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Zilele toamnei sînt capricioase, dar hotărîrea 
celor ce muncesc pe ogoare statornică:

Fiecare ceas bun de lucru, folosit 
la arături și la strînsul recoltei

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT:

Cincinalul înainte de termen!
Substanța vie a muncii 
noastre de fiecare zi, 
mărturie a străduinței 
tuturor de a înfăptui 

cuvîntul partidului
Trăim, indiscutabil, un timp al 

împlinirilor, al maturității sociale, 
atestat prin atîtea fapte care dau 
relief dinamic vieții și muncii 
noastre, perspectivelor socialiste 
ale țării. Nu ne mai despart multe 
zile de sfîrșitul acestui an, de ora 
bilanțului unei etape de muncă în 
înfăptuirea obiectivelor cincinalu
lui, în făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Sînt tot 
mai frecvente în presă veștile din 
uzine, de pe ogoare, despre rezul
tatele, despre realizările oamenilor 
muncit Sînt vești bune, mobili
zatoare. In paginile ziarului nos
tru am publicat recent cifre re
velatoare privind realizările ob
ținute peste prevederi în princi
palele ramuri ale economiei. Din
colo de laconismul cifrelor deslu
șim clocotul unei activități ener
gice, creatoare, descifrăm semni
ficația mai largă, socială, a efor
tului constructiv care a solidarizat, 
într-o voință impresionantă, po
porul Întreg.

Congresul al X-lea a definit un 
vast program de dezvoltare care, 
tradus în viață, va conferi țării 
noi carate de forță și demnitate. 
Conferința Națională, desfășu
rată în această vară, analizînd 
stadiul Înfăptuirii hotărîrilor con
gresului, posibilitățile reale ale eco
nomiei naționale, angajamentele a- 
sumate de numeroase unități eco
nomice, de oamenii muncii de pe 
cuprinsul județelor țării, a consacrat 
ca imperativ major al întregii so
cietăți înfăptuirea cincina
lului înainte de termen, s-a 
explicat pe larg la Conferința Na
țională, in expunerile secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ce înseamnă 
pentru progresul și prosperitatea 
patriei traducerea în faptă a aces
tei chemări, cum concepe partidul 
nostru realizarea unei asemenea 
sarcini de mare însemnătate eco
nomică și socială. Iar chemarea 
partidului, ca în ațîțea rînduri, a 
aflat un .larg ecou în mase.

Și, iată, numeroase colective ra
portează îndeplinirea înainte de 
termen a angajamentelor pe acest 
an. Densitatea faptelor exemplare 
de muncă pune și mai pregnant în 
evidență justețea și realismul poli
ticii noastre economice, subliniază 
concret comuniunea de ideal a în
tregii noastre colectivități.

Realizările de pînă acum, capa
citatea de organizare a. muncii, de 
punere în valoare a resurselor ma
teriale, dăruirea cu care întregul 
popor s-a angajat în impresionanta 
întrecere socialistă pentru accelera-\_ _ _ _ _ —_ _ _ _ _ _  

rea progresului economic al țării, 
sînt dovezi de netăgăduit ale 
forței creatoare a societății noas
tre. Ele confirmă, demonstrează 
convingător că există în însăși 
structura și organizarea economiei 
noastre, a societății în genere, su
portul solid al unui intens ritm al 
producției, că „Mai iute, mai Trine 
și mai eficient" este o chemare 
care Sintetizează, deopotrivă, aspi
rațiile colectivelor de muncă, ce
rințele și posibilitățile reale , ale 
dezvoltării noastre. Crește, astfel, 
cu fiecare zi, puterea economică a 
țării ; sporesc posibilitățile de sa
tisfacere a cerințelor mereu cres- 
cinde ale oamenilor.

în fiecare colectiv de muncă s-a 
declanșat o largă acțiune de per
fecționare, de ridicare a para
metrilor eficacității, de sporire a 
productivității muncii, de îmbu
nătățire a calității, a caracteristi
cilor tehnice ale produselor. Bă
tălia pentru valorificarea supe
rioară a resurselor interne, pentru 
stimularea inițiativei, spiritului 
creator a devenit o cauză gene
rală. Cunoscînd, cu deosebire in 
ultima vreme, o mai puternică a- 
firmare, spiritul gospodăresc, grija 
pentru economii pe toate planu
rile, lupta efectivă împotriva risi
pei aduc o dovadă concretă asu
pra oportunității și eficacității 
Îndemnurilor de a prospecta cu 
atenție și răspundere posibilitățile 
interne, de a canaliza întreaga a- 
tenție a colectivelor spre eficiența 
și calitatea muncii.

„Cincinalul înainte de termen !", 
„Cincinalul în patru ani și jumă
tate !“ — sintetizează obiectivele e- 
fortului nostru. Rațiunea acestui 
efort este făurirea mai devreme a 
unei țări capabile să se înscrie, 
prin realizările sale, în rîndul ță
rilor dezvoltate, asigurarea unei 

. armonioase dezvoltări a economiei, 
a întregii noastre vieți sociale. Fi
rește, acest efort creator exprimă, 
în primul rînd, opțiunea majoră a 
colectivității noastre, convingerile 
sale înaintate. Nimic nu poate fi 
mai mobilizator, mai stimulativ 
decît convingerile oamenilor, parti
ciparea lor conștientă la activitatea 
economică, socială, politică a țării. 
Or, aceasta este una din înfăptui
rile cele mai de preț ale acestor 
ani. Realizînd consecvent un amolu 
dialog cu poporul, deliberind îm
preună cu acesta asupra tuturor 
problemelor de interes major ale 
țării într-un activ spirit de lucru, 
partidul nostru, secretarul său go- 
neral, prin exemplul personal pe 
care-I dă națiunii întregi, au trans

format Ideea de participare con
știentă a maselor Ia viața țării in
tr-o realitate pregnantă, edifica
toare. Aici, in primul rînd, se află 
explicația dinamismului, a pașilor 
tot mai hotărîți pe calea creșterii 
eficienței muncii. Aici, in îndemnul 
conștiințelor, în dorința profundă a 
oamenilor Se a munci și acționa în 
chip comunist, în conștiința parti
cipării Ia înfăptuirea unui program 
vital pentru destinele patriei, pen
tru bunăstare, se află mobilurile 
intime ale realizărilor pe care le 
anunță ca pe victorii ale entuzias-, 
mului și priceperii tot mai multe 
colective de oameni ai muncii.

Fiecărui cetățean al patriei ii sînt 
cunoscute obiectivele pe care parti
dul le-a propus, pe baza unei 
prospectări multiple a cerințelor și 
posibilităților, pentru progresul 
multilateral al patriei. Fiecăruia ii 
este limpede că și de munca sa, de 
efortul său depinde sporirea reali
zărilor generale. Sentimentul dato
riei a devenit și devine tot mai 
mult o coordonată esențială a exis
tenței fiecăruia dintre noi. In marea 
familie a țării, fiecare se simte tot 
mai responsabil angajat cu faptele 
sale. Stau dovadă realizările ce se 
înscriu in marea carte a întrecerii.

Desigur, nu o dată sintem con
fruntați cu probleme complexe, cu 
greutăți. Dar conștiința socialistă a 
oamenilor, deprinderea colectivelor 
de a acționa ca un tot unitar, de 
a pune în valoare inteligența și 
capacitatea creatoare, inițiativa ma
selor au arătat în atîtea rînduri că 
nu există piedici de netrecut.

înfăptuirile de pînă acum, succe
sele obținute în îndeplinirea pla
nului și a angajamentelor, în de
pășirea lor sădesc în fiecare co
lectiv de muncă încrederea că o- 
biectivele anilor viitori vor fi rea
lizate pe deplin, arată calea ce tre
buie urmată pentru a contribui la 
afirmarea tot mai puternică a eco
nomiei noastre naționale, pentru a 
contribui la dezvoltarea multilate
rală a României socialiste, la con
solidarea prestigiului internațional 
pe care și l-a dobîndit prin reali
zările sale, prin politica sa de pace 
și colaborare cu celelalte popoare.

Este o datorie de onoare a fie
cărui colectiv de a-și evalua cu 
responsabilitate comunistă posibili
tățile, forțele de care dispune, de 
a organiza exemplar activitatea 
productivă, de a acționa cu hotărî- 
re, sub îndemnul unei înalte con
științe patriotice, socialiste, pentru 
a înfăptui înainte de termen obiec
tivele însuflețitoare ale actualului 
cincinal.

Siderurgiștii 
, hunedoreni 
au îndeplinit 
angajamentul 

anual
DEVA (Corespondentul „Scîn- 

teii", Sabin lonescu). r— în 
cronica acestor zile de entu
ziastă întrecere, desfășurată în 
întîmpinarea celei de-a XXV-a 
aniversări a republicii, side
rurgiștii hunedoreni își înscriu 
numele cu un nou și strălucit 
succes : îndeplinirea angaja
mentului anual. De la în
ceputul anului și pînă în pre
zent, în combinatul hune- 
dorean s-a produs, peste 
plan, o producție-marfă în 
valoare de 83,4 milioane lei, 
în condițiile obținerii supli
mentare — numai în pri
mele trei trimestre — a 79 mi
lioane lei beneficii și peste 31 
milioane lei economii la prețul 
de cost. S-au produs peste 
plan 23 100 tone fontă, 25 600 
tone oțel, 17 400 tone laminate 
finite pline, cantități care de
pășesc angajamentul anual. în 
același timp, in oțelăriile com
binatului hunedorean au fost a- 
similate numeroase mărci noi 
de oteluri, din care un număr 
de 13 mărci oțel aliat care o- 
feră constructorilor de mașini 
premise de reducere a consu
mului specific de metal.
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ILFOV 30 000 tone porumb
livrate suplimentar 

de cooperativele agricole
Depășind greutățile determinate 

de timpul nefavorabil din această 
toamnă, țăranii cooperatori de pe 
ogoarele județului Ilfov, ajutați de 
muncitori, elevi, studenți și mili
tari, au terminat recoltatul porum
bului pe întreaga suprafață culti
vată. In prezent, toate forțele sînt 
concentrate la transportul ultime
lor cantități de porumb către ba
zele de recepție și la executarea 
arăturilor pentru însămînțările de 
primăvară.

Intr-o telegramă adresată cu a- 
ccst prilej Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, de Co
mitetul județean Ilfov al P.C.R.,se 
arată, între altele : Acest succes se

Arăturile — baza viitoarei recolte

Km Pe terenurile cu exces
- de umiditate nu va rămine 

nici un bob
Pînă ieri, 40 de cooperative agri

cole din județul Brăila au terminat 
recoltatul și acum transportă din 
cimp ultimele cantități de porumb. 
Concomitent cu această lucrare se 
taie cocenii, se eliberează terenul 
pentru arat. Alte 51 de cooperative 
mai au de cules porumbul de pe su
prafețe mici. Pe județ, au mai rămas 
de recoltat 7 780 hectare. In condi
ții normale, această suprafață s-ar 
putea recolta în cel mult 3-4 zile. 
Greutatea constă însă în faptul că 
marea majoritate a acestor tere
nuri sînt cu exces de umiditate. 
„Cu toate acestea — ne-a asigurat 
tov. ing. Emil Bălăuță. directorul 
direcției generale agricole — nu va 
rămine nici un hectar necules. 20 de 
combine pe șenile recoltează po
rumbul de pe aceste suprafețe, iar 
acolo unde nu poate intra combi

datorește în primul rind muncii 
pline de abnegație a,țăranilor coo
peratori, care au depus eforturi 
susținute pentru strângerea, trans
portarea și depozitarea întregii re
colte. Datorită producțiilor bune 
obținute în acest an, cooperativele 
agricole și membrii cooperatori vor 
preda în plus la fondul de stat can
titatea de peste 30 000 tone porumb. 
Sintem hotărîți să mobilizăm în 
continuare întreaga noastră capa
citate și pricepere, să muncim 
neobosit pentru înfăptuirea cincina
lului înainte de termen. în vederea 
sporirii contribuției județului Ilfov 
la întărirea și înflorirea scumpei 
noastre patrii, se spune în înche
ierea telegramei.

na, culeg oamenii echipați cu ciz
me de caucțuc". Așa se lucra la 
cooperativa agricolă Filipești ; aici 
mai sint de recoltat 212 ha. Din 
Zori, 230 de oameni veniseră la 
pimp. Se mobilizaseră toți locuito
rii comunei. „Cu forțele pe care le 
avem — spunea tov. Grigore Du- 
dău, președintele cooperativei — 
sperăm ca azi să recoltăm 15 ha și 
să transportăm la bază 20 tone".

De asemenea, la Surdila Găîsean- 
ca, toate forțele — 326 cooperatori, 
20 căruțe, 6 remorci și 2 mașini — 
fuseseră concentrate la recoltatul 
celor 287 ha cu porumb, ba Ian- 
ca se lucra la transportul ooceni- 
lor și eliberarea terenului. Peste 
tot. de altfel, aoelași zor., aceeași 
hotărire unanimă a cooperatorilor 
de a-și strînge fără risipă și cit 
mai repede recolta.

Regruparea 
mijloacelor 
de lucru

In ciuda ploii care a căzut în 
cursul serii și nopții de sîmbătă, în 
întreprinderile agricole de stat din 
județul Timiș duminică s-a lucrat 
intens la recoltatul, depănușatul și 
transportatul porumbului. In spri
jinul mecanizatorilor au venit, și de 
această dată, aproape 8 000 desala- 
riați din întreprinderi și instituții, 
elevi, studenți și militari. In a- 
ceastă zi s-a strins- porumbul de pe 
1 050 ha. Forțe masive, între 
400 și 800 brațe de muncă, au 
fost concentrate pe tarlalele cu po
rumb ale întreprinderilor agricole 
de stat Jimbolia, Gătaia, Liebling, 
Peciu Nou, Timișoara, Becicherec, 
Lugoj și altele. în același timp, 
din unitățile care au încheiat recol
tatul (Recaș, Teremia Mare, Tom
natic. Periam), sau din cele unde a- 
ceastă lucrare este pe terminate au 
fost dirijate către I.A.S. Voiteni, 
Dureștii Vechi, Banloc și altele, 
care mai au de cules mari supra
fețe cu porumb, un important nu
măr de combine C-12, remorci si 
tractoare. La rîndul lor. stațiunile 
pentru mecanizarea agriculturii au 
pus la dispoziția I.A.S. din județ 
circa 50 combine CT-2.

constanța:

Porumbul - 
din cimp, in bazele 

de recepție
Ieri, pe ogoarele județului 

Constanța, ritmul muncii a conti
nuat ca in zueie obișnuite. Citeva 
secvențe din primele ore ale dimi
neții. La ferma Viroaga, de 1a I.A.S. 
Negru Vodă, se recolta ultima solă 
de 140 hectare cu porumb cu forțe 
sosite de la alte ferme : 6 combine 
„Gloria", peste 250 muncitori. La 
cooperativa agricolă din Chirnogeni, 
în cadrul acțiunii de întrajutorare 
inițiată de consiliul intercoopera- 
tist, au lucrat la recoltarea porum
bului, alături de forțele proprii, 
peste 200 țărani cooperatori din u- 
nitățile vecine — Plopeni și Scări- 
șoreanu. încă de dimineață, în coo
perativele agricole Cumpăna, Do- 
robanțu și Nicolae Bălcescu s-a în
cheiat culesul porumbului ; cu a- 
cestea, numărul unităților ooopera- 
tiste care au anunțat terminarea re
coltării porumbului se ridică acum 
lă 45. S-a Intensificat, totodată, 
transportul la bazele de recepție. în 
primele cinci ore ale dimineții, la 
bazele de recepție din Casicea, «Ne
gru Vodă și Nicolae Bălcescu au 
fost preluate, în medie la fiecare, 
eîte 25 tone porumb. Importante 
forțe au fost mobilizate la elibera
rea terenului de coceni. Tot ieri. în 
județul Constanta, în cooperative
le agricole, peste 400 tractoare au 
fost folosite la efectuarea arături
lor.

