de mare randament 
pentru agricultură, precum și un 
important volum de p:eșe de 
ăflirrfb1 penMi tractoare și mașini. 
Despre preocuparea colectivului de 
aici pentru diversificarea continuă 
a producției, economisirea metalu
lui. îmbunătățirea calității utilaje
lor și pieselor de schimb realiza
te. ne-a vorbit tovarășul inginer 
Corneliu Andrișan. directorul uzi
nei. Lună de lună, sarcinile de plan 
sint îndeplinite și depășite. Pe pri
mele 9 luni, de exemplu, planul 
producției globale a fost realizat 
în proporție de 104.4 la «ută. ar 
cei al producției marfă — de 103.3 
la sută. Indicatorul piese de schimb 
pentru tractoare și mașini a fost 
depășit cu 18,7 la sută. De subli
niat că în uzină se acordă o a- 
tenție deosebită economisirii me-

talului. sarcină permanentă a fie
cărui muncitor, maistru și inginer. 
Aici s-a născut inițiativa „O zi pe 
lună lucrată cu metal economisit", 
în acest an. colectivul de muncă 
de aici a 
cantități 
executat 
tilaje și 
zent nu ________  _____
zi pe lună din metalul economi
sit. cum s-a angajat initial colecti
vul uzinei, .ci o zi și. jumătate.

La expoziția de mașini. Instalații 
și utilaje privind autoutilarea agri
culturii, organizată la București, u- 
zina botoșăneană a fost prezentă cu 

.28 utilaje de mare productivitate 
și 106 tipuri de piese de schimb 
pentru tractoare și mașini agrico
le — toate fiind nroiectate si exe
cutate în uzină. Printre acestea se 
numără combina de recoltat sfeclă, 
prima de acest fel executată în 
țară, un dispozitiv de administrat 
îngrășăminte In 
presă hidraulică 
tele.

importanteeconomisit
de metal, din care s-au 
suplimenta!- 60 tone de u- 
piese de schimb. în pre
se mai lucrează numai o

apa de irigat, e 
de 20 tone și al

ZAMFIRESCU'izNicolae 
corespondentul „Scînteii

r

în cîteva 
rînduri

■ □■■■■

Tinerii lipsesc...
chiar și de pe banca rezervelor

bogată in
Cele

S-a încheiat o săptămină 
evenimente baschetbalistice. 
patru echipe participante la cupele 
continentale („C.C.E." și „Cupa cupe
lor") au disputat primul joc din turul 
intîi al competițiilor... Mai mult 
chiar, formația feminină Rapid dis- 
putind cele două manșe in Capitală, 
a obținut victoria în ambele partide 
(59—48 și CI "1 *-*-
Maccabi Tel Aviv și 
pentru turul următor al 
care va întilni :“
viei, formația

Revenind Ia 
nar masculin, 
rarea etapei a V-a. 
al etapei

51—41) în fața echipei 
s-a calificat 

,C.C.E.“ in 
Iugosla-pe campioana 

Vozdovaț. 
campionatul 
am asistat la 

„Capul 
constituit i

divizio- 
desfășu- 
de afiș" 

al etapei ’ l-a constituit intilnirea 
dintre două formații neinvinse pină 
în prezent, I.C.H.F. și „U“ Cluj. După 
o dispută fără prea mare istoric (stu
denții conducind permanent la dife-

Doi dintre cei mai talentați sabreri : bucureșteanul Gh. Culcea și ieșeanul 
D. IrimiciuG

rențe mai mari sau mai mici de scor), 
victoria a revenit in final echipei 
clujene cu rezultatul de 72—59 
(33—28).

Și așa. iată că echipa I.C.H.F.. ocu
pantă a unor locuri la mijlocul cla
samentului in ultimele ediții ale 
campionatelor categoriei A, înregis
trează prima sa infrîngere in actuala 
ediție... aceasta chiar pe teren pro
priu ! Este, desigur, de apreciat efor
tul și pasiunea cu care o serie de 
jucători, mai ieri, ...rezerve ale lui 
Steaua (Cimpeanu. Dikai, Bulat, Emil 
Niculescu. Tudossi și Florin Nicules- 
cu) sau Dinamo (Andreescu) iși de
monstrează încă pe teren superiori
tatea în fața unor alte echipe aflate 
la periferia clasamentului. Dar. cu 
regret, trebuie să consemnăm că a- 
ceastă formație nu a reușit să pro
moveze in „cinci“-ul său de bază 
nici un tînăr jucător de perspectivă 
pentru loturile reprezentative de se
niori. de tineret sau juniori. Iar a- 
ceasta. de ani de zile, de cind acti
vează in prima divizie 1 Prin contrast 
cu I.C.H.F.. invingătoarea derbiului 
de duminică, echipa ,.U“ Cluj, care 
pe lingă maturii ei jucători, cu renu
me in ultimul deceniu al baschetului 
românesc, ca Demian, Ruhring și 
Vizi, a rulat, cu succes, și pe tinerii 
Zdrenghea, Antal sau Kodes, tineri 
ce și-au adus din plin aportul la 
obținerea victoriei de la București. 
Contrastul semnalat mai sus ne con
duce la o sugestie, de altfel, des re
petată in paginile presei de sport : 
Obligativitatea utilizării în Joc a 
unui număr de 3—4 tineri (sub 22 de 
ani) în fiecare echipă divizionară A 
(dar. nu pe banca rezervelor !). Ast
fel vom asigura promovarea la timp, 
cu mai multe șanse de reușită, a 
unor tineri baschetbaliști de valoare 
in loturile naționale.

