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Paralel cu eforturile depuse pen
tru îndeplinirea integrală a preve
derilor planului din acest an, o 
parte din preocupările factorilor 
angajați în realizarea programului 
de investiții sint polarizate de pre
gătirea temeinică a lucrărilor cu
prinse în planul pe 1973. Faptul că 
volumul investițiilor ce urmează 
să fie realizat în anul viitor este 
superior față de cel din acest an 
conferă o importanță deosebită pre
gătirii din timp, sub multiplele sale 
aspecte, a fiecărei 
Indicațiile pre
cise, deosebit de 
prețioase, cu
prinse în docu
mentele recentei 
Plenare a C.C. 
al P.C.R. consti
tuie un adevărat 
program de 
cru pentru 
lucrătorii 
acest sector, 
strind totodată 
cit se poate de 
convingător a- 
tenția perma
nentă pe care • 
conducerea par
tidului a acor
dat-o și o acOfi • 1 VI , 
dă îmbunătățirii 
continue a orga- 
nizării, planifi
cării și executării investițiilor, asi
gurării condițiilor optime pentru 
desfășurarea activității din acest 
domeniu la un nivel tot mai înalt 
de eficiență.

De la început se cuvine precizat 
că, pe numeroase șantiere, stadiul 
acestor pregătiri este avansat, că 
sint create condiții ca o mare parte 
din investițiile cuprinse in planul 
pe 1973 să fie executate în termene 
cit mai scurte posibil, astfel ca noile 
capacități industriale să dea pro
ducție cit mai rapid. Aceasta pen
tru că, încă din cursul trimestrului 
trecut, numeroase șantiere, grupuri 
de șantiere și trusturi de construc- 
ții-montaj au inițiat, sub îndruma
rea Ministerului Construcțiilor 
Industriale, o acțiune amplă, vizind 
prospectarea tuturor căilor menite 
să asigure condiții pentru buna 
desfășurare a lucrărilor, să stabi
lească o conlucrare strinsă. în spi- 

’ “ de

logice și aprovizionarea cu mate
riale de construcții. Efectele n-au 
intirziat să apară. De pildă, la în" 
treprinderea de construcții agro
zootehnice din București — unitate 
care execută, printre altele, noile 
capacități de producție de la 
brica textilă „Dunăreană" 
Giurgiu, Fabrica de instalații 
aparataje din Titu, marile

lucrări in parte.
«

Iu- 
toți 
din 
ilu-

ta- 
din 

Și
. .... _____ com

plexe zootehnice din Oltenița. Giur
giu și Sălcuța — au fost primite 
majoritatea proiectelor de execuție 
aferente lucrărilor din anul vii- ■
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orașul, oamenii, drumul istoric

Secvențe din biografia

impetuoasă a chimiei românești

Mihai HFTCO
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căci nu e

retorte din 
de zeci de 

conductă, 
forță parcă 
construcția

intelec- 
condi-

ții 
lui 
cu

încercat să 
de acest u- 
care-1 nu- 

țărânimiipe 
cum 

to-

este redusă 
la propria-i 

producti-

puțin impresio- 
premierelor in-

Tntre 1951 și 
înălțat succesiv

la altceva", 
nimic, răs-

La Uzina de mașini electrice București se lucrează intens pentru îndeplinirea angajamentului luat în cinstea ani
versării republicii: 500 de produse realizate peste planul anual de producție

Sadoveanu,
Stancu sau 

Preda). Cel 
ciori, deci, sâ-i

învățămintele
deoarece 
regizorii, 

îndeobște 
mijlo-

constă in 
vreme ce 
urmă se 
obicei o

AU ÎNDEPLINIT

• RAFINĂRIA CRIȘANA — 
Alăturîndu-se efortului între
gului popor de a realiza înainte 
de termen sarcinile înscrise în 
actualul plan cincinal, munci
torii, tehnicienii și inginerii Ra
finăriei Crișana din Suplacul 
de Barcău au îndeplinit cit 36 de 
zile mai devreme sarcinile de 
producție care le-au revenit pe 
acest an. Pină la sfîrșitul anu
lui 1972 se vor mai realiza, în 
cinstea celei de a 25-a aniver
sări a republicii, depășiri de 
plan in valoare de 7 milioane 
lei la producția globală și 6,5 
milioane la producția marfă.

SE

ințr-o măsură hotărîtoare dema
rajul viguros al activității in anul 
care vine, asigurarea continuității 
și ritmicității lucrului la nume
roase obiective, in scopul punerii 
lor in funcțiune Ia termenele 
planificate, precum și începerea 
timp a execuției la noile obiective. 
De aceea este necesar ca, in lu
mina sarcinilor trasate de recenta 
Plenară a C.C. al P.C.R.. să fie 
adoptate neîntîrziat cele mai efi
ciente măsuri pentru fiecare caz 
în parte, astfel ca,

• FABRICA DE MEDICA
MENTE „B1OFARM", BUCU
REȘTI — Colectivul de muncă 
al fabricii de medicamente 
„Biol'arm", respectîndu-și anga
jamentul de a îndeplini planul 
cincinal 1971 1975 înainte de ter
men, a reușit să îndeplinească 
planul de producție globală pe 
anul 1972 la data de 20 noiem
brie 1S72 și la producția marfă 
ia 24 noiembrie 1972. Pină la li
nele anului in curs se va reali
za o producție suplimentară de 
36 milioane lei și se va pregăti 
exemplar producția anului 1973.