Tn moderna secție de tratamente termice a Uzinei 
de tractoare din Brașov

Foto : M. Andreescu
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...Schela de 
Zemef, județul 
sectorul III Geamăna, me
canicul Constantin Popa 
ifi făcea obișnuitul rond. 
La un moment dat un 
zgomot ciudat i-a atras 
atenția. „Parcă a fost o 
plesnitură de conductă !“.

Curînd temerile i s-au 
eonfirmat: un miros pu
ternic de gaze fi gazolină 
t-a răspindit in aerul rece 
al nopții. Trebuia acționat 
cu maximum de urgență. 
Deasupra era linia 
înaltă tensiune...

A alergat la stația 
compresoctre fi a 
conducta.

Continuau insă să se răs
pândească în noapte gazul, 
fi gazolina. La fața locu
lui au venit echipele 
intervenție conduse 
Ștefan Ambăruș și
Moraru. Nu, nu era vorba 
de o simplă avarie. In 
toiul nopții, oameni cu
rajoși au început o bătălie 
dirză, inegală. Desprins 
din masiv, un versant al 
muntelui Geamăna porni

extracție 
Bacău. In

de

de
închis

de
de 

Ion

se la vale. Pămintul 
aluneca cu tot ce avea pe 
el : sonde, conducte, co
paci, stilpi de rețele elec
trice. Trebuiau salvate u- 
tilajele, instalațiile.

Se acționează pe două 
fronturi, intr-o disciplina
tă fi eroică cadență : la 
conducta de gaze fi la cea 
de țiței. De sus, neîntre
rupt — lapoviță fi nin
soare. Tronsoanele avaria
te sint înlocuite cu altele 
noi. Pămîntul pornit insă 
le încovoia năprasnic, le 
rupea.

Douăsprezece zile fi tot 
atîtea nopți a ținut înclef- 
tarea. Și, in acest răstimp, 
conductele au funcționat 
permanent, tn ziua a trei
sprezecea au fost puse sub 
presiune conductele de o- 
colire.

Muntele era învins.
Echipele conduse de co- 

muniftii Ion Moraru fi 
Stefan Ambăruș ifi făcu
seră datoria.

Gh. BALTA
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FOTBAL - Campionatul diviziei A ® 
Rezultatele meciurilor din divizia B.

ATLETISM - Crosul popular din Ca
pitală.

AUTOMOBILISM - Succesul automo- 
biliștilor români în „Raliul bal
canic".

BASCHET - La debutul întrecerii echi
pelor feminine.

...Uzina electrică din O- 
radea. Pe poartă dă să in
tre un om.

— Dumneavoastră ? — 
întreabă paznicul.

— In control, mormăie 
în barbă noul ve'nit.

— Să trăiți, tovarășu 1 — 
își îndreaptă ținuta pazni
cul. Poftiți, poftiți !...

Persoana în „control”, 
invitată astfel, cutreieră 
nestingherit uzina. Cu aju
torul plin de zel al pazni
cului gură-cască, și nu nu
mai al lui, ajunge și la u- 
nele documente secrete. 
Cum s-au deschis atît de 
repede ușile fișeturilor ? 
Ce zăvoare pot rezista în 
fața celor puși să le pă
zească, să vegheze cu grijă 
mereu trează asupra lor? !... 
Cum spuneam, totul a de
curs ceas. Cu un singur a- 
mendament : încheierea
vizitei la susnumita uni
tate nu s-a sfîrșit deloc cu 
o caldă strîngere de mină, 
happy-end atît de mult 

dorit de gazde. Gazde care 
au rămas consternate 
cind... „controlorul" le-a 
admonestat :

— Păi bine, oameni buni, 
de ce nu vă faceți corect 

„STRICT SECRET: 
repetă, la telefon, cu voce autoritară, 
comunicînd într-adevăr date secrete
datoria ? Cum îngăduiți 
intrarea în uzină a unui 
om fără să-l legitimați ? 
De ce încălcați legea ?

— Dar dv. sînteți contro
lor !... au încercat să în- 
gaime adormiții Arguși, 

scăldați acum de sudorile 
neglijenței.

— De unde știți că sînt... 
controlor ?

Replică rămasă, se-nțe- 
lege, fără răspuns.

Meditînd asupra episo
dului de mai sus, oricine 
își poate imagina că el 
este ieșit din comun și re
prezintă doar un accident 
izolat și nedorit. Pentru 
că, este locul să o spunem 

aici, mai ales după intra
rea în vigoare a Legii 23, 
important act normativ 
privipd apărarea secretu
lui de stat în Republica 
Socialistă România, au spo

rit grija și răspunderea 
conducătorilor organizații
lor socialiste, a tuturor sa- 
lariaților pentru apărarea 
cuceririlor poporului nos
tru muncitor, rod al hărni
ciei, geniului și vocației 

sale constructive. Preve
derile legii au fost aduse 
peste tot la cunoștință ; în 
majoritatea locurilor s-au 
stabilit măsuri practice 
pentru o riguroasă apli
care. S-a pus ordine — în- 
cepînd de la ministere și 
pînă la cele mai mici uni
tăți socialiste — în activi
tatea compartimentelor 
care se ocupă cu evidența, 
multiplicarea și manipu
larea documentelor secrete. 
Un relief deosebit i s-a 
dat muncii de educație in 
spiritul vigilenței revolu
ționare — așa cum se 
prevede și in proiectul de 
norme adoptat la Confe
rința Națională a partidu- 
lu. — pentru sporirea răs
punderii personale a fie
cărui cetățean, dator să

Iile TANASACHE

Alte rezultate și știri 
sportive în pagina a Ill-a.

Volei și grație feminină (fază din meciul Dinamo—
Farul) Foto : 8. Cristian

(Continuare in pag. a IlI-a)
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Actualitatea culturală
MANIFESTĂRI CONSACRATE 
CELEI DE-A 25-A ANIVERSARI

A REPUBLICII

Cicluri de filme
în întimpinarea celei de-a 25-a 

aniversări a republicii, întreprin
derea cinematografică a municipiu
lui București, in colaborare cu Con
siliul municipal al pionierilor, or
ganizează o serie de manifestări 
destinate elevilor și pionierilor din 
Capitală. între 31 octombrie ți 15 
decembrie, la zece cinematografe 
bucureștene rulează cicluri de filme 
românești de lung și de scurt me
traj, grupate pe teme de larg inte
res educativ ; intitulate „Partidul 
ne este mindrie și steag", „Oameni 
de seamă ai acestui pămint", „Por
țile de fier", „România In lume", 
„Republica la a XXV-» aniversare" 
— aceste cicluri de filme vor face 
obiectul unor concursuri cinemato
grafice care vor avea loc între 15 
și 20 decembrie, pe sectoare.

Concurs 
cinematografic

Tot In cinstea aniversării republi
cii, Comitetul municipal București 
al U.T.C., In colaborare cu întreprin
derea cinematografică a municipiu
lui, inițiază concursul cinematografic 
Zorii României socialiste, care se 
va desfășura in perioada 20 noiem
brie — 20 decembrie a.c. (pe baza 
unor buletine de concurs ce se pot 
procura prin organizațiile U.T.C. și 
cluburile tineretului). Filmele con
cursului : „Cu mîinile curate", „Se
tea", „Facerea lumii", „Evocări", 
precum și scurt-metrajele „Amin
tiri", „Și iar răsună valea", „Noi, 
tinerii", „în țara Severinului" vor 
putea fi vizionate (între 20 noiem
brie șt 4 decembrie) la cluburi și 
case de cultură, conform unui pro
gram special.

„Republică, 
măreață vatră"

PIATRA NEAMȚ (Corespondentul 
„Scînteii", Ion Manea). — Pe scene
le căminelor culturale și ale clubu
rilor din unitățile economice ale ju
dețului Neamț au avut loc sîmbătă 
și duminică ample manifestări cul- 
tural-artistice dedicate celei de-a 
XXV-a aniversări a republicii, care 
s-au desfășurat sub genericul „Re
publică, măreață vatră". Astfel, miile 
de oameni ai muncii de pe platfor
ma chimică Săvinești au primit in 
mijlocul lor septuagenara formație 
corală a Casei de cultură a sindica
telor din Piatra Neamț, care a in
terpretat o suită de piese corale 
românești, incluzînd cunoscute lu
crări închinate patriei și partidului 
cum ar fi : ,,înalță-te, frumoasă 
țară" de Ion Chirescu, „Românie, 
țara mea de dor" de Mircea Neagu, 
„Partid, de zări deschizător" de 
Florin Comișel și altele. De ase
menea, la căminele culturale din 
șapte centre rurale ale județului a 
avut loc etapa de masă a concursu
lui artistic organizat în cinstea unui 
sfert de veac de la proclamarea 
republicii, iar la căminul cultural 
din comuna Cordun s-a deschis o 
expoziție de desene ale elevilor din 
localitate, intitulată sugestiv „Co
muna noastră în anii republicii".

„Omagii doljene 
la pătrarul de veac 

al republicii"
CRAIOVA (Corespondentul! „Scin- 

teii", Nistor Țuicu). — Teatrul Na
țional din Craiova, Filarmonica de 
stat Oltenia, Centrul de științe so
ciale, casa de cultură a sin
dicatelor, căminele culturale de

pe cuprinsul județului, cluburile 
întreprinderilor industriale și alte 
așezăminte de artă și cultură din 
județul Dolj găzduiesc în aceste 
zile și pină la 30 decembrie a.c. 
manifestările politice și cultural- 
educative organizate de Comitetul 
de cultură și educație socialistă al 
județului Dolj închinate aniversă
rii republicii, sub genericul : ,.O- 
magii doljene la pătrarul de veac 
*1 republicii".

Concepute ca un amplu festival 
cultural-artistic, manifestările cu
prinse în „Omagii doljene" includ 
simpozioane pe teme ca : „File din 
monografia Doljului", „România, 
prezențe, contacte, opinii", „Tinere
tul și etica vieții socialiste", „Pro
bleme ale electroenergeticii in țara 
noastră și pe plan mondial", la care 
iși dau concursul profesori univer
sitari, cercetători, istorici ; expuneri 
despre „Valoarea istorică, teoretică 
și practică a lucrărilor Conferinței 
Naționale a P.C.R. din iulie 1972", 
„România socialistă la un sfert de 
secol de la proclamarea republicii", 
„Momente importante din politica 
externă a României în cei 25 de ani 
de la proclamarea republicii" ; mese 
rotunde avind ca temă „Mupca — 
izvor și condiție definitorie a per
sonalității umane", amintiri despre 
proclamarea republicii și altele. •

Pe lingă spectacolele susținute de 
formațiile artistice ale căminelor 
culturale, la sate vor avea loc dez
bateri cu țăranii cooperatori, inau
gurarea unor puncte muzeistice, 
îhtîlniri cu scriitorii etc. De ase
menea. la Teatrul Național din 
Craiova va avea ioc un festival al 
dramaturgiei românești susținut de 
actorii Naționalului crâiovean. In 
marile întreprinderi industriale se 
vor organiza întîlniri între munci
tori și artiști ai Teatrului National, 
ai Filarmonicii de -stat, unde se vor 
desfășura recitaluri de poezie și 
muzică, discuții pe teme de artă.

„Popa • Florea să fie 
Jupuit de viu 1". Iată ce 
grozave cuvinte se aflau 
înscrise pe afișul prin in
termediul căruia brigada 
artistică de agitație a ser
viciului transporturi-expe- 
diție de la „Electroputere"- 
Craiova iși invita publicul 
— colectivul uzinei — la 
premiera unui nou pro
gram, axat, după cum a- 
nunța același afiș, „numai 
și numai pe probleme con
crete". Un titlu șocant, me
nit să stîrnească interesul 
spectatorilor atit prin for
mularea lui lapidară, tran
șantă. cît și — mai ales — 
prin faptul că tinârul teh
nician Popa Florea, șeful 
unei echipe de toată ispra
va. departe de a fi cunos
cut în întreprindere ca unul 
a cărui comportare merită 
tratamente demne de caz
nele Evului Mediu, este 
știut ca un om exemplar, 
ca un priceput conducător 
de formație, mereu frun
taș în producție, prezent, 
împreună cu băieții lui. pe 
toate panourile cu eviden
tial. Incit, pe bună drep
tate, citind crincenul afiș, 
oamenii se întrebau : ..De 
ce, adică, ..să fie jupuit de 
viu" Popa Florea ? Să fi 
sâvîrșit el. intre timp, Vreo 
faptă pe care n-o știm 
no» ? Sau, mai degrabă, 
este iarăși vorba de vreuna 
dintre surprizele cu care 
ne-a obișnuit, de ani și ani. 
Save! Pătulcanu. instructo
rul brigăzii și autorul tex
tului 1

Oamenii știau ce știau. 
Valabilă s-a arătat a fi cea 
de-a doua ipoteză. în- 
tr-adevăr, Savel Pătuleanu, 
instructor al brigăzii, vechi 
animator cultural, harnic 
frezor și intransigent con
trolor de calitate, le pregă
tise o surpriză. Folosind 
modalitatea hiperbolei, bri
gada aducea pe scenă „ca
zul Popa Florea", caz emi
namente pozitiv și il pro
punea opiniei publice ca pe 
un exemplu. Dar nu prin 
intermediul incantației li
rice, al recitativului pisă
log, împănat eventual cu 
parafrazări de șlagăre, cum 
se obișnuiește, ci prin mo
dalitatea procesului. însă 
nici acesta un proces obiș
nuit, ci unul... invers. Un 
proces in care completul 
de judecată — bunul simț 
al colectivului — este che
mat să decidă asupra

acuzației aduse fruntașu
lui Popa Florea de cei 
pe care hărnicia acestuia îi 
„încurcă" : leneșii, chiu
langiii, indisciplinații, cei 
slab pregătiți profesional, 
egoiștii

Zbaterea acestora în a-și 
demonstra, în fața publicu
lui, „dreptatea". în a-1 
scoate pe fruntaș vinovat 
de toate „relele" care li se 
întimplă lor (..Din cauza lui 
ne-a luat lumea seama" ; 
„Mereu ne este dat drept 
exemplu și, vrind-nevrind, 
no-nhămăm la treabă" ; 
„De ce nu-și vede de mun
ca lui și se amestecă in 
treburile noastre ?“ ; „De 
ce ne critică cind stăm de

scenă, aducind argumente 
pro și contra (nume și fap
te de la locurile loc de 
muncă), intervenind In ple
doariile „acuzării" și „apă
rării", punctind cu fluieră
turi rechizitoriul „procu
rorului" și validind cu a- 
plauze... inteligente hotă- 
rirea finală a „curții" : 
„condamnarea acuzatului 
Popa Florea, tinăr fruntaș 
în producție și comunist 
exemplar. la supliciul 
jupuirii de viu prin inter
mediul... băilor de soare, pe 
Litoral". Această „jupuire", 
fapt concret — tînărul 
maistru fusese recompen
sat. pentru activitatea sa 
excepțională, cu un bilet

La uzinele „Electroputere" 

din Craiova

Intr-un spectacol ingenios 

și atractiv al brigăzii 
artistice de agitație

Fruntașul în producție 
- erou principal

pomană ; ce, noi 11 criticăm 
pe el cind... lucrează peste 
plan sau cind aduce schim
bul de noapte la nivelul 
schimburilor de zi ?“) a că
pătat, in interpretarea vie, 
plină de pasiune și umor a 
brigăzii dirijate de Savel 
Pătuleanu, o asemenea ex
presivitate incit, încă de la 
primele' replici, spectatorii 
„au intrat în joc", 
pelîndu-i

inter-
pe cei de pe

gratuit de odihnă la mare 
— nu scăpase antenelor 
fine ale brigăzii și devenise 
astfel pretextul unei inge
nioase demonstrații artis- 
tioo-agitatorice, pe cît de 
eficientă în conținut, pe atit 
de modernă in moduli de 
exprimare, o meritorie con
tribuție, cu mijloace speci
fice artei amatorilor, Ia 
dezbaterile pe marginea 
proiectului de Norme ale

vieții șl muncii comuniști
lor, ale eticii și echității 
socialiste.