ALBULESCUValentin
Rapid — Dinamo 
Farul Constanța 

Cluj — Academia
Alte rezultate :

57—75 : I.E.F.S. —
81—57 ; Politehnica 
Militară 63—53 ; Universitatea Timi
șoara — Voința București 69—49.

ȘAH. — Turneul zonal din cadrul 
campionatului mondial feminin de 
șah a continuat la Pemik cu disputa
rea partidelor din runda a 6-a. Ma
estre româncă Alexandra Nicolau (cu 
piesele albe) a învins-o pe șahista 
bulgară Troianska. Vokralova a ciști- 
gat la Jansen. Veroczi la Sikova și 
Eretova la Gheorghieva. Celelalte 
partide s-au întrerupt. Gertrude 
Baumstarck a avut zi liberă.

în clasament continuă să conducă 
Gertrude Baumstarck (România) cu 
4.5 puncte (o partidă mai puțin dis
putată), urmată de Vokralova (Ceho
slovacia) — 4 puncte (o partidă mai 
puțin disputată). Alexandra Nicolau 
(România) și Eretova (Cehoslovacia) 
— ambele cu cite 3,5 puncte (două 
partide mai puțin disputate) etc.

la 
de

TENIS. — Smith Victorio. 
Stockholm. Turneul internațional 
tenis de la Stockholm a luat sfîr- 
șit duminică după-amiază cu un fru
mos succes al jucătorului american 
Stan Smith. Cîștigătorul de la Wim
bledon l-a învins în finală, cu 6—4. 
6—3. pe jucătorul profesionist Tom 
Okker (Olanda).

în semifinalele probei de dublu, 
australienii Roy 
lin Dibley au 
6—3 perechea ______ ___
Smith-Tom Gorman. învingător:! vor 
întilni în finală cuplul Tom Okker 
(Olanda)-Marty Riessen (S.U.A.), ca
re a dispus cu 6—4. 6—2 de perechea 
Cliff Drysdale (Republica Sud-Afri- 
cană)-Roger Taylor (Anglia).

Emerson și 
întrecut cu 

americană
Co-

6-4,
Stan

HANDBAL. — în ziua a doua a 
turneului feminin de handbal de la 
Bratislava, selecționata Iugoslaviei a 
învins la limită cu 8—7 (4—5) for
mația R.F. a Germanie:. Intr-un alt 
joc, reprezentativa Danemarcei a dis
pus cu scorul de 14—11 (7—4) de echi
pa Cehoslovaciei.

în clasament conduce neinvinsă e- 
chipa Iugoslaviei cu 4 puncte, ur
mată de Cehoslovacia și Danemarca 
cu cite 2 puncte și R.F. a Germaniei 
— 0 puncte. •

BOX. — Campionul mondial de box 
la categoria mijlocie, argentineanul 
Canlos Monzon, și-a păstrat titlul în- 
vingindu-1 la puncte în 15 reprize pe 
șalangerul său, pugilistul american de 
culoare Benny Briscoe.

Meciul s-a desfășurat pe ringul ce
lebrei arene „Luna Park" din Buenos 
Aires și a fost urmărit de peste 15 000 
de spectatori.

Este pentru a șaptea oară când 
Carlos Monzon își apără cu succes 
titlul mondial.

Meciuri pierdute
la „scoruri" de milioane..

Nu arareori auzim formulate cereri cu 
ți noi baze sportive. Firește, asemenea 
locuri ; de altfel, mișcarea sportivă s-a

la construirea de noiprivire
necesități există prin unele 

------------------ — bucurat mereu de sprijinul 
substanțial al organelor centrale de stat și al celor locale. Totuși, 
ceea ce contrariază pe amatorii de sport este faptul că, in timp ce se 
ridică pretenții la noi baze costisitoare, sc manifestă o neglijare, cite- 
odată crasă, a unor importante construcții. Realitatea ne arată că sint 
neglijate, sau necorespunzător exploatate, baze destinate instruirii, dar 
și stadioane, adică arene pentru spectacole, cu tribune încăpătoare, de 
pe urma cărora se pot realiza încasări însemnate. în cele ce urmeaza, 
semnalăm cititorilor două asemenea exemple.

în ultimele sezoane de fotbal, sta
dionul Giulești, populară arenă spor
tivă, cu tribune insumind aproape 
15 000 de locuri, a ieșit din circuit, 
nemaigăzduind meciuri oficiale. A- 
ceasta s-a petrecut pe tăcute, ajun- 
gindu-se astăzi la situația că piuă și 
aprigii susținători ai echipei 
lui Rapid — club proprietar 
dionului Giulești — să nu 
mire de faptul că formația lor favo
rită joacă partidele din campionat 
pe alte terenuri bucureștene. Prin 
urmare, principala bază a unui club 
și, totodată, sursa principală de în
casări, zace nefolosită, iar asta — 
culmea ! — in timp ce Rapid nu stă 
grozav la capitolul bugetar al veni
turilor.