„Pentru asigurarea disciplinei de plan în domeniul 
investițiilor este necesară pregătirea temeinică a 
condițiilor de execuție a lucrărilor, asigurarea do
cumentațiilor tehnico-economice din timp, contrac
tarea la vreme a utilajelor din țară și din import, 
buna organizare și dotarea corespunzătoare a șan
tierelor de construcții"

(Din Expunerea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
la Plenara C.C. al P.C.R, din 20—21 noiembrie a.c.).

ritul înaltei răspunderi față 
obligațiile ce le revin. între toți 
factorii angajați în procesul 
pregătire și execuție a investițiilor. 
Constructori și proiectanți. titulari 
și beneficiari de investiții au ana
lizat, în comun, principalele aspecte 
ale pregătirii , lucrărilor de inves
tiții : asigurarea proiectelor de 
execuție, livrarea utilajelor tehno-

de

tor ; pe baza lor, constructorul a 
. contractat aproape întregul necesar 

de materiale de construcții și a 
trecut la organizarea activității de 
pe șantiere.

Dar nu in toate cazurile se poate 
consemna același stadiu satisfăcă
tor al pregătirilor și nici nu se ac
ționează cu aceeași operativitate. 
Să concretizăm: pe șantierul Com
binatului de ingrășăminte chimice 
din Arad, intențiile constructorului 
de a accelera în cursul acestui an 
ritmul de execuție au întîmpinat 
multă vreme un obstacol ce nu 
poate fi ignorat : lipsa unor pro
iecte, precum și a unor materiale 
principale de construcții, ca profile 
și construcții metalice, ciment, o- 
țel-beton. Iată că aceleași impedi
mente își pun amprenta și pe acti
vitatea ce urmează să se desfă
șoare în anul 1973. Constructorul 
n-a primit un mare număr de pro
iecte, din care cauză o cotă însem
nată de materiale n-a “putut fi 
contractată cu producătorii aces
tora, deși, potrivit legislației in 
vigoare, această operație trebuia 
Încheiată cu mult timp în urmă.

Disciplina de plan in domeniul 
investițiilor impune pregătirea te
meinică a tuturor lucrărilor pre
văzute, deoarece ea condiționează

O neobișnuita
operațiune „pe viu"

nii, cu măștile de gaze pe față, exe
cută cu atenție izolarea. Specialiș
tii iau probe -după probe, stabi
lesc soluții. Inginerul Nicolae Niță, 
energetician, unul dintre cei care 
și-au asumat responsabilitatea 
pentru operațiunea ce se desfă
șoară, urmărește fiecare mișcare a 
oamenilor, fiecăre semnal. încet, 
cu maximă 
metalic este urcat

LA COMBINATUL
SIDERURGIC GALAJI

de Iulius Blidaru

— Racordăm conductele cu gaz de 
furnal la noua linie de cuptoare a- 
dinci din laminorul Slebing ; o fa
cem în condiții deosebite, fără în
treruperea circuitului, fără oprirea 
laminorului.

Inginerul Constantin Barau, șeful 
secției gaze de la Combinatul side
rurgic Galați, mai precizează că o- 
perațiunea este unică în felul ei, 
presupunînd un anume risc, dar au 
fost luate toate 
măsurile de pre
vedere.

După cîteva 
minute ne aflăm 
în hala cuptoa
relor noi, la 
punctul de jonc
țiune a conduc
telor. Eroii a- 
cestei însemnări
— echipa de in
tervenție condusă
și cea condusă de Constanța Negoi- 
ță, din care fac parte lăcătuși, su
dori și instalatori de la șantierul 31
— iau cunoștință de instrucțiunile, 
de recomandările, de sfaturile spe
cialiștilor. „Nici o mișcare negin- 
dită, necalculată, manevrați cu a- 
tenție cheile și semnalați orice vi 
»e pare a nu fi în ordine...".

Cuvintele sună grav, pentru că 
cei de față sint chemați să înde
plinească o misiune grea. „Cine are 
măcar un dram de îndoială nu este 
obligat să participe" — încheie in
ginerul specialist, așteptînd cîteva 
minute ca fiecare să hotărască. Dar 
nimeni nu se răzgîndește. Știu toți 
că oprirea circuitului ar însemna 
stagnarea producției. Și fiecare 
dintre ei intră în acțiune conștient 
de răspunderea ce și-o asumă.