După cum se vede... nasc 
și în domeniul brigăzilor 
artistice de agitație inova
ții. Fapt care arată că, de
parte de a fi „obosit" sau 
„anacronic", geniul iși me
rită dreptul în viata spi
rituală a colectivelor de 
muncă. Important este ca 
el să fie izvorit din rea
litățile cele mai strin
gente și să fie tratat ca o 
necesitate (dar nu una a... 
bifării planurilor muncii 
culturale), ca un imperativ 
al stărilor de fapt dintr-un 
colectiv de muncă sau al
tul. „Observasem, ne-a 
spus Savel Pătuleanu, că 
exista la noi — pe ied, pe 
colo — o tendință de persi
flare a fruntașilor, ceva in 
genul atitudinii tembele 
față de premianții din școa
lă. care sint tratați drept 
„tocilari" — și nu puteam 
să stăm cu 'miinile-n sin. 
Mai ales că persiflarea 
asta nu venea din partea 
oamenilor harnici și serioși, 
ci din partea leneșilor, a 
celor învățați cu ușurică, 
pe care existența fruntași
lor, faptele și prestigiul lor 
îi puneau în încurcătură ; 
le aduceau ca să zic așa, 
un... prejudiciu moral, fie 
și numai pentru fapul că 
li se ofereau mereu ca 
termene de comparație. 
Și-atunci. cu mijloacele pe 
care le-am socotit cele mai 
eficiente, am trecut și noi, 
brigada, la ofensivă. Sigur, 
titlul spectacolului a avut 
darul să atragă oamenii, 
programul i-a antrenat, dar 
știți cine a avut cel mai 
mare succes ? însuși Popa 
Florea 1 El a fost cel mai 
aplaudat. Pentru că nu 
ne-am lăsat pină nu l-am 
convins să urce el Însuși 
pe scenă, să-și joace pro
priul roii : adică să suporte 
acuzele penibile ale coda
șilor. să le înfrunte și să se 
convingă pe viu, din reac
țiile publicului — deci ale 
majorității tovarășilor lui 
de muncă — că, de fapt, 
simpatia colectivului este 
de partea lui... De partea 
oelor care iși fac datoria cu 
pasiune, cu răspundere.

...După cum spuneam, se 
nasc și în domeniul brigă
zilor artistice de agitație 
inovații. Cine are urechi de 
auzit...

Petre DRAGU

CURIER
JUDEȚEAN

Corespondenții
„Scînteii" transmit;

GALAȚI

„Județul Galați 
pe scara 
timpului" '

Acesta este titlul monografiei 
editate de comitetul județean 
de partid in întimpinarea ani
versării republicii. Apărută in 
condiții grafice deosebite, sub 
îngrijirea unui larg colectiv de 
colaboratori, în cele 415 pagini 
ale sale lucrarea prezintă sec
vențe semnificative din cele mai 
importante realizări economice, 
sociale și culturale din anii con
strucției socialiste.

BUZĂU

Sugestii 
prețioase la 

început de drum 
în municipiul Buzău s-a des

chis o expoziție de mobilă cu 
primele produse ale fabricii din 
Nehoiu, intrată în funcțiune cu 
citeva săptămîni in urmă. Gar
niturile de mobilă realizate de 
noua unitate industrială buzo- 
iană au lăsat o bună impresie 
publicului vizitator. Sugestiile și 
observațiile făcute în legătură 
tu calitatea. estetica si func
ționalitatea mobilei expuse con
stituie un îndreptar prețios 
pentru orientarea producției fa
bricii în perioada următoare.

SCENA
• Teatrul de stat din Ploiești * pre

zentat publicului o nouă premieră : 
drama istorică „DESPOT VODĂ" de 
Vasile Alecsandri. Regia este sem
nată de artistul poporului Mareei 
Anghelescu, scenografia aparțini nd 
lui Vințjlă Făcăianu. pin. numeroa
sa distribuție amintim, pe . Eusebju 
Ștefănescu, Gheorghe Aramă.. Ion 
Anghelescu-Moreni, Comeliu Revent, 
Lupu Buznea, Andrei Bursad, Ale
xandru Pândele, Lilipna Welter, Olga 
Dumitrescu, Eftimie Popovici, Nora 
Popescu.

• Teatrul maghiar de stat din Sf. 
Gheorghe a prezentat in premieră 
pe țară piesa „SCAUNUL" de Tb- 
mory Peter. Regia și scenografia : 
Volgyesi Andrăs. în distribuție : Pe- 
terffy Lajos, Molnar Gizella, Szabo 
Maria, Benozedi Sandor, Krizso- 
vanszky Szidoma, Vasarhelyi Kata- 
lijn, Komives Mihaly, Fekete Gyula, 
Dalnoky Zsoka.

• Teatrul dramatic „Bacovia" din 
Bacău a oferit publioului pre
miera spectacolului cu piesa drama
turgului sovietic A. M. Volodin 
„SORA CEA MARE" în regia și sce
nografia lui G. Teașcă. Din distribu
ție fac parte : Sanda Ghiculescu- 
Voica, Ioana Ene-Atanasiu, Sică Stă- 
nescu, Mihai Drăgoi, Liviu Rus, Flo
ria Blănărescu, Despina Prisecaru, 
Doru Atanaeiiu, Ion Mihăilescu. Vera 
Olănesou, Cecilia Teodora, Ana Ma
ria Ittiu, Ioana Angelescu.

• O nouă premieră in interpreta
rea actorilor Teatrului de stat din 
Sibiu : „OMUL CARE ADUCE 
PLOAIE" de Richard Nash. Regia 
este semnată de Petru Mihail, iar 
scenografia de Liviu Ciulei.

• Teatrul de păpuși din Iași a pre
zentat premiera pe țară „BOABA ȘI 
BOBIȚĂ" de Alecu Popovici. Regia : 
Constantin Brehuescu. Scenografia : 
Petre Petrara.

• Vineri, 24 noiembrie. Teatrul 
municipal „Maria Filotti" din Brăila 
anunță premiera piesei „OSPĂȚUL 
SCAFANDRILOR" de Ilie Păunescu. 
Regia aparține Olgăi Tudorache, iar 
scenografia Adrianei Leonescu.

EXPOZIȚII
• în sălile Dalles (Bd. N. Bălcescu 

nr. 18) se află deschisă o amplă ex
poziție de pictură purtind semnătura 
de recunoscută autoritate a maestru
lui Alexandru Ciucurencu.

• Sîmbătă. 18 noiembrie, la Gale
riile de artă Sinteza (Bd. Magheru 
nr. 20) s-au deschis două expoziții 
de sculptură realizate de Cornelia 
Velcescu și Gheorghe Aldea.

• Duminică. 19 noiembrie, a avut 
loc vernisajul expoziției de pictură 
Eliza Popovici in sălile Galeriilor de 
artă Galateea (Calea Victoriei nr. 132).

• în holul Teatrului de comedie 
(str. Mă-ndinești nr. 2) poate fi vi
zitată expoziția de acuarele Sanda 
Gheorghiu.

• Inaugurarea Galeriilor de artă 
ala cenaclului U.A.P. Tulcea a avut 
loc sîmbătă 18 noiembrie, o dată 
cu vernisajul unei expoziții care iși 
propune să prezinte lucrările a 17 
artiști plastici tulceni.

• „Arta militantă in creația artiști
lor plastici amatori" se intitulează 
expoziția organizată în cinstea ani
versării unui sfert de veac de la pro
clamarea republicii de Comitetul 
de cultură și educație socialistă al 
municipiului București, în colabo
rare cu Centrul de îndrumare a 
creației populare și a mișcării ar
tistice de masă. Vernisajul are loc 
astăzi, 20 noiembrie. în sălile Muzeu
lui de istorie a partidului comu
nist, a mișcării revoluționare și de
mocratice din România (Bd. 1 Mai 
nr. 3-5).

(Agerpres)

Premiere cinematografice

\

PROGRAMUL II

Un nou film românesc

I

Noua clădire a Liceului economic din Zalău
Foto : S. Cristian

Duminică s-au încheiat mani
festările prilejuite de implini- 
rea a 75 ,de ani de existență a 
corului „Doina" al casei de euj- 
turâ din municipiul Drobeta 
Turnu-Severin.

Timp de două zile, oamenii de 
cultură și artă din Drobeta 
Turnu-Severin, reprezentanți ai 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, ai Uniunii compozi
torilor și Centrului de îndru
mare a creației populare și 
mișcării artistice de masă, un 
mare număr de locuitori ai ora
șului au luat parte la intere
sante acțiuni dedicate evenimen
tului sărbătorit. Continuator al 
societății muzicale „Doina", în
ființată în noiembrie 1897 in o- 
rașul de pe Dunăre de către pro
fesorul Ioan St. Paulian — pri
ma societate corală din vechea 
Românie, corul „Doina" a fost 
timp de trei sferturi de veac

mesager al cintecului românesc 
în Mehedinți și Dolj, în Gorj 
'și C.âraș-Severjn, la Sibiu și 
Argeș, în București și Șune- 
doara. contribuind la răspândi
rea cintecului românesc în în
treaga țară.

Duminică dimineața. în sala • 
Teatrului popular din localitate, 
a avut loc o adunare festivă, în 
cadrul căreia membrii formației 
corale sărbătorite au fost feli
citați de Traian Dudaș, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Mehedinți al P.C.R.. președin
tele consiliului popular jude
țean, de alte oficialități. Cu a- 
cest prilej, corului „Doina" i-a 
fost inminată Diploma de o- 
noare a Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, iar celor 
140 de coriști — insigna „Evi
dențiat in munca culturală de 
masă".

PROGRAMUL I

Deschiderea emisiunii. Cur» 
de limba franceză. Lecția a 
29-a.
Căminul.
Ecranul —.emisiune de actua
litate și critică cinematogra
fică.
Săptămina în imagini. 
1001 de seri.
Telejurnal a în cinstea ani
versării republicii — Cronica 
marii întreceri.
Ancheta TV,- „D.M.H.". (Di
recția mișcării hirtiilor). Emi
siune de Alexandru Ștark.
Roman-foileton : ..Elizabeth
R“ „Umbra" (partea a Il-a). 
Regia : Richard Martin.
Să înțelegem muzica — ciclu 
de inițiere muzicală prezen
tat de Leonard Bernstein : 
„Ce este modul
„24 de ore".
Contraste in lumea capitalului.

IMUREȘ '

Astă-seară are loc premiera unui 
nou film românesc pentru tineret. 
E vorba despre filmul Săgeata căpi
tanului Ion, realizat după un sce
nariu de Alexandru Mitru de către 
regizorul Aurel Miheles. în distribu
ție, actorii ; Vladimir Gaitan. Amza 
Peltea, Carmen Ghiman. Ion Besoiu, 
Mircea Albulescu, Nicolae Secărea- 
nu, Ion Marinescu. Virgil Ogășanu 
ș.a. Imaginea — Ștefan Horvath ; 
muzica — Lucian Mețianu ; decoruri 
— Nicolae Nobilescu ; costumele — 
Ileana Oroveanu. împreună cu fil
mul artistic va rula scurt-metrajul 
Anotimpul Mireselor (scenariul și 
regia : Alecu Croitoru).

★
Sînt programate, de asemenea, în 

premieră filmele :

• Pasărea liberă — producție a 
studiourilor bulgare, în regia lui 
Liudmil Kirkov. Un film consacrat 
tinereții, avind in fruntea distribu
ției o actriță bine cunoscută din nu
meroase realizări ale cinematografiei 
bulgare : Nevena Kokanova.

• Seceră ’ viniul sălbatic 
ducțto a cinematografiei americane, 
in regia lui Cecil B. Miile, una din
tre producțiile de succes ale anilor 
’40 (cu Ray Milland, John Wayne. 
Paulette Godard).

Seară pentru tineret. In su
mar : a Faceți cunoștință 
cu... ing. Sergiu Pîrneci, de 
la F.M.U.A.B. a Concursul 
nostru de dans modern 
(transmisie directă de la Stu- 
dent-club). a Mapamond (un 
comentariu pe marginea unei 
anchete O.N.U. asupra feno
menului hippie in Olanda) 
a Punctul pe i (pe urmele 
unor semnale critice) a De 
la Ateneul Tineretului la A- 
teneul Român — cîntă pianista 
Sorina Dobrescu și violonistul 
Tudor Horia a Cit valorează 
o idee — reportaj despre ti
nerii de la uzina „Autobu
zul" a Trei melodii cu Popa 
Marian și Eugen Zanea 
a „Valabilii" — serial satiric 
eu Rodica Mandache .Și Dan 
Nuțu • Clubul actualităților 
— întrebări și răspunsuri pe 
teme ale vieții economice 
a Vîrsta dragostei — subiect 
de film și de meditație. (Este 
prezentat filmul artistic de 
scurt metraj ,,Doi“ — produc
ție sovietică, regia : Mihai
Braghin) a Portativ eu lună 
și stele — muzică ușoară cu 
Dida Drăgan. Sergiu Cloiu, 
Olimpia Panciu.

de concert
Astă-seară. ora 19. la studioul din 

»tr. Nuferilor, direcția emisiunilor și 
formațiilor muzicale a Radiotelevi- 
ziunii române prezintă prima „Tri
bună a creației contemporane" ; 
este un concert-dezbatere in care se 
vor audia : „Melopee pentru flaut și 
bandă de magnetofon" de Liviu Glo- 
deanu. solist Voicu Vasinca. „Pitha- 
goreis" — muzică pentru bandă 
magnetică de Lucian Mețianu, patra 
lieduri pe versuri de Mariana Du
mitrescu, Carl Sandburg, Ion Brad, 
Nicolae Coman; soliști: Steliana Ca- 
los-Cazaban și Dan Mușetenescu, la 
pian Lavinia Tomulescu-Coman. De 
asemenea, se va interpreta Oratoriul 
pentru cor, orchestră, nai și țambal, 
„Clepsidră II" de Anatol Vieru : in
terpretează : corul „Madrigal" diri
jat de Marin Constantin, orchestra 
simfonică a Radioteleviziunii condu
să de Iosif Conta : soliști : Gheor
ghe Zamfir — nai, Toni Iordache — 
țambal.

Teatrul satiric muzical „Constantin 
Tănase" Drezintă publicului băcăuan, 
miercuri 23, și publicului ieșean, 
joi 24 noiembrie, spectacolul de suc
ces „Trăznilul meu drag". Alături 
de Puiu Călinescu, Aurelian Andre- 
escu. Lucia Rîpeanu,... vedeta spec
tacolului va fi cîntărețul spaniol 
Juaquin Gasa.