Ne adresăm unuia dintre membrii 
proaspetei conduceri a acestui club, 
tov. I. Greavu, vicepreședinte pen
tru problemele fotbalului, cu între
bările cele mai simple : Pentru ce 
echipa clubului dv. nu utilizează 
stadionul propriu la meciurile ofi
ciale ? Clubul nu este interesat să 
obțină venituri din exploatarea unei 
arene destul de spațioase ? Răspun
sul interlocutorului nostru a cuprins 
două motivări. Mai intîi. băncile de 
lemn de la tribuna a Il-a și de la 
peluză sint deteriorate, iar. pină in 
prezent, nu au putut fi reparate... 
din cauze financiare (n.n. — „cau
zele financiare" n-au împiedicat însă 
clubul Rapid, pe parcursul mai mul
tor sezoane fotbalistice, să plătească 
30 la sută din încasări drept chirie 
pentru meciurile jucate pe terenuri 
străine 1). în al doilea rind — ni se 
spune — antrenorii echipei de fotbal 
cer, se pare, din rațiuni de tactică a 
jocului, lărgirea terenului cu apro
ximativ doi metri (n.n. — semnalăm 
cititorului neavizat faptul că dimen
siunile terenului se încadrează, to
tuși, nerfect in cerințele regulamen
tului . mai mult, conducătorul tehnic 
al echipei Snortul studențesc, tov. 
Gh. Ola, de față la discuție, s-a ofe
rit imediat să închirieze terenul —

clubu- 
al sta
ge mai

așa cum se găsește Ia ora actuală — 
ca să joace în Giulești, cu echipa sa. 
întregul retur al campionatului ’).

Nu mai prelungim relatarea discu
ției. Din această convorbire a reie
șit că. pină acum, clubul Rapid n-a 
avut un plan special de venituri

• Echipa „gospodarilor" din 
Giulești, amenințată cu retro
gradarea ! • De ce se renunță 
atit de ușor la încasări de două 
milioane lei anual ? • La Bra
șov, spectacolul absurd al 

30 000 de 
locuri, dar fără... spectatori I
unui stadion cu

pentru principala sa bază sportivă, 
in timp ce, dintr-un calcul sumar fă
cut la fața locului, a rezultat ca sta
dionul Giulești e capabil să aducă 
Încasări de aproximativ două mili
oane de lei numai din meciurile 
ciale ale echipei proprii, intr-o 
gură ediție a campionatului 1

Firește, nu avem intenția să-i 
nem in circă noii conduceri a 
bului păcate mai vechi, cum
gospodărirea defectuoasă a stadio
nului- și slabul interes pentru ex
ploatarea lui eficientă. Sugerăm însă 
aotualei conduceri ..rapidiste" să 
caute... rapid, cu seriozitate și răs
pundere, soluțiile cele mai econo
mice de folosire a bazei proprii. Un 
stadion de 15 000 de locuri e o avuție 
care trebuie bine și rentabil gospo
dărită.

ofi- 
sin-
ou- 
clu- 
sint

*
Dacă aceasta e situația, criticabilă, 

a administrării „bătrinului" Giulețti, 
cu atit mai mult stirnește supărarea 
amatorilor de sport starea „noului- 
născut“ din Brașov, un modern sta-

dion de... 30 000 de locuri ! Să een- 
struiești tribune pentru zeci de mii 
de spectatori, să cheltuiești pentru 
aceasta peste 12 000 000 lei, iar, apoi, 
să nu se mai programeze pe el me
ciuri — deci, spectacolele sportive 
pentru care a fost proiectat și 
construit la asemenea dimensiuni ! — 
e o treabă ce pare, de-a dreptul, de 
domeniul absurdului. Potrivit infor
mațiilor primite, la recenta partidă 
de campionat Steagul roșu—F. C. Ar
geș, jucată pe stadionul Tineretului, 
nu mai aveai loc unde să arunci un 
ac. atit de pline erau tribunele ; din
colo de porți rămăseseră mulți ama
tori. alții se cocoțaseră ciorchine in 
pomii împrejmuitori, iar, foarte •- 
proape, moderna arenă sportivă a- 
mintiită stătea goală ei singuratică, 
de parcă nici n-ar fi existat ! Acesta 
n-a fost un moment de excepție. încă 
de la darea în folosință a stadionului, 
clubul Steagul roșu refuză ca echipa 
lui sâ-și joace aici meciurile. Aceiași 
atitudine bizară o au și alte formații 
brașovene. Totuși să ne oprim la clu
bul Steagul roșu (club subvenționat, 
de sindicate), care. în treacăt fie 
spus, apelează anual și la subvenții 
de la C.N.E.F.S. și F.R.F., iar, de ase
menea în treacăt fie spus, aceste or
ganisme sportive centrale greșesc a- 
probindu-i subvențiile cerute, in loc 
sâ oblige clubul brașovean Ia o fruc
tificare pricepută și intensă a unei a- 
semenea surse de încasări, cum e sta
dionul despre care vorbim. Fiindcă 
trebuie arătat că. în repetate rînduri, 
clubul s-a eschivat de la preluarea 
stadionului, deși este singura unitate 
sportivă din oraș ce l-ar putea uti
liza conform capacității tribunelor 
(in prezent, stadionul e afectat u- 
nei... școli sportive de elevi !). Ce fel 
de motive or fi îndemnat pe conducă
torii acestui club de performantă, a- 
vind o atit de mult simpatizată echipă 
în divizia A de fotbal, să se spele pe 
mîini in cazul amintit ? Fără îndo
ială, asumarea proprietății asupra u- 
nei arene mari Implică mai multă 
răspundere și preocupări sporite, in
clusiv de natură financiară. însă, 
odată treaba pusă la punct, ea va a- 
duce clubului însemnate beneficii.

SÎTitem de părere că organele locale 
ar trebui să ia de urgență măsurile 
corespunzătoare scopului pentru care 
a fost construit stadionul de 30 000 de 
locuri, asigurindu-i-se acestui* o ex
ploatare optimă.

Valerin MIRONESCU
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VIETNAMUL DE SUD

Baza Bien Hoa 
atacată de patrioti

SAIGON 12 (Agerpres). — Unitățile 
forțelor patriotice din Vietnamul de 
sud au bombardat cu rachete, in 
noaptea de simbăiă spre duminică, 
baza aeriană de Ia Bien Iloa. situată 
la 30 km nord-est de Saigon, a a- 
nunțat un purtător de cuvint saigo- 
nez, citat de agențiile de presă. 
Bombardamentul a provocat incendie
rea unui depozit de bombe cu na
palm. Agenția France Presse preci
zează că la baza aeriană Bien Hoa 
au sosit, in ultimele zile, zeci de a- 
vioane și elicoptere americane.

Comandamentul militar de la Sai
gon a comunicat, de asemenea, că 
simbătă patrioții sud-vietnamezi au 
supus unui puternic foc de artilerie 
pozițiile saigoneze din regiunea 
Quang Tri.

BOMBARDAMENTE ASUPRA
R. D. VIETNAM

HANOI 12 (Agerpres). — Avioane 
militare ale S.U.A., inclusiv bom
bardiere strategice „B-52“, au ata
cat, la 10 noiembrie, orașul Vinh, 
numeroase centre populate din pro
vinciile Thanh Hoa, Nghe An, Ha 
Tinh. Quang Binh și Vinh Linh, 
precum și alte zone din R. D. Viet
nam, anunță agenția V.N.A.

Un purtător de cuvint al Ministe
rului de Externe al R. D. Vietnam 
a dat publicității o declarație care 
condamnă noile raiduri ale aviației 
S.U.A. și cere încetarea imediată a 
bombardamentelor și a minării por
turilor R.D.V.

MOSCOVA

Conferința 
internațională 
o tineretului 

muncitoresc
MOSCOVA 12. — Corespondentul 

Agerpres. Laurențiu Duță. transmi
te : La Moscova iși continuă lucră
rile conferința internațională „Tine
retul muncitoresc în societatea con
temporană și lupta acestuia pentru 
drepturile sale, progres social, inde
pendență națională și pace", desfă
șurată in cadrul Intîlnirii mondiale 
a tineretului muncitoresc. în ședin
ța comisiei care dezbate problemele 
participării tineretului la lupta pen
tru transformări sociale și politice, 
pentru drepturi sociale, a luat cu- 
vintul tovarășul Ion Traian Ștefă- 
nescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru problemele 
tineretului din Republica Socialistă 
România, care a exprimat sentimen
tele de solidaritate militantă ale ti
neretului român cu lupta forțelor an- 
tiimperialiste. democratice și pro
gresiste din întreaga lume.

DECLARAȚIILE SECRETARULUI
GENERAL Al 0. N. U.

in legătura cu recentele 
incidente din Orientul 

Apropiat
NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). 

— Kurt Waldheim, secretar general 
al Organizației Națiunilor Unite, a 
declarat că este deosebit de preocupat 
de creșterea numărului incidentelor 
de la frontierele Israelului cu Siria 
și. respectiv, cu Libanul.

Secretarul general al Națiunilor 
Unite a făcut această declarație con
comitent cu publicarea unui raport 
al observatorilor O.N.U. asupra celor 
două frontiere, document in care 
este indicată o recrudescență a ac
tivităților militare in cursul ultime
lor zile. Observatorii confirmă că 
aviația israeliană a efectuat raiduri 
in spațiul aerian al Siriei, in cursul 
zilei de joi. Totodată, avioane israe- 
liene au survolat vineri Libanul, in 
timp ce forțele terestre au trecut 
granița, atacind trei poziții.

★

CAIRO 12 (Agerpres). — La 12 no
iembrie au început convorbirile ofi
ciale între primul ministru al Egip
tului. Aziz Sedky, și omologul său 
tunisian. Hedi Nouira. sosit într-o 
vizită oficială la Cairo. Convorbirile 
urmează să dezbată probleme ale? 
relațiilor bilaterale și să stabilească 
căile colaborării celor două țări pe 
arena internațională.

★

ALGER 12 (Agerpres). — Houari 
Boumediene, președintele Algeriei. 
I-a primit simbătă ne ministrul suda
nez al justiției. Ahmed Souleiman, 
care se află în vizită in această țară. 
Cu acest prilej, oaspetele sudanez a 
inminat șefului statului algerian un 
mesaj personal din partea președin
telui Sudanului. Gaafar El-Numeiry, 
anunță agenția Reuter.

Demonstrație a muncitorilor la Santiago de Chile împotriva uneltirilor 
reacțiunii. Pe pancartele purtate de demonstranți stă scris : „Sîntem 

alături de Allende" <•

SEMINARUL INTERNAȚIONAL ASUPRA PETROLULUI

Bogățiile naționale in slujba dezvoltării
unei economii

BAGDAD IV (Agerpres). — La 
Bagdad continuă lucrările semina
rului internațional asupra petrolu
lui. organizat sub auspiciile Consi
liului mondial al păcii. Organizației 
de solidaritate a popoarelor din 
Africa și Asia și ale Comitetului 
național pentru pace din Irak.

în cuvîntarea rostită la ședința 
inaugurală, președintele Irakului. 
Ahmed Hassan al Bakr, a arătat că 
această manifestare internațională a 
fost organizată in vederea sprijini
rii popoarelor arabe in bătălia pen
tru recuperarea bogățiilor lor natu
rale de sub dominația companiilor 
străine și transformarea lor într-un 
factor de dezvoltare a unei econo
mii independente.

„Monopolurile care au uzurpat drep
turile popoarelor arabe asupra pro
priilor bogății, a spus vorbitorul, nu 
vor respecta niciodată vreo hotărire 
contrară' planurilor și intereselor lor. 
Mijlocul cel mai important de a im
pune voința noastră și cererile noas
tre juste rezidă in unificarea for
țelor progresiste, mobilizarea întregu-

independente
Iui popor și solidaritatea cu forțele 
progresiste mondiale".