Miercuri seara, la sala „George 
Enescu" a conservatorului, ora 20, 
vor susține recitaluri violonistul Ar
nold Scherer, acompaniat la pian de 
Florența Barbălat, și pianista Corne
lia Manii.

Climatul sănătos 
a fost restabilit 

în școală
Un grup de profe

sori de la Școala ge
nerală nr. 2 din Ca
racal a scris redacției 
despre climatul neco
respunzător existent 
în colectivul școlii, dis
cuții neprincipiale, în
călcarea regulamentu
lui școlar și a legilor.

Răspunsul Comitetu
lui județean Olt al 
P.C.R.. căruia i s-a 
trimis sesizarea, infor
mează că in urma 
cercetărilor efectuate 
de către un colectiv 
format din activiști 
de partid și de stat, 
condus de șeful sec
ției de propagandă, 
și a discuțiilor purtate 
in cadrul consiliului 
profesoral s-a a iuns 
la concluzia că direc
torul N. Ciobanu „se 
face vinovat de folo
sirea unui stil de
fectuos in conducerea 
scolii. încălcarea pre
vederilor legale cu 
privire la evidența 
banilor încasați, pre
cum și de modificarea 
(cu semnătură) a 
unor note în catalog". 
După ce arată că la 
divizarea colectivului 
profesoral al școlii a j 
contribuit și alte ca
dre didactice, răspun
sul precizează că s-a 
luat „măsura de a fi 
înlocuiți din funcțiile 
ce' le dețineau Cioba
nu Nicolae. Tănase 
Marin și Grigore Ste- 
lian" (director, secre
tar al organizației de 
bază și. respectiv, co
mandant al 'unității de 
pionieri). în locul lor 
fiind numite cadre di
dactice care „nu s-au 
lăsat antrenate în a- 
ceste tabere și nu au 
participat la crearea 
atmosferei de discor
die". în încheierea 
răspunsului se spune : 
„Apreciem că măsu
rile luate asigură îm
bunătățirea activității 
la această școală".

A mai rămas 
ceva de lămurit

Din Rovinari ni s-a 
semnalat că. de mai

multă vreme, din ma
gazinele de «pecialita- 
te din Tg. Jiu lip
sesc ciorapii tricotați 
pentru femei. Direc
ția comercială a jude
țului Gorj confirmă 
cele semnalate, ară- 
tind că „necesarul 
comerțului pentru u- 
nitățile ce desfac a- 
cest gen de articole în 
Tg. Jiu este mult mai 
marc decît posibilită
țile de contractare o- 
ferite de furaizor 
(I.C.R.T.I. Craiova).

Răspunsul direcției 
comerciale dă asigu
rări că „se fac inter
venții pentru crearea 
unor cantităti supli
mentare". N-am în
țeles insă din răs
puns cine și de ce nu 
acoperă cerințele co
merțului Ia acest arti
col ? Pentru că. orice 
s-ar spune, problema 
fabricării unor canti
tăți mai mari din a- 
cest sortiment nu cre
dem să fie insolubilă, 
iar anotimpul frigu
ros impune luarea de 
măsuri pentru acope
rirea cerințelor cum
părătorilor.

Concis, la obiect
• O sesizare privind 

greutățile întimpinate 
in realizarea planului 
de producție la fabri
ca de lăzi a întreprin
derii de gospodărie o- 
rășenească Anina a 
fost trimisă Consiliu
lui popular al județu
lui CaraȘrSeverin. A- 
nalizind cauzele situa
ției semnalate în sesi
zare, comitetul exe
cutiv a hotărît ca sec
ția respectivă să fie 
preluată de întreprin
derea de industrie lo
cală. care va putea să 
organizeze corespunză
tor producția și să a- 
sigure materia primă 
de calitate necesară 
fabricării ambalajelor.

• Direcția sanitară 
a județului Covasna 
ne informează că re
medierile la clădirea 
noului dispensar me

dica) din Bretcu «înt 
în cur» și că s-a or
ganizat corespunzător 
programul de consul
tații. Sesizările cu pri
vire la medicul stoma
tolog Ityes Carol co
respund realității, fapt 
pentru care colegiul 
medicilor și farma
ciștilor din județ i-a 
desfăcut contractul de 
muncă. S-au luat mă
suri pentru încadrarea 
dispensarului cu un 
medic pediatru și un 
medic stomatolog.

• Con.statînd defi
ciente de construcție 
la blocul C 1 din str. 
Karl Marx. municipiul 
Bir'ad. comisia care a 
cercetat sesizarea lo
catarilor a dispus exe
cutarea remedierilor 
necesare — ne răspun
de Consitoq popular 
al județului Vaslui.

• „Faptele brigadie
rului Lăescu Gheor
ghe de la C.A.P. Că- 
lugăreni-Prahova. care 
a avut o atitudine ne- 
corespunzătoare fată 
d“ cooneratoarea Tran
dafir Ecaterina si față 
de alti cooperatori din 
brigadă, au fost discu
tate în adunarea bri
găzii și în adunarea 
generală a cooperati
vei. care a hotărit În
locuirea lui — se spu
ne în răspunsul trimis 
redacției de U.J.C.A.P. 
Prahova.

• La sesizarea unor 
salariați din satul 
Păru Rotund, privind 
dificultăți pe care le 
întîmpină cind se de
plasează la locurile de 
muncă din Alexan
dria. autobaza 12 A- 
lexandria ne infor
mează că „a înființat 
un cap de linie per
manent in satul Păru 
Rotund, unde va par
ca un autobuz pe timp 
de noapte. Plecarea 
autobuzului din Ale
xandria va avea Iod la 
orele 18,30, iar de la 
Păru Rotund la orele 
5.30 cu sosirea în A- 
lexandria la orele 8,02.

N. ENUTA

Lauda inițiativei
Locuitorii din comun* Band, 

«flată în plin proces de urba
nizare, sînt cunoscuți ca gos
podari harnici, pricepuți, ca oa
meni cu inițiative. Una din ele i 
în completarea clădirii circum
scripției sanitare au construit 
o alta, oare adăpostește dispen
sarul stomatologic și, alături, 
locuința confortabilă a medicu
lui. Tot .el au venit cu inițiativa 
de a se cqnstrui, cil forțe pro
prii. o pasarelă peste pîrîul din 
comună. Acum,, pasarela face 
legătura între școala veche șl 
cea nouă, scutindu-i pe copii si 
profesori de la un lung ocol. 
De asemenea, s-au mai ridicat 
o scoală cu 16 săli de clasă, la
boratoare și ateliere bine do
tate, s-a extins rețeaua de ali
mentare cu apă potabilă și al
tele.

Termoficarea 
Slatinei

La Slatina, au început lucră
rile de termoficare a orașului. 
Din surplusul de energie calo
rică de 1* Uzina de prelucrare a 
aluminiului vor fl încălzite car
tierele de locuințe „Progresul I" 
și „Progresul II". Celelalte car
tiere — „Cri*an 1“ și „Crișan 
II", precum și „Orașul vechi" 
vor fi aprovizionate de Uzina 
de aluminiu. De menționat că 
instalarea conductelor de ter
moficare pa piloni din beton se 
dovedește o soluție cît se poate 
de economică, eficientă.

HARGHITA

De doua ori 
mai multă 

apă minerală
Din județul Harghita, bogat în 

surse de apă minerală, pleacă 
silnic mii și mii de sticle cu 
denumirile bine cunoscute „Bor- 
șec" și „Harghita". De curind, la 
ștațiunea balneară Tușnad a 
fost descoperit un nou izvor de 
apă minerală cu calități deose
bite. Imediat a început aici 
construcția unei stații de imbu- 
teliere care va livra, încă din 
anul viitor, primele sticle de 
apă minerală, cu numele „Tuș
nad". Noua stație de lmbutelte- 
re, împreună cu alte capacități 
care vor intra în funcțiune la 
stațiile de la Borsec și Sincră- 
ieni. va face ca pină în 1975 ju
dețul Harghita să furnizeze de 
două ori mai multă apă mine
rală decît in prezent

ARGEȘ
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Rezultate remarcabile la
TG. MUREȘ (Cores

pondentul „Scinteii", 
Lorand Deaki). — Co
lectivul combinatului 
de îngrășăminte chi
mice 
Tg. 
înainte 
planul 
globală 
11 luni, 
întrecerea i ■ 
in cinstea aniversării 
republicii,

„Azomureș" din 
Mureș a realizat, 

de termen, 
la producția 
și marfă pe 

Angajați în 
entuziastă,

muncito

rii, inginerii și tehni
cienii de aici au readi- 
zat pină la data de 17 
noiembrie, peste pre
vederi, o producție 
globală în valoare de 
38 milioane lei și o 
producție-marfă de 36 
milioane lei. Ei au 
produs șî livrat peste 
plan 30 000 tone azo
tat de amoniu. 754 000 
mc oxigen tehnic și 
altele. Este demn de

„Azomureș<4

remarcat, totodată, că 
angajamentul de creș
tere a productivității 
muncii pe salariat cu 
4 200 lei a fost depă
șit cu 1 500 lei, iar be
neficiile suplimentare 
se ridică la 15 mili
oane lei. în același 
timp, combinatul a li
vrat la export o canti
tate de 6 000 tone 
azotat de amoniu pes
te prevederi.

7

.3

Cioplitorii 
în piatră învață!

Comuna Albești a devenit de 
mult vestită pentru cariera sa 
de piatră de construcție de o 
calitate deosebită. Multe monu
mente vechi și noi din țară au 
căpătat un plus de frumusețe 
prin folosirea acestei pietre. Nu 
mai puțin vestiți, prin iscusința 
lor in acest migălos meșteșug 
sînt și cioplitorii de piatră de 
aici. Pentru ca această in- ■ 
delungată și frumoasă tradiție 
să nu se stingă, la Albești a 
fost înființat primul curs al cio
plitorilor în piatră, multi dintre 
ei — tineri. Profesorii : cei , 
mai buni pietrari din partea lo
cului.
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FOTBAL - DIVIZIA A

Un excelent derbi
Dinamo — Steaua a dominat 

o etapă săracă in goluri
REZULTATE TEHNICE

UNIVERSITATEA CRAIOVA — PETROLUL : 9—9.
FARUL — U.T.A. : 1—1 (1—0). Atf înscris : BăJora (mtn. 36) și, 

respectiv, Popovicl (min. 73).
F. C. ARGEȘ — JIUL : î—6 (1—9). Au înscris Roșu (mta. 39) si 

M. Popescu (min. 87). '
A.S.A. TG. MUREȘ - STEAGUL ROȘU : 1—9 (9—9). A inserts Ms- 

reșan (min. 66).
UNIVERSITATEA CLUJ — C.8.M. REȘIȚA : 9—9.
SPORTUL STUDENȚESC - RAPID : 1-1 (1-1). An înscris : 

Lueaci (min. 29) și. respectiv. Boc (min. 34).
DINAMO — STEAUA : 2—1 (1—1). Au Înscris : Luceseu (min. 9) șl 

Dumitrache (min. 55) pentru Dinamo, iar Dumitru (min. 8) pentru 
Steaua.

Intilnirea C.S. Bacău — C.F.R. Cluj a fost aminati pentru data de 
29 noiembrie.

Rezultate divizia B

Vizitele delegației parlamentare

SERIA I : Metalul Plopenl-Del- 
ta Tulcea 2—0 ; C.F.R. P^șcani- 
Politehnica Iași 2—2 ; Progresul Bră- 
lla-C.S. Tîrgoviște 2—0 ; Știința Ba- 
cău-Metalul București 1—0, Pro
gresul București-GIoria Buzău 2—0 ; 
Chimia Rm. Vîlcea-Ceahlăul 2—0 ; 
F.C. Galațl-Dunărea 1—0 ; S. N. Ol- 
tenița-Politehnica Galați 1—0.

în clasament conduce Politehnica 
Iași cu 22 p.

SERIA a Il-a : Politehnica Tlml- 
șoara-Minerul Anina 1—0 ; Chimia 
Făgăraș-Drobeta Tr. Severin 3—2 ; 
C.F.R. Arad-Metalurgistul 4—0 ; 
Corvinul-Olimpia Sa tu-Mare 0—0 ; 
Olimpia Oradeâ-C.F.R. Timișoara 
2—0 ; Electroputere-Gloria Bistrița 
0—0 ; Minerul Baia Mare-F.C. Bihor 
1—0 ; C.S.M. Sibiu-Metrom 2—0.

în clasament conduce Politehnica 
Timișoara cu 20 p.

tenis Tragerea la sorți 
pentru „Turneul campionilor"

Du p A încheierea turneului- de la 
Londra, s-au dat publicității clasamen
tul definitiv al întrecerilor pentru 
„Marele premiu F.I.L.T." — ediția 
1972, precum și rezultatele tragerii la 
sorți pentru „Turneul campionilor".

Iată cum arată clasamentul final al 
primilor opt tenismani : 1. Ilie Năsta- 
se (România) — 659 puncte ; 2. Stan 
Smith (S.U.A.) — 587 puncte ; 3. Ma
nuel Orantes (Spania) — 468 puncte ;
4. Jan Kodes (Cehoslovacia) — 332 
puncte ; 5. Andres Gimeno (Spania) 
— 319 puncte ; 6. Bob HeWitt (Repu
blica Sud-Africană) — 263 puncte ; 7. 
Jimmy Connors (S.U.A.) — 251 punc

Inaugurarea patinoarului artificial din Sibiu
SIBIU (prin telefon). — Duminică 

dimineață, la Sibiu, oraș cu tradiții 
In sportul cu patine, a avut loc, în 
prezența unui numeros public, festi
vitatea inaugurării primului patinoar 
artificial din județ, construit intr-una 
dintre cele mai pitorești zone ale 
municipiului — parcul Subarini. Acest 
paținoar poate fi considerat, în bună 
parte, operă a tineretului sibian — 
din fabrici, uzine și școli — care, 
din vara anului trecut, a prestat aici 
peste 200 000 ore muncă patriotică.

Evenimentul inaugurării oficiale a 
fost subliniat de un concurs de pa
tinaj artistic și patinaj viteză, organi
zat de comitetul municipal al U.T.C., 
în colaborare cu C.J.E.F.S. Pe lingă 
componenți ai lotului național de co

DIN TOATE SPORTURILE

CLASAMENTUL

" A 1 1 1 ................ ............... ... ........

SteauR It • 1 S 23—n 13
Dinam» 12 3 3 17—12 15
Jiul kt • 1 4 13—13 14
Petrolul 12 5 4 3 8— 8 14
Steagul roșu 12 5 3 4 15— 6 13
Univ. Craiova 12 4 S 3 13—IC 13
C.F.R. Cluj 11 5 2 4 11—10 12
U.T.A. 12 4 4 4 13—15 12
S. C. BacAu 11 5 2 4 14—14 12
Farul 12 5 2 5 8—12 12
F. C. Argeș 12 4 "3 3 13—15 11
Rapid M 3 3 4 »— 8 11
A.S.A. 12 5 1 fi 19—21 11
Univ. Cluj 12 4 2 6 11—22 10
C.S.M. Reșița 12 2 4 S 3—17 1
Sp. Stud. 12 2 3 7 12—23 1

ETAPA VIITOARE
(26 noiembrie)

C.S.M. Reșița-Universitatea Cra
iova; țlapid-A.S.A. Țg. Mureș; Stea
gul roșu-S.C. Bacău ; Dinamo-Uni- 
versitatea Cluj ; Petrolul-Sportul 
studențesc ; Jiul-Farul ; C.F.R. Cluj- 
F.C. Argeș ; U.T.A.-Steaua, 

te ; 8. Tom Gorman (S.U.A.) — 227 
puncte.