Evocind problemele care stau în 
fața statelor arabe producătoare de 
petrol, președintele Irakului a arătat 
că țara sa iși menține neschimbată 
poziția adoptată in problema naționa
lizării companiei „Irak Petroleum". 
Totodată, președintele Hassan al 
Bakr a subliniat că Irakul este pre
gătit să stabilească noi relații cu ță
rile occidentale consumatoare de pe
trol. pe o bază care să excludă orice 
formă de presiune și amestec.

x. *
BEIRUT 12 (Agerpres). — La Bei

rut au început, duminică, lucrările 
de două zile ale reuniunii Consiliu
lui executiv al Organizației țărilor 
exportatoare de petrol (OAPEC). 
Secretarul general al OAPEC, Su- 
heil Sadawi. a precizat că delegații 
țărilor membre vor discuta agenda 
viitoarei reuniuni Ia nivel ministe
rial a organizației, convocată în 
Kuweit la 18 noiembrie.

PREMISE FAVORABILE APUCĂRII 

ACORDULUI DE UNIFICARE 

A STATELOR YEMENITE
• INTERVIU ACORDAT REVISTEI ,,REVOLUTION AFRICA1NE"

DE CĂTRE PRIMII MINIȘTRI Al R.A. YEMEN Șl R.D.P.
A YEMENULUI

ALGER 12 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat revistei „Revolution 
Africaine", organ al F.N.E. din Alge
ria, cu prilejul recentei lor vizite in 
capitala algeriană, primii miniștri ai 
R. A. Yemen și R. D. P. a Yeme
nului. Mohsen Al Aini. și, respectiv, 
Aii Nasser Mohamed, au subliniat 
hotărirea guvernelor celor două țări 
de a respecta clauzele acordului de 
la Cairo asupra realizării unei uniuni 
între statele yemenite — transmite 
agenția France Presse.

Premierul R. D. P. a Yemenului 
a arătat că „garanția aplicării aces
tuia sint forțele patriotice din cele 
două părți ale Yemenului, care tre
buie să-I apere și să acționeze pentru 
concretizarea lui". Totodată, el a sub
liniat importanța sprijinului celorlal

te țâri arabe pentru înfăptuirea clau
zelor acordului de la Cairo.

La rindul său, premierul R. A. Ye
men a declarat că „nu există nici o 
rațiune de a fi pesimist in ce pri
vește aplicarea acordului" și a subli
niat că acesta constituie „singura 
soluție susceptibilă să ducă la elimi
narea motivelor de neințelegere și să 
favorizeze revenirea la o situație 
normală".

★

Președinții R. A. Yemen și 
R. D. P. a Yemenului se vor întîlni 
în capitala Libiei — Tripoli — la 
25 noiembrie, in vederea discutării 
detaliilor privind unificarea celor 
două țări, anunță ziarele egiptene 
citate de agenția Associated Press.

agențiile de presă transmit:
Secretarul general al 

P. C. din Chile, Luis corvaian, 
a sosit intr-o vizită la Havana) la 
invitația Partidului Comunist din 
Cuba — anunță agenția Prensa 
Latina.

Plenara Direcțiunii P.S. 
din Chile. La Santiago de Chile 
a început la 11 noiembrie o ședință 
plenară a Direcțiunii Partidului so
cialist din Chile, cu participarea pre
ședintelui Salvador Allende. în ve
derea examinării situației politice și 
economice a țării. Secretarul gene
ral al partidului socialist, Carlos 
Altamirano, a declarat că in cursul 
plenarei va fi examinată, de aseme
nea, linia care trebuie urmată in 
vederea viitoarelor alegeri.

Acordul comercial unga- 
ro—austriac pe termen
(1973—1977). precum și protocolul pri
vind livrările reciproce de mărfuri 
pe anul viitor au fost sem
nate la Budapesta. Documentele pre
văd o creștere însemnată a schimbu
rilor de mărfuri dintre cele două 
țări.

„Mediterona este grav 
afectată de poluare", • decla- 
rat presei cunoscutul oceanograf 
francez Yves Cousteau, care participă 
la lucrările de la Atena ale Comite
tului internațional pentru cercetarea 
Mării Mediterane. „Pescuitul cu aju
torul substanțelor explozive, în spe
cial in apropierea țărmurilor, duce 
la exterminarea peștilor și, ceea ce 
este cel mai grav, suprimă orice 
șansă de reproducere a lor. Rezul
tatul este că numărul peștilor din 
Mediterana a scăzut cu 80 la sută", 
a adăugat savantul francez.

Reuniunea IJLT.A. Repie 
zentanții a 31 de oompanii de tran
sporturi aeriene membre ale I.A-T.A. 
(Asociația de transporturi aeriene

internaționale), reuniți, timp de trei 
zile, la Montreal pentru a analiza 
structura tarifelor percepute pentru 
zborurile peste Oceanul Atlantic, nu 
au reușit să se pună de acord asupra 
subiectului abordat, informează a- 
genția France Presse.

Guvernele Indiei și Sue
diei au dotării să înființeze o co
misie comuna, ca urmare a convor
birilor pu.rtate recent, la Stockholm, 
de primii miniștri ai celor două țări. 
Comisia — prima de acest gen dintre 
India Și o țară vest-europeană dez
voltată — este însărcinată să acțio
neze pentru intensificarea posibili
tăților realizării unei cooperări mai 
strinse intre cele două țări în dome
niile economic, industrial, tehnic și 
științific.

Guvernul nu va împie
dica întoarcerea în țară a 
lui Juan Peron,8 declarat pre- 
ședintele Argentinei, Alejandro La- 
nusse. Șeful statului a precizat, toto
dată, că forțele armate vor aborda 
cu fermitate orice incident violent 
inspirat de inapoierea sa. Liderii 
Partidului justițialist — de orientară 
peronistă — au anunțat că fostul pre
ședinte se întoarce in țară in cursul 
săptămînii viitoare pentru a-și re
lua activitatea politică.

Comitetul Executiv al 
Partidului liberal din Cana
da a aprobat, in" unanimitate, cu 
prilejul unei reuniuni ținută la Otta
wa. decizia primului ministru cana
dian, Pierre Elliott Trudeau, de a 
râmine in funcție și de a solicita 
parlamentului un vot de încredere — 
informează agenția France Presse.

Președintele Indoneziei, 
generalul Suharto, a plecat intr-un 
turneu prin mai multe țări ale Euro
pei. însoțit de ministrul afacerilor ex
terne. Adam Malik, el va sosi în 
cursul zilei de luni la Paris, prima 
etapă a turneului său de doua săptă- 
mini.

„Muncitorii dețin controlul" — o lozincă semnificativă pe pereții unei 
întreprinderi din orașul englez Basingstone. Muncitorii au ocupat între
prinderea, protestînd împotriva intenției patronilor de a o vinde unui 

concern american

• DE PRETUTINDENI • DE PRETUTINDENI •

REZERVAȚIE 
DE PACHIDERME

în Africa elefanții sint pe cale 
de dispariție. Dacă pe vremea lui 
Livingstone, explorator al Africii 
— 1813—1873. existau pe acest con
tinent circa 3 milioane de pachi
derme, in prezent numărul lor nu 
depășește 300 000 ! Observații în
delungi asupra vieții elefanților in 
rezervații au dus Ia stabilirea u- 
nor date foarte interesante. Ast
fel, adulții se îngrijesc de e- 
ducarea pentru viață a proge
niturilor, îndeosebi de hrănirea 
puilor. Pentru a supraviețui, un 
elefant trebuie să consacre hranei 
14 ore din zi, deoarece are de 
ingerat 200 kg dc iarbă și frunze 
și de băut 40 litri de apă...

TRAULER PE ROȚI
Un trauler încărcat cu pește go

nește pe șosea. Nălucire ? Nicide
cum. O astfel de navă pe roți exis
tă și a fost realizată pe baza sche
mei automobilului „Z.I.L." la Insti
tutul de mecanizare a industriei 
peștelui din U.R.S.S. Traulerul 
„Amfibia" va fi folosit pe lacuri și 
eleștee situate la mari depărtări 
de localități. După ce ..prinde" 
1—2 tone de pește, el urcă pe uscat 
și il transportă direct la centrul de 
recepție. Chiar și pe arșiță încăr
cătura ajunge proaspătă, buncărul 
pentru depozitarea canturilor fiind 
prevăzut cu o instalație frigorifică.' 
în curind traulerul va fi omolo
gat pentru producția de serie.

SEMINȚE PENTRU MILENII
Milioane de semințe de cereale’. 

gnu dc toamnă, gnu de primăvară, 
orz, ovăz și secară sint depozitate 
intr-o încăpere frigorifică a Insti
tutului de cercetări agronomice din 
Braunschweig-Volkenrode (R.F.G.). 
Aici se va crea o bancă de ger
meni. depozit in care urmează să

fie înmagazinate ..caracteristicele 
genetice" ale diferitelor teluri și 
soiuri de cereale, plante de cultură 
și varietăți sălbatice existente ac
tualmente. Acești purtători de gene 
sint conservați la 4° Celsius și la 
23—30° umiditate, deci intr-un me
diu extrem de uscat. Se apreciază 
că in aceste condiții semințele iși 
vor păstra capacitatea de germi
nare secole de-a rindul dacă nu și 
mai multă vreme. Cheltuielile sint 
limitate deoarece conservarea se
mințelor necesită un spațiu redus. 
La Braunschweig se pot depozita 
între 5 000 și 7 000 de semințe din 
fiecare varietate selecționată. Piuă 
în prezent au și fost depuse spre 
păstrare circa 10 000 de soiuri di
ferite. Pentru viitor se intențio
nează conservarea semințelor pur
tătoare de gene in recipiente în
chise în vid. Multitudinea caracte
relor genelor trebuie menținută, 
pentru ca la nevoie să poată fi re
introduse în soiurile existente anu
mite însușiri care le lipsesc, cum 
ar fi rezistența la boli. Este drept 
că toate aceste gene există in va
rietățile sălbatice ale plantelor res
pective care sint insă pe cale de 
dispariție sau chiar au dispărut 
definitiv.

CÎINI-EXPLORATORI 
DE ZĂCĂMINTE MINERALE

în Canada — după cum rela
tează ziarul „Frankfurter Rund- 
schau" — ciinii vor fi folosiți pen
tru explorarea unor zăcăminte de 
minerale utile. în prezent, o echi
pă de biologi fac experiențe cu un 
grup de . asemenea ciini-explora- 
tori. Ei vor fi folosiți înainte de 
toate pentru depistarea unor zăcă
minte de mine->uri 'le cup’ u. 
plumb și zinc existente în Canada, 
mai ales sub formă de sulfați. Cind 
aceste zăcăminte vin in contact cu 
oxigenul, ele degajă bioxid de sulf 
— un gaz pentru care ciinii au o 
deosebită sensibilitate. Primele ex
periențe au fost încununate de 
succes — scrie ziarul. Ciinii au

depistat numeroase blocuri de pia
tră care conțin minereuri sub for
mă de sulfați și care nu au fost 
remarcate de geologi.