Acești opt jucători vor participa la 
„Turneul campionilor", programat la 
Barcelona între 28 noiembrie și 3 de
cembrie. Finaliștii au fost împărțiți în 
două grupe. în grupa A : Ilie Năstase, 
Manuel Orantes, Bob Hewitt și Tom 
Gorman. în grupa B : Stan Smith, 
Jimmy Connors, Jan Kodes și Andres 
Gimeno. Primii clasați in fiecare 
grupă iși vor disputa finala turneu
lui. „Turneul campionilor" a revenit 
in anul 1970 (cînd s-a disputat expe
rimental, la Tokio) lui Arthur Ashe, 
iar în anul 1971, la Paris. lui Ilie 
Năstase.

pii și juniori originari din Sibiu — 
Sanda Frum, Carmen Dragoman. 
Mircea Vrînceanu, Ion OpincarU — 
pe luciul gheței noului patinoar a fost 
urmărită cu viu interes evoluția a 
numeroși patinatori de la alte clu
buri din tară, printre cei îndelung 
aplaudați fiind Beatrice Huștiu. Că
tălin Ionită, Doina Mitricică și alții

Și o altă veste din ziua inaugura
lă : organizarea primului concurs dc 
inițiere în patinaj pentru tineret. 
Deocamdală. numai 60 de înscriși, dar 
sint deschise perspectivele de spo
rire rapidă a acestui număr în prima 
iarnă cu patinoar artificial la Sibiu

Nicolae BRUJAN 
corespondentul „Scînteii"

Nici ploaia n a pus frîu poftei de alergare a tinerilor crosiști bucureșteni... Foto : 8. Cristian

SUCCESUL
AIÎTOMOBILISTILOR ROMÂNI 

ÎN „RALIUL BALCANIC"
BRAȘOV (Prin telefon). Sub o 

mantie albă de zăpadă proaspătă, că
zută in primele ore ale dimineții de 
ieri, Brașovul și citeva mii de brașo
veni i-au așteptat la sosire pe 
automobiliștii participanți la cel 
de-al VIII-lea „Raliu balcanic". 
Ningea încă din abundență cînd 
și-a făcut apariția in Livada 
Poștei, oprind pentru citeva mi
nute in apropierea punctului de 
control, echipajul românesc alcă
tuit din Eugen lonescu-Cristea și 
ing. Petre Vezeanu. El avea să 
treacă apoi linia oficiala de sosire 
in aplauzele celor prezenți, aplauze 
care, de fapt, marcau succesul lor 
in acest raliu, intrucit ultima probă 
specială (către Poiana Brașov), care 
urma să încheie raliul, a fost anu
lată din cauza timpului nefavorabil. 
Și următoarele două echipaje aveați 
să fie tot de-ale noastre: Putu Au
rel — C. Pescaru și Horst Graef — 
Nicolae Curtov. De altfel, spectatorii 
i-au înconjurat cu toată bucuria pe. 
automobiliștii noștri, care, pilotind 
mașini „Renault 12 Gordini", au do
minat net întrecerea, Ionescu Cristea 
și Graef, fără nici o penalizare (re
țineți : in 2 000 km și 12 probe spe
ciale !), iar Puiu cu o penalizare 
minoră. Au mai încheiat întrecerea 
cu penalizări diferite (la ora cînd 
transmit, clasamentul oficial nu fu
sese anunțat) echipajele noastre FI. 
Morassi — A. Belu („Dacia" 1 300), 
Ilie Olteanu — V. Olaru („Dacia" 
1300), Ștefan Lință — I. Răuță („Da
cia" 1300), echipajele bulgare Șt. 
Kolev — S. Malkonov („Renault 
Alpine" 1300), 1. Toplodolski — 1. 
Radoev („Renault 12 Gordini") și e- 
chipajul turc A. Tokyay — A- 
TolUU („B.M.V. 2002 T. I. Alpina").

Este notabil, după părerea noastră, 
faptul că din cele 9 echipaje care, 
probind calități remarcabile ale 
cuplului om-mașină, au încheiat ieri 
cursa, șase sint echipaje românești 
(vineri, din start au plecat 21). Putem 
spune, totodată, că, din punctul de 
vedere dl succesului mașinilor, două 
mărci s-au impus cu prisosință : este 
vorba de binecunoscuta mașină 
..Renault 12 Gordini" și — subliniem 
cu satisfacție — de ..Dacia" 1 ."00 
Testarea de acum a calităților spor
tive ale „Daciei" 1 300 precede, de 
altfel, examenul omologării ei ca ma
șină admisă in cursele internaționa
le de către Federația internațională 
de automobilism. Iată, așadar, tm 
dublu succes al automobilismului 
nostru, in acest foarte disputat „Ra
liu balcanic".

Ion DUM1TRIU

în sfirșit, un cros cu mii de concurenți...
Se spune că ziua 

bună și frumoasă 
și-o fac oamenii. 
Că este așa. ne-am 
convins încă o dată 
ieri dimineață, cînd 
am asistat la finala 
crosului popular, 
desfășurat în Capi
tală. Chiar dacă 

ziua de ieri n-a fost senină și caldă, 
ca cele precedente (din contră, a 
plouat puțin), ea a însemnat pentru 
citeva mii de tineri un fel de săr
bătoare a sportului...

Crosul popular — organizat in 
cinstea celei de-a XXV-a aniversări 
a republicii de către consiliul muni
cipal pentru educație fizică și sport, 
in colaborare cu organizațiile sindi
cale, ale U.T.C. și de pionieri din Ca
pitală — a constituit una dintre pu
ținele reușite de acest gen din ultimii 
ani. Succesul său a constat nu numai 
în angrenarea in toate etapele a peste 
40 000 de tineri, nu numai in aceea 
că a scos la iveală unele tinere ta
lente ale căror calități ar fi rămas 
poate in anonimat, ci și in aceea că 
el a întrerupt o stare de apatie și 
de comoditate a celor ce se ocupă

La debutul întrecerii 
echipelor feminine

Și la această

La sfirșitul săp
tămânii trecute, opt 
din cele zece echi
pe participante la 
cea de-a XXIV-a 
ediție a campiona
tului național de 
baschet feminin 
și-au început lupta 
pentru supremație, 

ediție s-au profilat, 
chiar din start, trei' mari favorite ale 
întrecerii : formațiile bueureștene 
Rapid, I.E.F.S. și Politehnica. Actuala 
campioană, Rapid, s-a prezentat din 
prima etapă a campionatului fără 
transferări spectaculoase, dar, in 
schimb, cu absențe importante din 
Iot, jucătoare de bază, ca Buga-Stan- 
ciu și Prăzaru fiind, deocamdată, 
indisponibile.

Vicecampioana, I.E.F.S., prezintă și 
anul acesta formația cea mai omoge
nă. cu media de înălțime cea mai 
ridicată (1.77 m) și' totodată, cu me
dia de virstă cea mai scăzută (21.5 
ani) dintre toate echipele participan
te. Bazîndu-se pe absolut același lot, 
studentele de la I.E.F.S. pornesc, 
după părerea noastră, cu prima șan
să la cucerirea titlului de campioană. 
Un plus de maturitate și o creștere 
de calitate, in special, a componen

de activitatea sportivă de masă și a 
demonstrat că există torțe organiza
torice, ca. de altfel, și amatori, pen
tru realizarea unui astfel de obiectiv.

La întrecerile finale de ieri — cu 
3 800 de concurenți la diferitele ca
tegorii de Virstă ! — vrem să subli
niem aportul școlilor din București și 
al asociațiilor sportive din întreprin
deri, ai căror reprezentanți au domi
nat competiția și din rîndul cărora 
s-au desemnat cîștigătorii. Din păca
te, multe asociații sportive din insti
tuții, ca și unele asociații studen
țești, nu și-au trimis amatorii de cros 
— care, fără îndoială, există și în 
acele locuri — nici măcar la etapele 
preliminare.

Iată și învingătorii pe probe : 11— 
13 ani : fete — Ihm Eveline (Școala 
generală 170) ; băieți — Mandona Ion 
(Școala generală 198) ; 14—16 ani : 
fete — Iacob Antoaneta ; băieți — 
Manda Nicolae (Școala generală 46); 
17—19 ani : fete — Erlich Maria (Li
ceul industrial-construcții) ; băieți — 
Aldea Alexandru (Școala profesiona
lă „Electromagnetica").

Octavian VINTILA

telor reprezentativei naționale '(Tita, 
Popov, Deak, Szabo, Salcu, Pantea, 
Giurea etc.) ne dau speranțe pentru 
o comportare cit mai onorabilă in 
cea de-a doua fază a „Cupei cupelor" 
(fază in care întîlnește una din cele 
mai renumite formații de pe conti
nent, Slavia Praga).

în sfirșit, nu lipsită de reale po
sibilități pentru ocuparea unuia din 
primele locuri este și fosta campioană, 
Politehnica, in lotul căreia sint de 
semnalat revenirea maestrei Sportu
lui Ecaterina *Savu, utilizarea a două 
dintre cele mai valoroase componente 
ale selecționatei României care a o- 
cupat locul V la Varna (Szabados și 
Ciocan) și transferarea unei talenta
te tinere jucătoare de la Oradea, 
Viorica Boca.

în prima etapă a campionatului. în 
Capitală s-a disputat, un singur joc, 
in care au fost opuse echipele Rapid 
și Constructorul. Victoria a revenit, 
fără prea mari eforturi, campioane
lor. care au înregistrat un scor con
cludent 64 45. Alte rezultate : Crisul 
Oradea — Politehnica București 50— 
73 : Sănătatea Satu-Mare — „U“ Cluj 
76—57 ; Voința Tg. Mureș — Voința 
București 55—113(1!).

Valentin ALBULESCU

din R. P.
%

Duminică, delegația parlamentară 
din Republica Populară Polonă, con
dusă de Andrzej Benesz, vicemare- 
șal al Seimului, și-a continuat vizita 
in județul Galați.

Parlamentarii polonezi au vizitat 
Combinatul avicol Galați și com
plexul industrial de creșterea ani
malelor al asociației intercoopera- 
tiste „Independența".

întoarcerea din R. S. F. Iugoslavia 
a ministrului muncii

Duminică dimineața, s-a înapoiat 
în Capitală Petre Lupu, ministrul 
muncii, care, la invitația secretaru
lui federal pentru muncă și politică 
socială din R.S.F. Iugoslavia, a fă
cut o vizită în această țară.

STRICT SECRET!
(Urinare din pag. I).

apere integritatea valorilor noastr» 
materiale și spirituale.

lată de oe, față de grija generală 
dovedită, apar cu atit mai parado
xale neglijențele de natura celor în
fățișate la începutul acestor rînduri. 
Explicația lor — dacă mai • nevoia 
de explicații ?

Poate că totul se trage de la fap
tul că unii iși consideră încheiată 
misiunea odată cu aducerea Ia cunoș
tință a prevederilor legale privind a- 
părarea secretului de stat. Or, e lim
pede pentru oricine că însușirea legii 
reprezintă doar începutul ; de aici 
încolo urmează să se desfășoare, per
severent ș) responsabil, munca de 
aplicare exigentă, fără a tolera nici 
cea mai mică abatere. O realitate sau 
alta nu poate fi transformată numai 
prin simple articole și paragrafe, 
dacă conținutul lor nu generează ac
tivitatea dinamică și tenace pentru 
modificarea, perfecționarea realității.

De ce insistăm asupra acestor la
turi ale problemei puse în dezbate
re ? Să lăsăm un alt fapt să pledez* 
pentru oportunitate.

Un control în întreprinderea „Me- 
talotehnica" din Tîrgu-Mureș con
stată că Legea 23 a fost prelucrată, 
întregul colectiv și-a manifestat sa
tisfacția pentru noile reglementări, 
dar... Dar, economista Doina Moga, 
adjuncta șefului serviciului plan- 
producție, continuă să transmită de
cadal, lunar, trimestrial — cu știrea 
superiorului ierahic, ing. Wolf ! — 
date despre realizarea planului, prin 
telefon, ceea ce contravine categoric 
normelor stabilite prin lege. (Nu-i 
greu să ne imaginăm astfel de con
vorbiri : „Alo ! Vă transmitem date 
strict secrete. Aveți grijă !...“). Mai 
mult, aceeași funcționară iși scoate 
o copie a întregului plan economic 
al întreprinderii, document cu carac
ter secret, fără a se obosi să facă 
măcar mențiunile de copiere sau 
multiplicare, fără a înregistra noul 
exemplar la compartimentul special 
și a-1 depune aici după terminarea 
programului. Iată și justificarea 
persoanei in cauză : — îmi erau ast
fel rtîai la thdemină documentele cu 
pricina. Așa că...

împotrivi normelor legale, docu
mente secrete importante erau 
minuite precum... batoanele de gumă 
de mestecat sau pixurile de doi lei !... 
Boală care, pentru unii negiijenți — 
a se citi : iresponsabili — a devenit 
molipsitoare. Altfel cum se poate 
explica următoarea constatare — in 
contradicție cu ceea ce stabilește 
legea — constatare prilejuită de un 
control la uzinele „Grivița roșie" din 
Capitală : documente secrete de stat 
neinventariate, unele păstrate de sa- 
lariați și după terminarea programu
lui. multiplicarea acestora fără res
pectarea normelor stabilite etc. ? Ba 
mai mult. La Combinatul chimic din 
Tîrnăveni, de pildă, ce și-au zis 
cițiva funcționari „inventivi" de aici:

— Ce să ne mai trambalăm pe la 
compartimemtul special cu documen
tele secrete ! Ia să reconsiderăm noi 
un pic problefha...

Drept care, au rebotezat, nici mai 
mult nici mai puțin... documentele. 
Cum ? Simplu ca bună ziua : din 
secrete le-au numit... nesecrete. Unul 
din nașii acestui botez : Alexandru 
Crainic. Și astfel, acte al căror re
gim de păstrare, multiplicare, trans
port impune o grijă aparte, potrivit 
cu importanța lor, au devenit peste 
noapte, din „inițiativa" unor irespon-

Polonă
în cursul vizitei, delegația a fost 

însoțită de Maria Groza, vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționale, 
Dumitru Balalia, președintele Co
misiei permanente pentru consiliile 
populare și administrația de stat a 
M.A.N., precum și de Jaromir Oche- 
duszko, ambasadorul Republicii Popu
lare Polone la București

(Agerpreș)

La sosire, în Gara de Nord, au fost 
prezenți membri ai conducerii Mi
nisterului Muncii, precum și Iso 
Njegovan, ambasadorul R.S.F. Iugo
slavia la București, și membri al 
ambasadei. (Agerpres)

»abill, «împle hîrtli de Interes minor, 
la dispoziția oricui, nu mai valoroa
se decît frunza smulsă de vînt din- 
tr-un copac și purtată la voia întîm- 
plării.

Este de la sine Înțeles că atari 
„brevetări" trebuie stopate cu toată 
hotărîrea. Pentru simplul motiv că 
sint păgubitoare și nimeni n-are 
nevoie de ele. Nimeni nu trebuie să 
îngăduie „adaptarea" după bunul 
plac a legii. „Harnicilor" aspiranți la 
asemenea... coautorate să li se spună 
franc că datoria lor este să se în
cadreze ad-litteram in prevederile le
gale, nu să persevereze in intenția 
de modificare după cum le vine mai 
bine la indemină ! Ca să nu mai 
vorbim de „raționalizatorii" în trans
portul documentelor secrete. Au fost 
lntîlnite cazuri de nefolosire a poștei 
speciale, organizată în acest scop, 
pentru a cîștiga, chipurile, în;., ope
rativitate ! Și atunci s-au improvizat 
iute curieri, mai mult sau mai puțin 
ocazionali, oameni care n-au căde
rea manipulării unor asemenea acte 
de o importanță majoră.

Deși episoadele de acest fel, re
petăm, sint izolate, din ce în ce mal 
puține, totuși ele ridică în atenția 
opiniei publice practica greșită a 
unora de a „interpreta" arbitrar sar
cinile, răspunderile ce le revin in 
apărarea secretului de stat. Stăruim 
în continuare, pe scurt, asupra unei 
întîmplări, pentru a încerca să de
monstrăm ce consecințe pot genera 
•implele „adaptări" de acest fel.

...Zi obișnuită la aeroportul Oto- 
peni. Navele aeriene vin și pleacă 
necontenit. E imaginea firească a 
legăturilor noastre tot mai trainice 
și multilaterale cu țările lumii, po
trivit politicii externe consecvent 
promovată de partidul și statul nos
tru. Peste citeva momente avionul 
urmează să-și ia zborul, cu destina
ția, una din capitalele occidentale. 
Iată însă că unul dintre pasageri în
târzie la controlul vamal. .

Ce s-a întîmplat ?
între rufăria obișnuită, grijuliul 

voiajor dosise, nici mal mult nici 
mai puțin, decît... 17 dosare cu pro
bleme de cercetare și invenții. Sa 
cer explicații și se ajunge la... Ro
mulus Murg, directorul unui sec
tor din cadrul Ministerului Energiei 
Electrice. Director care a avut apro
barea să discute cu respectiva per
soană aflată mai apoi în impas pa 
aeroportul Otopeni, dar... Dar, Ro
mulus Murg și-a luat libertatea să 
avanseze mal mult, absolut .fără nici 
un temei și drept, făcind „cadou" 
străinului cele 17 dosare, avind ca
racterul de secret de serviciu. Se în
țelege că superiorii ierarhici, aflind 
aceste lucruri, au luat prompt mă
surile corespunzătoare.

Faptul petrecut invită însă la me
ditație responsabilă. Indolența, ne
glijența (care lovesc de cele mal 
multe ori în interesele generale !), 
nesocotirea și încălcarea unor norme 
legale privind apărarea secretului 
de stat au, acolo unde ele se petrec, 
efecte care încarcă pe vinovați de o 
grea răspundere. Vigilența opiniei 
publice, mobilizarea ei împotriva 
oricăror fenomene de ocolire a pre
vederilor legale, de ignorare a lor, 
statornicirea unui climat ferm;-, in
transigent — trebuie să întroneze 
peste tot responsabilitate sporită 
față de apărarea secretului de stat.

în fond, față de patrimoniul va
lorilor materiale și spirituale creat 
de noi și dat nouă, tuturor, în păs
trare și sporire.

TENIS DE MASA
Peste 3 000 de spectatori au urmă

rit, in sala „Tivoli" din Liubliana, in
tilnirea internațională amicală de te
nis de masă dintre reprezentativele 
R. P. Chineze și Iugoslaviei. Meciul 
masculin s-a încheiat cu scorul de 
5—2 in favoarea gazdelor, iar cel fe
minin a fost cîștigat cu același scor : 
5—2, de jucătoarele din R.P. Chineză.

în formația masculină iugoslavă, 
foarte bine au evoluat cunoscuții in
ternaționali Stipancici și Surbek, care 
au obținut, fiecare, cite două victorii. 
Punctele oaspeților au fost realizate 
de Su Sao-hua și Van Ven-hua.

Intilnirea feminină a prilejuit par
tide spectaculoase, cele mai aplaudate 
fiind sportivele chineze Sind Pao-cin 
și Lin Mei-cin. Din echipa gazdelor 
s-a evidențiat tinăra jucătoare Pala- 
tinus.

în continuarea turneului pe care il 
Întreprind în R. F. a Germaniei, se
lecționatele de tenis de masă ale Ja
poniei au evoluat la Ha.novra, în com
pania reprezentativelor țării gazdă. în 
ambele meciuri victoria a revenit 
sportivilor japonezi : la masculin cu 
5—0, iar la feminin cu 5—1.

Iată rezultatele tehnice înregistra
te : masculin : Kono — Schmittinger 
2—0 (21—19, 21—14). Itoh — Jaeger 
2—0 (23—21, 21—17) ; Takashima — 
Schoeler 2—1 (18—21, 21—19, 21-10) ; 
Itoh — Schmittinger 2—1 (21—23, 21 — 
19, 25—23) ; Kono —. Schoeler 2-1 
(21—16, 16—21, 21—14) ; feminin : Sa- 
hiko Yokota — Monika Kneip 2—0 
(21—13, 21—12) ; Diane Schoeler — 
Ryoko Takase 2—0 (21—16, 21—1Ț) ; 
Tornio Edano — Brigitte Scharmacher 
2—1 (15—21, 21—15, 21—14); Yokota — 
Schoeler 2—0 (21—9, 21—14) ; Eda
no — Kneip 2—0 (21—16, 21—13) : Ta
kase — Scharmacher 2—0 (21—15,
29—27).

FOTBAL
în etapa a 13-a a campionatului 

vest-german de fotbal, lidera clasa
mentului, formația Bayern Munchen, 
a pierdut în deplasare cu scorul de 
1—3 (0—2) în fața formației F.C. Kai
serslautern. Alte rezultate : V.f.B. 
Stuttgart — Hertha B.S.C. 4—0 ; For
tuna Diisseldorf — Kickers Offen
bach 2—0 ; Eintracht Frankfurt pe 
Main — F.C. Schalke 04 4—2 ; Bo
russia Moenchengladbach — S.V. 
Wuppertal 2—1 ; Hanovra 96 — Rot- 
weisș Oberhausen 3—2 ; M.S.V. Duis

burg — Eintracht Braunschweig 3—2;
S.V. Hamburg — Werder Bremen 
2—2. Clasament : 1. Bayern Munchen
— 21 puncte ; 2. Fortuna Dusseldorf
— 19 puncte ; 3. V.f.B. Stuttgart — 17 
puncte.

★
Rezultate înregistrate în etapa a 

18-a a campionatului englez dc fotbal : 
Arsenal — Everton 1—0 ; Coventry — 
Sheffield United 3—0 ; Crystal Pa
lace — Leeds United 2—2 ; Leices
ter — Tottenham 0—1 ; Liverpool — 
Newcastle 3—2 ; Manchester City — 
Manchester United 3—0 ; Norwich — 
West Bromwich 2—0 ; Southampton — 
Chelsea 3—1 ; Stoke — Birmingham 
1—2 ; West Ham — Derby 1—2 ; Wol- 
verthampton — Ipswich 0—1. Clasa
ment : 1. Liverpool — 26 puncte ; 2 
Arsenal — 25 puncte (un meci mai 
mult disputat) ; 3. Leeds — 24 puncte.

BOX
în localitatea poloneză Mielee s-a 

desfășurat intilnirea internațională de 
box dintre selecționatele Poloniei și 
R. D. Germane. Pugiliștii polonezi au 
terminat învingători cu scorul de 
7—3. Victoriile gazdelor au fost reali
zate de Blazynski (fără adversar). 
Tomczyk, Szczepanski. Rudkowski. 
Sitkowski, Goriat și Morus. Dintre 
aceștia, a impresionat prin tehnica sa 
desăvirșită cunoscutul internațional 
Szczepanski care, cu acest prilej, a 
debutat la categoria ușoară.

După cum s-a mai anunțat, selec
ționata României va întilni, la 17 de
cembrie, la București, echipa Po
loniei. iar la 1 și 3 decembrie va sus
ține in R.D.G. două întreceri cu re
prezentativa acestei țări.

ȘAH
Turneul zonal feminin de șah de la 

Pernik a continuat cu disputarea 
partidelor din runda a 11-a. Repre
zentantele României la acest turneu, 
Alexandra Nicolau și Gertrude Baum- 
starck, au remizat partidele susținute 
cu Jansen și, respectiv, Verbczi. Cu 
același reziiltat s-a încheiat și par
tida dintre Cordana Iovanovici și 
Eretova. ErensPw a învins-o pe Hart, 
Celelalte partide s-au întrerupt.

în clasament continuă să conducă 
Alexandra Nicolau (România) cu 7 
puncte, urmată de Gertrude Baum- 
starck (România) — 6,5 puncte (1), 
Kveta Eretova (Cehoslovacia) — 6 
puncte (1), Eva Karakas (Ungaria) și 
Lidia Vokralova (Cehoslovacia) — 5,5 
puncte (1) etc.

bbbbbbbbbbb
Aș vrea să aduc în discuție citeva 

puncte de vedere pe marginea p-o- 
blpmelor de ordin organizatoric din 
domeniul — âtit de cunoscut ama
torilor de spev’t — activității șco
lilor sportive, filon principal al spor
tului de performanță.

Așa cum se desfășoară in prezent 
in școală, nici educația fizică ca o- 
biect de studiu, nici orele de activi
tăți sportive nu-și ating intru totul, 
scopul. De aici, dezvoltarea și pregă
tirea fizică necorespunzătoare față, de 
cerințele actuale (studiile efectuate 
recent — publicate in presă, inclusiv 
in „Scinteia" — demonstrează acest 
lucru) ; nivelul redus, cunoștințele li
mitate despre folosirea exercițiului 
fizic in viața post-școlară ; rezultate 
sportive neconcludente în competiții
le școlare și de juniori etc.

Din urmărirea mai atentă și înde
lungată a activității sportive a ele
vilor, am ajuns ia concluzia — și nu 
numai eu — că modul în care este 
organizat sportul școlar (orele de ac
tivități sportive în școlile generale și 
licee de pe o parte, secțiile și școlile 
sportive pe de alta parte) creează un 
paralelism, duce la dispersarea po
tențialului uman (elevi și cadre di
dactice), precum și Ia iraționala folo
sire a bazelor sportive.

Experiența acumulată în țara noas
tră in activitatea sportivă cu copiii 
și juniorii, analiza rezultatelor înre
gistrate in ultimii ani in campiona
tele de juniori și a provenienței ele
mentelor promovate in loturile națio
nale și în secțiile de seniori ale clu
burilor și asociațiilor pun in eviden
tă un anumit aport al unităților șco
lare, tu profil sportiv, unități care, 
considerăm, s-au adaptat ceva mai 
bine (deși nu chiar întru totul) la 
specificul vieții școlare și la condi
țiile materiale existente. Ni se pare 
nimerit deci ca acolo unde există 
școlile sportive (astăzi în număr de 
peste 100, cu aproximativ 30 000 de 
tineri sportivi), ele să preia întreaga 
activitate sportivă a elevilor din lo
calitățile respective, realizind unirea, 
stringerea tuturor forțelor umane 
(elevi și cadre didactice) și materiale 
de care dispune învățămintul, pentru 
a ridica pe o treaptă superioară pregă
tirea și educația viitorilor sportivi de 
performanță. Aceasta ar duce la rea
lizarea unei succesiuni organizatorice, 
metodice, pe linie sportivă : inițierea 

in clasele I—IV ; învățarea în clasele 
V—VIII ; perfecționarea în clasele 
IX—X ale școlii generale și anii 
I—IV în licee ; la aceasta contri
buind. bineînțeles, toate cadrele di
dactice care predau educația fizică.

Unificarea celor două forme prin 
care se realizează în prezent pregă
tirea sportivă a elevilor ar face, 
totodată, ca educația fizică, obiect 
de studiu în școală, să se integreze 
mai bine conceptului de modernizare 
a învățămintului. Pentru activitatea 
sportivă propriu-zisă se conturează, 
de asemenea, o serie de avantaje.

Peste 100 de școli sportive

DAR CITI PERFORMERI?
puncte de vedere

Astfel, avmd un cadru organizatoric 
și o gindire metodică unitară, o 
perspectivă mai clară, deci de pro
movare de la o etapă la alta, iniție
rea și practicarea unor sporturi se 
vor extinde, asigunndu-se, eu alte 
cuvinte, o preselecție mai bună a 
elevilor, un spor evident al eficienței 
muncii cadrelor didactice. Actuala 
baza materială de care dispune in- 
vâțămintul ar fi, in acest fel, utili
zată cu maximum de randament, cu 
răspundere gospodărească. Unifica
rea aceasta ar înlesni, totodată, con
stituirea de catedre pe ramuri de 
sport în cadrul fiecărei localități, cu 
efecte pozitive clare : organizarea 
mai temeinică a activității metodice, 
perfecționarea și specializarea ca
drelor didactice, realizarea unei uni
tăți de vedere in metodica învățării 
diferitelor ramuri de sport, înviora
rea activității competiționale locale. 
S-ar putea organiza (cerință mal 
veche, dar nerealizată încă !) grupe 
cu deficienți fizici și scutiți medical, 
care să fie supuși unui program de 
recuperare.

B B B B B B B
Creșterea eficienței învățămintului 

sportiv impune o examinare mai a- 
tentă. măsuri de perfecționare (mai 
bine-zis de reglementare) a relației 
școli sportive — ca principale uni
tăți de depistare, creștere și formare 
a sportivilor, în mod științific și 
continuu — și federații, cluburi, aso
ciații sportive, mișcarea sportivă 
deci în totalitatea ei — ca benefi
ciari. pe de altă parte. Este, desigur, 
cunoscut — și din această cauză, cu 
atit mai de neințeles — faptul că. în 
prezent, în această direcție nu există 
o reglementare clară și precisă, „pro

dusul" școlilor sportive (într-adevăr, 
nu întotdeauna și peste tot de prea 
bună calitate...) nefiind valorificat 
la un nivel corespunzător. An de an, 
numeroși elevi cu aptitudini in sport 
absolvă apeste școli, integrindu-se 
apoi in producție sau urmînd studii 
universitare. Pentru mișcarea sporti
vă aceștia alcătuiesc un nou contin
gent care ar trebui să împrospăteze 
(să întinerească) secțiile cluburilor și 
asociațiilor sportive, la toate nivelu
rile de performanță. Din păcate, pen
tru mulți asemenea absolvenți conti
nuitatea în pregătirea sportivă se în
trerupe, ei neavînd acces, nefiind pre
ferați nici măcar în echipe din divi
zia B, pentru simplul (dar nefirescul) 
motiv că aci locurile sint ocupate de 
elemente depășite ca virstă. fără nici 
un fel de perspectivă.

Nimeni nu întocmește o evidență 
precisă și sistematică, pe discipline 
sportive, a absolvenților școlilor 
sportive și ai altor unități școlare, 
nu-i urmăresc după terminarea li
ceului sau a școlii generale, în cen
trele in care se stabilesc, spre a-i re

comanda cluburilor și asociațiilor lo
cale. Depistarea elementelor talenta
te se face, ca Bă zic așa, la supra
față, numai de la echipele care par
ticipă la diferite finale. Dar aseme
nea elemente sînt extrem de pu
ține ; ce se intîmplă cu ceilalți car» 
formează, de fapt, majoritatea ?