FESTIVAL MONDIAL 
DE ARTĂ LA LAGOS

în 1974, la Lagos, capitala Nige
riei, va avea loc un festival mon
dial de artă și cultură africană. 
Programul acestei manifestări va 
cuprinde expoziții de artă artiza
nală, producții muzicale și coregra
fice, spectacole de teatru și pro
iecții de filme, lecturi literare, 
prezentări de colecții etc. Pentru 
numeroșii participanți va fi con
struit un teatru de 100 000 de locuri 
în apropiere de Lagos.

DESCOPERIRE... 
ACOPERITĂ

în partea cea mai nordică e 
Finlandei, arheologii au descoperit 
o așezare ce datează din epoca de 
piatră și este apreciată a fi fost lo
cuită acum 10 000 de ani. Urme ale 
unor astfel de așezări au mai fost 
scoase la iveală, de asemenea, in 
U.R.S.S. și Norvegia. Deși desco
perirea finlandeză are o mare va
loare științifică, arheologii au aco
perit așezarea renunțind să-și con
tinue investigațiile. Motivul ? Așa 
cum susțin aceștia, uneltele de care 
dispune arheologia contemporană 
sint prea puțin perfecționate și ar 
putea prejudicia importanta des
coperire. De aceea ..redescoperi
rea'' tezaurului arheologic și des
cifrarea tainelor sale au fost lăsa
te pe seema viitoare,
care vor fi. probabil, mai bine în
zestrate cu unelte... arheologice.

ORAȘUL
CARE SE AUTOSCUFUNDA

„Peste douăzeci de ani. capitala 
Thailandei va fi acoperită de apă

dacă autoritățile uu vor lua mă
surile necesare" — declară profe
sorul dr. Eduoard W. Brand de lă 
„Asian Institute for Technology" 
din Bangkok.

Bangkokul a luat naștere în 
timpul ultimilor 200 de ani pe te
ritoriul deltei fluviului Menam 
Chao Phaga. Supranumit „Veneția 
Răsăritului", datorită pitoreștilor 
canale care il brăzdează, orașul era 
situat la 1.5 metri deasupra nive
lului mării. Pină acum 20 de ani 
bărcile constituiau principalul 
mijloc de transport dar. o dată

cu dezvoltarea vertiginoasă a cir
culației moderne. „gondolele" au 
devenit prea incete. prea puțin în
căpătoare. Canalele au fost în bună 
parte acoperite și transformate în 
șosele. Drept urmare, in timpul 
ploilor anuale apa. nemaiavmd 
suficiente canale de scurgere, 
inundă porțiuni tot mai mari ale 
orașului. Străzile unor cartiere 
sint in permanentă acoperite de 
apă. Bangkokul ar putea fi salvat 
dacă autoritățile s-ar dovedi dis
puse să investească sumele nece
sare construirii unor diguri de 
apărare.

ÎN LOC
DE CITRICE...

DROGURI
HAGA 12 (Agerpres). — Poli

ția olandeză a operat, simbătă, 
noi arestări in rindul membrilor 
rețelei internaționale a trafican- 
ților de droguri, care foloseau o 
firmă importatoare de fructe 
pentru a ascunde adevărata na
tură a comerțului lor.

A doua zi după arestarea celor 
11 traficanți. un nou transport 
de lăzi cu portocale a sosit pe 
adresa falsei firme importatoare 
de citrice. Spre surprinderea va
meșilor. doi indivizi s-au pre
zentat să ridice caietele, in pofi
da publicității făcute acestei afa
ceri de mijloacele de informare 
olandeze. Arestați, cei doi au 
mărturisit că nu obișnuiesc să 
citească ziarele...

sindicatului metalurgiștilor din R.F. a 
Germaniei, condusă de președintele 
sindicatului, Eugen Lodder. în con
vorbirile avute la C.C. al sindicatu
lui lucrătorilor din industria meta
lurgică și la C.C. al sindicatului lu
crătorilor din industria constructoare 
de mașini ale U.R.S.S. — mențio
nează comunicatul — a fost relevată 
satisfacția față de mutațiile pozitive 
intervenite in relațiile dintre cele 
două țări ca urmare a semnării tra
tatului dintre U.R.S.S. și R.F.G.

A fost redeschisă linia 
aeriană dintre Sanaa și 
Add! respectiv capitalele R.A. 
Yemen și R.D.P. a Yemenului, după 
peste două luni de întrerupere a a- 
cestor legături.

La Moscova •«<»»« •»■ 
blicității un comunicat cu privire Ia 
vizita in U.R.S.S. a unei delegații a

Conform unui decret ol 
Prezidiului Adunării Popu
lare Supreme a R.P.D. L» 
reene aleSerile de deputați în A- 
dunare și In adunările populare pro
vinciale. orășenești și districtuala 
urmează ea aibă loc la 12 decembrie 
1972.
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Pronosticuri infirmate
,,Economia spaniolă 

cunoaște o perioadă de 
vitalitate și însănăto
șire" — declarase re
cent ministrul planu
lui. Laureano Lopez- 
Rodo, referindu-se Ia 
evoluția din ultimele 
luni. Dar tot el a fost 
nevoit să recunoască 
că unele ramuri indus
triale, ca. de pildă. în
călțăminte și prelucra
rea pielii, textile, cos
metice, automobile și 
altele înregistrează, 
tocmai în ultimele luni, 
un regres al comenzi
lor mergind pină Ia 25 
Ia sută. După părerea 
ministrului, aceasta 
constituie urmarea u- 
nei „creșteri anormale 
a prețurilor" care. în 
medie, după cum a 
precizat el. „din ianua
rie si pină in august 
au crescut cu 4 la 
sută“. De evoluția a- 
normală a prețurilor și 
de necesitatea luptei 
împotriva inflației s-a 
ocupat, zilele acestea, 
și guvernatorul băncii 
centrale, Luis Coronei

de Palma, care a con
statat că, în ultimele 
luni, s-a produs o 
scumpire generală.

Chiar și „sindicatele 
oficiale" califică evolu
ția prețurilor drept 
„problema socială nr. 1 
a Spaniei". De aseme
nea. agenția de con
junctură „Logos", com- 
pannd problema pre
țurilor cu o „tumoare 
malignă", prevede că 
pe intregul an 1972 tre
buie contat. în medie, 
pe o scumpire de 9-10 
la sută. Dar sub a- 
ceastă cifră medie — 
arată experții agenției 
— se ascund realități 
dureroase pentru ma
rea majoritate a popu
lației spaniole : numai 
în primele 9 luni ale 
anului textilele, con
fecțiile, încălțămintea, 

trans-
s-au 
sută. 
Con- 
sub-

centajul fiind chiar 
25 la sută.

Este evident că 
ceasta evoluție lovește, 
Înainte de toate, buge
tul familiilor 
nituri mici. 
..Frankfurter ____
schau" leagă de aceas
tă evoluție faptul că, 
spre deosebire de tre
cut, cind spre 
vest-europene 
trializate s-au îndrep
tat aproape exclusiv 
muncitori necalificați, 
în ultimul timp un 
mare număr de lucră
tori 
fă 1 
tig 
rei 
ti* i gurile lor, 
față unor

i calificați 
posibilități 
in afara 
spaniole, 
este că ei, 

■, nu

a-

cu ve-

taxele școlare, 
portul în comun 
scumpit cu 30 la 
Și la alimente se 
stată o creștere
stanțiaiă a prețurilor, 
la unele articole pro-

*

*
*

Ziarul i
Rund- *

j

îî

{
J
i

țările 
indus-

cau- 
de ciș- 
frontie- 

Expiica- 
cu cișțî- 

. lw • pot
față unor necesități de 
trai elementare. Ziarul 
este de părere că, dacă 
situația nu se va 
schimba, se va produce 
o adevărata emigrație 
In masă de muncitori 
calificați spanioli spre 
țările vest și nord- 
europene.

G. D

Cursă contracronometru
pe piața ceasornicelor

Ceasul, această unealtă in
dispensabilă a omului de a..i. 
constituie in prezent obieciul 
unei aprige dispute pe piața 
mondială. Industria europeană 
— scrie ziarul „Le Monde" — 
care in ultimele două decenii a 
cedat puțin cite puțin terenul 
redutabililor săi rivali — 
S.U.A. și Japonia — încearcă 
acum să se organizeze pentru 
a putea duce lupta cu giganții 
străini. încrezătoare in reputa
ția sa cvadricentenară, indus
tria europeană de ceasuri a 
privit cu scepticism pe fabri
canții americani și japonezi. 
Numai cu un sfert de veac în 
urm.y 8 din 10 ceasuri erau 
fabricate în Europa, dintre care 
6 în Elveția. Anul trecut însă, 
din ’.’0,6 milioane de ceasuri 
vindute, doar 98.7 milioane au 
fost prothrse în Europa. Calcu
lat în numărul de piese, ex
portul vechiului continent a 
scăzut de la 99 la sută în 1946, 
la 76 la sută anul trecut. Re
culul cel mai puternic î-a re
simțit industria elvețiană, a că
rei pondere a scăzut de la 60 la 
sută la 43,3 la sută.

Analizînd condițiile expansiu
nii industriei de ceasuri japo
neze și americane, specialiștii 
scot în relief faptul că, in pri
mul rind, este vorba de costul 
scăzut al ceasurilor respective.

legat de faptul că această in
dustrie este foarte concentrată 
in cele două țări. Doi mari gi- 
ganți domină piața : firma ja
poneză Hattori, care comerciali
zează articolele sub marca 
„Seiko" (14 milioane de ceasuri 
pe an), și cea americană, Timex.

Este de notat faptul că, o dată 
cucerită piața, cefe două mari 
firme, Timex și Hattori, au 
început să-și schimbe politic*, 
fabricînd ceasuri de înaltă pre
cizie, la prețuri foarte ridicate 
(ultimul model desfăcut pe 
piața europeană de Hattori 
costă nu mai puțin de 2 880 
franci). Europenii însă au în
ceput drumul în sens 
contraatacînd tocmai 
renul unde au fost depășiți. Fa
bricanții elvețieni, care se 
bucură încă de un mare presti
giu pe piața mondială, au pu» 
la punct un ceas in întregime 
din plastic, care revine la un 
preț foarte redus. Totodată, El
veția a adoptat o serie de mă
suri mai liberale ce peimit fa
bricanților francezi. germani, 
italieni, cărora le furnizează o 
serie de piese, să poată grava 
pe produsele lor inscripția de 
prestigiu „Swiss made". Vor fi 
aceste măsuri in stare 6ă „în
cetinească mersul ceasornicelor* 
g’ganților de peste Ocean ?

A. B.
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Londra. Manifestație a populației din capitala britanică împotriva livrării 
de arme către Republica Sud-Africană și a politicii de apartheid practicată 

de guvernul acestei țări
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