După părerea mea, nu dubla legi
timare a elevilor sau alte reglemen
tări de circumstanță vor rezolva pro
blema reîmprospătării sistematice a 
sportului de performanță, ci reașe
zarea relației școli sportive — clu
buri, pe principii științifice, de du
rată și echitabile, stimulative pentru 
ambele părți. în momentul de față, o 
asemenea problemă este vitală pen
tru progresul mișcării sportive din 
țara noastră ! Colaborarea dintre șco
lile sportive și beneficiarii săi (fe
derații, cluburi, asociații) ar trebui 
să se constituie într-un fel de sis
tem cibernetic, care să se autore
gleze, întrucît fiecare dintre cele 
două părți, componente ale acestui 
6istem, are valori comparabile și nu 
trebuie să existe suprapuneri de sar
cini și de competențe.

Mi •• par necesare stabilirea unui 
sistem de obligații și îndatoriri 
pentru federații, cluburi și asociații, 
de a sprijini școlile sportive, ca uni
tăți de învățămînt ce pregătesc vii
torii sportivi, precum și formarea 
unor legături mai strînse între ca
drele didactice din școlile sportive șl 
antrenorii din cluburi și asociații, 
pentru îmbunătățirea în ambetle sen
suri a experienței șl a cunoștințelor 
metodice, pentru cunoașterea mai te
meinică a viitorilor absolvenți, a ca
lităților lor — unele dovedite, altele 
potențiale. Se impune, de asemenea, 
o legătură mai strînsă între cadrele 
didactice universitare și cele din șco-, 
iile sportive, care să faciliteze schim
bul de păreri cu caracter metodic 
științific și, bineînțeles, cunoașterea 
reciprocă a activității profesionale. 
" Sint de părere că toate aces
tea ar putea constitui o contri
buție la perfecționarea sistemului 
general al învățămintului spor
tiv ; la perfecționarea cadrelor di
dactice din școlile sportive pe par
cursul activității lor profesionale, în 
sprijinul educației permanente — 
principiu fundamental al pedagogiei 
contemporane.
Prof. Constantin SAVINESCU

în industria locală

timiseană

DE PRODUCȚIE
TIMIȘOARA (corespondentul 

„Scînteii”, Cezar Ioana). în ve
derea sporirii capacităților de 
producție, în special în secțiile 
și sectoarele producătoare de 
bunuri destinate fondului pie
ței, întreprinderile de industrie 
locală din județul Timiș au 
realizat, în acest an, cu forțe 
proprii, o serie de instalații, 
mașini și dispozitive, în valoare 
de opt milioane lei.

— Planul anual de autodotare 
— ne spune tovarășul Nicolae 
Drîrnbă, inginer-șef la direcția 
județeană de industrie locală — 
prevedea realizarea unui număr 
de 129 de lucrări. Pînă în pre
zent au fost realizate 158 de uti
laje și agregate diferite, rezul
tate mai bune înregistrînd co
lectivele de Ia „Extraceram", 
combinatul de industrie lo
cală și ILCHIM din Ti
mișoara. Pentru realizarea 
noului produs — oxid negru de 
fum — asimilat la ILCHIM, a 
fost creată o linie tehnologică 
modernă, ceea ce ne-a dat pu
tința să asigurăm la termen 
cantitățile corespunzătoare ce
rute de beneficiar.

De la același interlocutor 
aflăm că, prin punerea în func
țiune a mașinilor și instalațiilor 
realizate cu mijloace proprii, 
s-a obținut un spor de produc
ție, în acest an, de peste 2,5 mi
lioane lei. în același timp, prin 
renunțarea la achiziționarea 
unor mașini din import au fost 
realizate importante economii 
de fonduri valutare.



Alegerile generale 
din R. F. a Germaniei
BONN 19 (Agerpres). — Agenția 

D.P.A. Informează că. pînă în pri
mele ore ale după-amiezii. peste 60 
la sută din cei înscriși pe listele elec
torale pentru alegerile anticipate din 
R.F.G. se prezentaseră în fața urne
lor. In unele landuri, participarea la

scrutin a atins chiar 70 la sută. A- 
genția menționează că aceste date 
constituie un’indiciu al unei mai in
tense participări a alegătorilor la ac
tualul scrutin decit cu trei ani in 
urmă, cînd la urne s-âu prezentat 
86,7 la sută din corpul electoral.

TURCIA PARTIDUL DREPTĂȚII REAFIRMĂ
SPRIJINUL SĂU GUVERNULUI

ANKARA 19 (Agerpres). — Parti
dul Dreptății din Turcia, care deține 
cel mai mare număr de deputați în 
Parlament, a examinat în cadrul unei 
reuniuni a conducerii sale, poziția pe 
care urmează să o adopte față de gu
vernul condus de Ferit Melen. In
tr-un comunicat dat publicității la 
Ankara, se precizează, potrivit agen
ției France Presse, că „pentru mo
ment, nu există nici o criză ministe
rială și revine guvernului să hotăras
că dacă va trebui sau nu să demi
sioneze, ca urmare a retragerii spri
jinului din partea celor 99 de depu
tați republicani". Partidul Dreptății, 
care dispune de 225 de mandate din 
cele 450 ale parlamentului, a confir
mat, de asemenea, că va vota refor
mele propuse de primul ministru Fe
rit Melen.

Reafirmarea sprijinului față de gu
vern intervine după cererea adresată 
la 4 noiembrie de Partidul Republi
can al Poporului celor cinci repre
zentanți ai săi în guvernul de coali
ție să abandoneze funcțiile lor mi
nisteriale. Cei cinci miniștri repu

blicani au refuzat insă să se su
pună hotăririi conducerii partidului 
lor de a demisiona din guvern, pre
ferind să părăsească partidul. Alți 
26 de deputați și senatori, intre care 
fostul președinte al Turciei. Ismet 
Inonu, au demisionat, la rîndul lor, 
din Partidul Republican.

CUVlNTAREA 
PREȘEDINTELUI ALLENDE »
in fata Adunării Naționale
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a muncitorilor din sectorul 
economiei de stat

SANTIAGO DE CHILE 19 (Ager
pres). — Luind cuvintul la lucrările 
Adunării Naționale a muncitorilor 
din sectorul economiei de stat, or
ganizate la Santiago de Chile cu 
participarea a 1 500 de reprezentanți 
ai Centralei Unite a Muncitorilor 
din Chile (C.U.T.) și ai Organizației 
pentru dezvoltare, președintele Sal
vador Allende a relevat eșecul recen
telor greve ilegale organizate de u- 
nele organizații patronale și a aver
tizat pe cei ce se opun transformă
rilor progresiste din tară asupra con
secințelor pe care le pot avea ac
țiunile lor sedițioase. ..Dacă opoziția 
recurge la sedițiune. ea se va afla în 
situația de a-i fi aplicate sancțiunile 
prevăzute prin constituție", a spus 
președintele AIJende. Care a arătat, 
în continuare, ca greva patronilor a 
eșuat datorită ripostei hotărite a 
muncitorilor.

înaintea reuniunii 
interyemenite 
la nivel înalt

ADEN 19 (Agerpres). — într-o de
clarație făcută reprezentanților pre
sei, Abdullah al Khameri, ministrul 
informațiilor al Republicii Democra
tice Populare a Yemenului, a arătat 
că intîlnirea intre președinții celor 
două state yemenite urmează să aibă 
loc, după cum era prevăzut, la 25 
noiembrie a.c. în capitala libiană, 
Tripoli.

Intilnirea dintre Salem Robaya 
Aii, președintele Consiliului Prezi
dențial al R.D.P. a Yemenului, și 
Abdul Rahman Iriani, președintele 
Consiliului Republican al R. A. Ye
men, are loc in conformitate cu a- 
cordul privind unirea Yemenului de 
nord cu Yemenul de sud. semnat 
la Cairo in octombrie a.c.

Totodată, ministrul sud-yemenit al 
informațiilor a declarat că retragerea 
unităților militare ale celor două 
țări la o distanță, de 10 kilometri de 
fiecare parte a frontierei, desfășu
rată sub supravegherea unor obser
vatori militari ai Ligii Arabe, de
curge în mod normal.

agențiile de presă transmit:

TEHERAN

Premierul Iugoslaviei 
a sosit la Ankara

ANKARA 19 (Agerpres). — Dumi
nică seara a sosit la Ankara, într-o 
vizită oficială, de cinci zile, președin
tele Consiliului Executiv Federal a) 
R.S.F. Iugoslavia, Gemal Biedici. El 
a fost întîmpinat de Ferit Melen, pri
mul ministru al Turciei, și de alte 
oficialități. Gemal Biedici urmează 
să aibă convorbiri cu Ferit Melen și 
să fie primit de președintele republi
cii, Cevdet Șunay.

româno - iraniene
TEHERAN 19 (Agerpres). — In ca

drul vizitei oficiale pe care o între
prinde în Iran, Angelo Miculescu, 
ministrul agriculturii, industriei ali
mentare și apelor, a avut Întrevederi 
cu Houshang Ansari, ministrul ira
nian a! economiei, abordîndu-se, cu 
acest prilej, probleme privind extin
derea cooperării dintre România și 
Iran în domeniul agro-industrial. 
Ministrul român a mai vizitat o serie 
de sisteme de irigații din regiunea 
Isfahan, precum și complexe moderne 
agro-industriale in provincia Ku- 
zeshstan.

londra Controverse in legătură cu 
adoptarea legii privind 

înghețarea salariilor și prețurilor

0 delegație a Consiliului 
chinez pentru promovarea 
comerțului internațional, 
condusă de Li Ciuan. vicepreședin
te al consiliului, și-a încheiat vizi
ta in Jamaica, unde a avut convor
biri cu personalități ale cercurilor 
industriale și comerciale și a făcut 
un schimb de păreri asupra dezvol
tării relațiilor economice și comer
ciale dintre cele două țări.

Crearea unei comisii 
mixte bilaterale • fost hotărîtă 
în cadrul recentei reuniuni dintre 
Comisia Pactului andin (organizație 
economică subregională) și reprezen
tanții guvernului mexican, care a 
avut loc la Lima. Comisia va exa
mina perspectivele dezvoltării schim
burilor comerciale și a cooperării 
tehnologice dintre cele două părți, 
precum și posibilitatea realizării unor 
investiții comune. Din noul organism 
fac parte reprezentant! ai fiecărei 
țări membre a Pactului andin (Bo
livia. Chile. Columbia. Peru și Ecua
dor) și un reprezentant al guvernu
lui mexican.

Președintele Franței,Geor- 
ges Pompidou, începe astăzi o vi
zită oficială de patru zile în Volta 
Superioară și Togo.

Complexul hidroelectric 
construit la Kossou,ln regiu- 
nea centrală a Coastei de Fildeș, s 
fost inaugurat de președintele aces
tei țări, Felix Houiphouet Boigny. 
Bazinul lacului de acumulare are o 
capacitate de 28,8 miliarde mc. în
tregul comolex puțind să furnizeze 
535 090 000 k Wh.

1N EUROPA A SOSIT IARNA

Iarna a început să-ți 
anunțe tot mai insis
tent venirea in unele 
țări europene. Astfel, 
in R.F. a Germaniei, 
după o vară ți un în
ceput de toamnă ex
ceptional de secetoase, 
s-au înregistrat, suc
cesiv, in săptămina 
care s-a incheiat, fur
tuni însoțite de scă
deri bruște, de tempe
ratură, ninsori si vis
cole. In zonele de cîm- 
pie insă, zăpada s-a 
topit rapid in unele 
locuri, in regiunea Du
nării și a cursului in
ferior al Rinului a- 
vind loc creșteri ame
nințătoare ale nivelu
rilor acestor fluvii. 
Simbătă seara, Rinul 
atinsese in zona orașu
lui Karlsruhe cota de 
alertă de 7,20 metri, 
circulația fluvială tre
buind să fie între
ruptă.

In apropierea locali

tății Mortelange, din 
Ardenii belgieni, po
leiul și zăpada înghe
țată au făcut șoseaua 
impracticabilă, peste o 
sută de autocamioane 
grele fiind blocate pe 
serpentine. Pe nume
roase șosele din Bel
gia poleiul a provocat, 
de asemenea, un mare 
număr de accidente de 
circulație, în majorita
tea lor mortale.

Nici regiunile mai 
sudice ale continentu
lui nostru n-au fost o- 
colite de perturbațiile 
atmosferice. In nordul 
Italiei a suflat violent 
dinspre culmile de 
gheață ale Alpilor vin- 
tul pe care locuitorii 
din cimpia Padului il 
numesc „Tramontana". 
Pe șosele, circulația a 
fost la sfirșitul săptă- 
minii deosebit de difi
cilă, in special la ie
șirea din tunelurile 
rutiere, unde automo

bilele se mențineau eu 
greu pe șosea sub pre
siunea viatului, iar 
aeroportul genovez 
Sestri a trebui să fie 
închis. Furtuna a 
smuls acoperișuri .și a 
dezrădăcinat arbori, 
provocind importante 
pagube. Dar, paradoxal, 
în timp ce la Milano 
viatul a gonit norii ți 
a creat o puritate a 
atmosferei care a per
mis . milanezilor să 
vadă Alpii in toată 
splendoarea lor, la 
peste 100 de kilometri, 
mult mai sudica ți în
sorita Florență a avut 
de suportat rafale de 
grindină și de zăpadă, 
iar omătul așternut pe 
vestita „Autostradă a 
Soarelui" a per
turbat sensibil circu
lația autovehiculelor, 
acestea fiind obli
gate să avanseze cu 
cițiva kilometri pe oră.

LONDRA — 19 Corespondentul
nostru, N. Plopeanu, transmite: Sfir- 
șitul acestei săptămini nu a consem
nat adoptarea legii privind „înghe
țarea" salariilor și prețurilor, deși 
pentru ' urgentarea dezbaterilor gu
vernul a introdus procedura „ghilo
tinei" parlamentare. Aceasta nu a 
făcut decit să sporească controver
sele asupra măsurilor respective, 
care au intrat, deja, după cum se 
știe, in vigoare.

Vorbind în Parlament cu ocazia 
dezbaterilor asupra acestor măsuri, 
ministrul finanțelor, Barber, declara 
ca „le sînt „in interesul general". 
Muiți deputați au arătat insă că le

gea defavorizează în special pe cei 
ce muncesc, deoarece „ingheață" sa
lariile. dar nu și prețurile. De alt
fel. liderii Congresului sindicatelor 
britanice au arătat drept cauză princi
pală a eșecului tratativele duse cu 
două săptămini in urmă cu reprezen
tanții guvernului și ai patronatului 
refuzul oficial de a se consimți o ve
ritabilă „înghețare" a prețurilor. Re
prezentanții mai multor uniuni sin
dicale au declarat că nu vor accepta 
măsurile gdoptate de guvern, fapt 
care, ar putea anunța declanșarea 
unei noi perioade de greve și fră- 
mintărj sociale. Unele acțiuni în a- 
ceastă direcție s-au și concretizat.

Șeful statului indonezian, 
generalul Suharto, a sosit Ia Gene
va. venind de la Viena. In cursul 
zilei de astăzi, el urmează să aibă 
la Berna o întrevedere oficială cu 
membri ai Consiliului Federal al 
Elveției.

Acțiuni de protest împo
triva represaliilor din Por
tugalia practicate de actualul re

S U A.

DEMONSTRAȚII 
PENTRU PACE 
ÎN VIETNAM

WASHINGTON 19 (Agerpres). — 
In mai multe orașe americane s-au 
desfășurat simbătă demonstrații pen
tru pace în Vietnam. La New York, 
relatează agenția Associated Press, 
peste 2 000 de persoane au fost pre
zente la till miting organizat în 
„Central Park". După cum infor
mează agenția U.P.I., demonstrații 
similare au avut loc la Washington, 
precum și la San Francisco, Boston, 
Los Angeles și Chicago.

întruniți în Central Hall Westminster, din capitala britanică, sute de salariați au hotărît să organizeze, la 23 no
iembrie, o grevă de protest față de măsurile adoptate de guvern

gim fată de diverse pături sociale. 
Intr-un apel difuzat de către o or
ganizație studențească s-a cerut or
ganizarea de acțiuni „împotriva re
presiunii. pentru eliberarea munci
torilor și studenților închiși și pen
tru cucerirea libertății de întruni
re și de a se asocia".

Deficitul balanței comer
țului exterior spaniol,ln pri- 
mele zece luni ale anului în curs, 
s-a cifrat la 2 463 000 000 dolari, a- 
rată datele publicate de Direcția ge
nerală vamală a Spaniei.

„Arborele răsucit", teblou 
pictat de Cezanne în anul 1885, a 
fost vîndut la licitație în Elveția 
proprietarului unei galerii de artă 
pariziene cu suma de 1 480 000 franci 
elvețieni — un record absolut prin
tre prețurile plătițe vreodată pentru 
o pictură în Țara cantoanelor.

A fost pus la punct un 
sistem de combatere a in
sectelor dăunătoare prln ’’*•

dlerea în condiții de laborator aln- 
sectelor-masculi, au anunțat experțl 
ai Agenției Internaționale pentru E- 
nergia Atomică, în cadrul celei de-a 
17-a reuniuni științifice desfășurate 
la Viena. Insectele astfel steriliza
te sînt puse apoi în libertate. O dată 
revenite la starea lor naturală, in
sectele iradiate vor infesta pe cele 
cu care vin în contact. Prin această 
metodă „s-au înregistrat, deja, pași 
importanți spre eradicarea insecte
lor dăunătoare", apreciază specia
lism.

Accident în Chile. Pest« M 
de persoane și-au pierdut viata, iar 
alte 15 au fost rănite într-un acci
dent care s-a produs în portul chi
lian Valparaiso, cînd un autobuz ce 
transporta 30 de muncitori a suferit 
o defecțiune a f rinei, intri nd ln- 
tr-un grup de pietoni.

Efecte sociale ale inflației in Occident
„Inflația rămîne problema nr. 1 

• guvernelor Europei Occidentale 
— se arată în raportul anual al Co
misiei economice a O.N.U. pentru 
Europa, dat publicității recent, la 
Geneva. Ea afectează atit țările a 
căror economie nu manifestă încă 
nici un semn evident de înviorare, 
cit și țările care cunosc o creștere 
economică în ritm rapid”.

Alerta în legătură cu problema 
Inflației, care-și găsește cea mai 
flagrantă expresie în curba ascen
dentă a prețurilor și, deci, în scă
derea puterii de cumpărare a ma
telor, provine și din numeroase 
alte surse. După numai două săp- 
tămîni de la reuniunea de la Lu
xemburg a miniștrilor de finanțe 
ai celor nouă țări din Piața co
mună lărgită, care a încercat fără 
prea mare succes, datorită diversi
tății de poziții, să schițeze un 
„program european împotriva in
flației", Comitetul de politică eco
nomică al O.C.D.E. (Organizația

pentru colaborarea și dezvoltarea 
economică, care include statele ca
pitaliste avansate) a abordat, chiar 
în aceste zile, la Paris, același su
biect.

Raportul care a oferit baza de 
lucru a acestor dezbateri relevă 
proporțiile îngrijorătoare ale pro
ceselor inflaționiste, estimînd că 
ritmul mediu anual de creș
tere a inflației în Europa occi
dentală atinge, în prezent, 8 la 
sută ; practic, nici o țară cuprinsă 
în această arie geografică nu cu
noaște o sporire a prețurilor mai 
mică de 6 la sută. Cu deosebită 
intensitate, inflația bîntuie și din
colo de Atlantic (în S.U.A. și Ca
nada, de pildă), precum și în Ja
ponia și, de fapt, la scara întregii 
economii capitaliste.

Inflația își are izvorul îndeosebi 
in supraîncărcarea canalelor circu
lației bănești prin emisiuni exce
dentare de monedă. Bugetele tot 
mai împovărate prin creșterea 
cheltuielilor pentru cursa înarmă-

Diagrama creșterii prețurilor în citeva țări capitaliste, unde se 
manifestă intense procese inflaționiste. (Grafic reprodus după zia

rul francez „Le Monde")

rilor și întreținerea bazelor pe te
ritorii străine, pentru ducerea unei 
politici de expansiune și domina
ție, precum și alte cheltuieli cu 
caracter neproductiv sînt acope
rite prin aruncarea continuă pe 
piață a unor cantități de monedă 
fără acoperire corespunzătoare în 
mărfuri. Ca urmare, banii se de- 
preciază, puterea lor de cumpă
rare scade. Pentru a-și salva și 
spori profiturile, monopolurile, 
prin pîrghiile pe care Ie au la dis
poziție, dictează prețuri ridicate, 
care nu mai sînt un rezultat al 
jocului cererii și ofertei, ci al pu
terii arbitrare a acestora. In func
ționarea acestui mecanism, crește
rea prețurilor este nu numai un e- 
fect al inflației ; ea devine tot mai 
mult o cauză a acesteia. Atita 
timp cit crea o falsă cerere de 
produse, politica inflaționistă era 
considerată ca un adevărat stimul 
al unei conjuncturi ridicate ; acum 
însă, cînd se consideră că a fost 
depășit „pragul critic", s-a creat o 
situație care trezește îngrijorarea 
că va scăpa de sub control și va 
împinge lucrurile spre fenomene 
de criză. Ca in povestea vrăjito
rului ce nu mai poate stăpîni sti
hiile pe care le-a dezlănțuit.

Pe lîngă implicațiile nefavora
bile de ordin economic (haos în 
economie, competitivitate comer
cială scăzută pe piața externă 
etc.), inflația se răsfrînge în mod 
nefast în sfera vieții sociale. As
censiunea vertiginoasă și continuă 
a nivelului prețurilor, mai ales în 
domeniul bunurilor de larg con
sum, afectează direct costul vieții 
în aceste țări. Sub acțiunea coro- 
zivă a inflației, se produce o si
tuație paradoxală : pe piață a- 
bundă bunuri care nu sînt de uti
litate stringentă, în schimb oame
nii muncii, cu veniturile amputate 
de inflație, reușesc mai puțin 
să-și procure bunurile de primă 
necesitate, devenite mereu mai 
scumpe. Nemulțumirile ce decurg 
de aci stimulează luptele revendi
cative ale muncitorilor și ale al
tor categorii de oameni cu ve
nituri mici, ale gospodinelor.

Cercurile oficiale se văd nevoite 
să caute soluții de combatere a in
flației, care nu sînt însă ușor de 
găsit. Dificultățile decurg din fap
tul că, așa cum notează agenția 
„France Presse", „nu există o re
țetă unică, aplicabilă tuturor țări
lor, ca urmare a deosebirilor din
tre situațiile fiecăreia”. în plus, 
lucrurile sînt complicate de inter
dependența economică și monetară 
dintre țările occidentale.

Experții O.C.D.E. se pronunță 
pentru foarte drastice „programe 
de austeritate", care includ înceti
nirea activității economice, spori
rea șomajului etc., măsuri fără 
de care, după opinia lor, cadența 
inflației, deja cu greu acceptabilă, 
riscă să se accelereze la nesfîrșit. . 
Față de o asemenea terapeutică, 
care nu poate să ducă decît la re- 
strîngerea pieței, se manifestă 
scepticism : „Fenomenul de infla
ție pe care îl înregistrează econo
mia lumii occidentale necesită un 
lung tratament și nu o simplă ope
rație chirurgicală" — afirma re
cent președintele Franței, Georges 
Pompidou.

Diferitele Încercări de combatere 
a inflației la care s-a recurs, pe 
plan național, în ultima vreme — 
în Statele Unite de aproape un an, 
recent în Anglia etc. — pornesc de 
la ideea „înghețării” concomitente 
a salariilor și prețurilor. Dar ase
menea măsuri au trezit critici a- 
cerbe din partea sindicatelor și 
forțelor politice democratice, care 
consideră că legislația respectivă 
este de așa natură încît toate 
greutățile sînt aruncate în spina
rea maselor populare. Chiar șj nu
meroși economiști occidentali a- 
preciază că, pentru a da unele re
zultate, este necesar să se acțio
neze asupra factorilor primordiali 
care au generat inflația — și anu
me, politica de dominație economi
că, politică și financiară asupra al
tor state, militarizarea economiei 
ș.a.m.d. în caz contrar, nu este de 
așteptat decît o accentuare a fe
nomenelor negative din economie, 
încălzirea climatului social.

Viorel POPESCU

Șeful serviciului seismologie 
al programului „Apollo" a ae- 
clarat că este convins că Luna 
are un nucleu cald, poate chiar 
la 965 km de la suprafață. El a 
făcut această precizare, argu- 
mentind. intre altele, și prin 
datele furnizate in luna iulie 
a.c. de seismografele instalate 
in cadrul programului „Apollo“, 
care au înregistrat vibrațiile 
provocate de căderea unui me
teorit, in greutate de circa o 
tonă, pe partea invizibilă a 
Lunii.

CAIRO

Sesiunea Consiliului Executiv 
al Federației internaționale 

9 *

a orașelor înfrățite
, »

CAIRO 19. — Corespondentul nos
tru, N. Lupu, transmite : La Cairo 
s-a deschis cea de-a 20-a sesiune a 
Consiliului Executiv al Federației in
ternaționale a orașelor înfrățite. La 
lucrări participă și o delegație din 
Republica Socialistă România con
dusă de loan Munciuc, primarul mu
nicipiului Iași, membru al Consiliului 
Executiv al federației, Salutîndu-i 
pe participantă Hamdy Achour, gu
vernatorul orașului Cairo, a urat 
succes sesiunii în activitatea sa de 
promovare a idealurilor păcii și coo
perării internaționale. Luînd cuvîn- 
tul, primarul municipiului Iași s-a 
referit Ia activitatea desfășurată de 
orașele românești înfrățite pe linia 
promovării unor relații de colaborare 
cu centrele urbane din alte țări, în 
scopul facilitării unei mai bune cu

noașteri reciproce, al dezvoltării încre
derii și prieteniei între locuitorii ora
șelor înfrățite. Sesiunea se încheie la 
20 noiembrie.

Negocieri intre Siria 
și Irak in problema 
redevențelor pentru 
tranzitul petrolului

DAMASC 19 (Agerpres). — Pro
blema redevențelor pe care Irakul 
urmează să le achite Siriei pentru 
tranzitul petrolului său spre Medi- 
torană prin conducta ce .traversează 
teritoriul sirian, a constituit punctul 
central ai convorbirilor care au a- 
vut loc Ia Damasc intre Fakahri 
Kaddouri, conducătorul Biroului e- 
conomic al Consiliului comandamen
tului revoluției din Irak, și minis
trul de stat sirian pentru problemele 
planificării. Mohammed Al-Imadi. 
Piuă in vara acestui an. redeventele 
erau achitate de compania Iraq Petro
leum. care acționa in regiunile de 
nord ale Irakului și care era. tot
odată. proprietara conductei. în iu
nie. atit Siria cit și Irakul au na
ționalizat bunurile aparținînd com
paniei Iraq Petroleum. Ulterior, în
tre cele două țări au intervenit ne
înțelegeri in legătură cu valoarea 
redevențelor. Ambele guverne și-au 

.exprimat dorința de a soluționa pro
blemele în dispută, in acest context 
înscriindu-se și convorbirile de la 
Damasc, ce vor fi continuate Ia 
Bagdad.
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DE PRETUTINDENI

UN HECTAR SUB CUPOLA

Cea mai mare structură gon- 
flabilă cunoscută pînă acum * 
fost realizată în Franța. Anco

llmfatloe, precum și a sistemu
lui nervos au fost folosite 16 000 
m de fire de cupru colorate. 
„Omul de sticlă", în greutate de 
58 kg, cu manevrare electronică, 
poate, grație unei benzi magne
tice, vorbi și furniza explicațiile 
necesare în timp ce părțile or
ganismului, la care se referă in 
timpul prelegerii, se luminează 
datorită unui sistem electric 
instalat în corpul său.

rată la sol, întărită cu o plasă 
de cabluri, ea acoperă fără 
nici un punct de sprijin o su
prafață de un hectar. Sub uria
șa cupolă pot fi adăpostite îm
potriva intemperiilor materiale 
de construcție, stadioane, teatre 
de vară, șantiere etc. Pentru a 
păstra forma cupolei, se folosesc 
două pompe care furnizează 
40 000 mc de aer pe oră la o 
presiune de 3,5 grame pe cen
timetru pătrat. întregul ansam
blu se montează în decurs da 
două zile.

0 ISTORIE A LACULUI

BALATON

FERMĂ PE FUNDUL

MĂRII

In satul Posieta a fost înfiin
țată prima fermă experimentală 
din Uniunea Sovietică pentru 
producția de moluște. Vastele 
teritorii ale „plantației" de mo
luște — deosebit de prețioase 
pentru conținutul lor în amino- 
acizi — atit de necesari omu
lui, se află pe fundul Golfu
lui Minonosok.

„Cultura" moluștelor nu este 
deloc ușoară. Golful este închis 
de Ia un capăt la altul cu ghir
lande de colectoare pentru care 
se utilizează carapace vechi. 
Moluștele abia născute se a- 
șează pe aceste carapace și, 
după 15—20 de zile, formînd o 
cochilie proprie, se fixează pe 
fundul mării. In acest timp mo
luștele tinere trebuie prinse, 
sortate și introduse în plase 
speciale pentru a fi protejate 
împotriva peștilor care se hră
nesc cu ele. Sînt necesari patru 
ani pentru ca moluscă să de
vină suficient de matură și să 
poată fi extrasă din fundul mă
rii. Toate operațiunile se efec
tuează de către scafandri auto
nomi.

Specialiștii Muzeului Balaton 
din Keszthely au alcătuit, după 
o muncă asiduă, o istorie de 
3 000 de ani a lacului Balaton. 
Ei au stabilit că din secolul al 
VIII-lea î.e.n. pînă în era noas
tră, nivelul apei era cu 1—2 
metri mai înalt decît astăzi. Ro
manii au fost acei care au con
struit primele baraje pentru a 
deseca mlaștinile și a împiedica 
înnămolirea lacului. Tihany, as
tăzi o peninsulă, potrivit unor 
documente vechi, era pînă în 
1650 o insulă.

„WITKAR"

„OMUL DE STICLĂ"

Un . model anatomic uman în 
mărime naturală se află in curs 
de fabricare la Cologne. El va 
contribui la însușirea cunoștin
țelor medicale și de igienă în 
instituțiile de învățămînt și în 
școli. Exceptînd scheletul pro- 
priu-zis, care este confecționat 
din aluminiu, restul corpului 
este transparent. Pentru confec
ționarea vaselor sanguine și

„Witkar" este noul tip de taxi 
ce poate fi văzut circuited pe 
Străzile Amsterdamului. Minl- 
automobilul, antipoluant, acțio
nat cu ajutorul curentului elec
tric, este menit să asigure îm
bunătățirea circulației auto ln 
marea metropolă.
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