Sus. la înălțimea unde trebuie să 
se întilnească capetele conductelor, 
începe intervenția „pe viu". Oame-

fiecare semnal, 
precizie, dispozitivul 

manual și fixat. 
Sosește clipa ho
tărîtoare. 
munistul Vasile 
Frincu 
cheia în sus. A- 
tenție și încor
dare.
prima rotire de 
piuliță. Apoi a 
doua rotire, 
după care intră 
în acțiune cei- 

— Ștefan Ereghiu, 
Constantin, Ion Florea. 

ten- 
ore 
le-a

Co-
ridică

Urmează

lalți instalatori 
Anatol
Acest moment de 
siune are loc după 20 de 
de muncă încordată care 
solicitat întreaga pricepere profe
sională și toată atenția. Citeva clipe 
lungi de așteptare și ascultare și 
unul din ei rostește tare, să audă 
și cei de jos : „Operațiunea a luat 
sfîrșit. Peste zece minute își pot 
începe munca sudorii".

Puțin mai tîrziu, în cabina de co
mandă a liniei de laminare din Sle- 
bing, discutăm cu șeful de schimb.

20 de ore de intervenție 
am laminat 10 000 tone 
Așadar, iată valoarea in
și cutezanței celor amin- 
au muncit fără preget, ,

Ion 
maximă

„în cele 
«pe viu» 
de oțel", 
drăznelii 
fiți, care 
făcindu-și pe deplin datoria.

I. PALAM1UC
din grupul de corespondenți 
voluntari ai „Scînteii",

in cel mai scurt 
timp, probleme
le aflate încă in 
suspensie să-și 
găsească rezol
varea cuvenită.

în primul rînd, 
se pune proble
ma asigurării de 
urgență a tutu
ror proiectelor 
de execuție, sar
cină care revi
ne atit proiec- 
tanților, cit și 
titularilor și be
neficiarilor 
investiții, 
buie creai 
decalaj de timp 
cit mai mare 
intre faza de 
proiectare și cea 
de execuție, ast- 
de construcții-

de
Tre-

un

• ATELIERELE DE ZONA 
C.F.R. PETROȘANI — între 
cele opt unități industriale și 
economice din județul Hune
doara caie au realizat pină a- 
cum sarcinile de plan pe cel 
de-al doilea an al cincinalului 
se află și Atelierele de zonă 
C.F.R Petroșani, care și-au în
deplinit înainte de termen pla
nul anual de producție la toți in
dicatorii și angajamentele asu
mate in cinstea aniversării re
publicii. Productivitatea muncii 
a sporit cu 25 la sută, iar tim
pul de staționare a vagoanelor 
pentru reparații s-a redus cu 
15 la sută. Datorită acestui fapt, 
s-a creat posibilitatea reparării 

.in plus, pină la sfîrșitul anului, 
fără fonduri suplimentare, a 
circa 30(1 vagoane de marfă.

în incinta Combinatului 
chimic Victoria, pierdută 
printre turnuri argintii și 
conducte contorsionate, se 
află o înjghebare precară 
de seînduri, un fel de ma
gazie prost întreținută, 
gata parcă in orice mo
ment să se dărime. în pei
sajul combinatului, domi
nat de turnuri semețe, 
strălucind in lumina cru
dă a zilei, de 
beton și oțel, 
kilometri de 
pulsind de o 
abia stăvilită.
cu pricina este o apariție 
ciudată. Este „căsuța pă
durarului". relicvă scum
pă oricărui muncitor și, 
implicit, locuitor al Ora
șului Victoria. Ea amin
tește tuturor de o epocă 
de-acum revolută, dar vie 
încă in memoria multora, 
aspră și bărbătească. E- 
poca genezei Orașului Vic
toria.

...An.ul 1948. Construcția 
vastului combinat de la 
poalele Făgărașilor este în 
toi. Siluete timide, apoi, 
din ce in ce mai semețe 
de fabrici pun stăpinire 
pe vasta suprafață de te
ren smulsă pădurii. Se-n- 
jghebează și citeva ba
răci pentru muncitorii, 
încă puțin numeroși — 
daeă'erau o sută — ai vii
torului combinat. N-a fost

Lipseau specialiștii 
lipseau utilajele. „Colonia 
Ucea". cum se numea in 
acea vreme, era departe 
de principalele artere de 
circulație, ceea ce îngreu
na considerabil aprovizio
narea muncitorilor și a 
familiilor lor.

...Stăm de vorbă de mai 
bine de un ceas. Pe fe
reastră zăresc fabricile 
combinatului. Oțel, alumi-

cu perspectiva ce se 
deschide larg in față — 
rînduri de case purtind 
deasupra păduri de antene 
de televiziune, înaintind 
strîns spre lanțul de 
munți ce-nchid orizontul. 
Cu oamenii care, în acea 
după-amiază. aveau să 
inunde trotuarele, în obiș
nuita, pașnica lor prome
nadă.

— Se înțimpla cam așa:

niu. sticlă și asfalt. Și 
pomi, mulți pomi, o vege
tație ce îmbracă zveltele 
siluete, contrazicînd ener
gic ideea „tradițională" 
despre universul indu- • 
strial — numai fum, căr
bune, ulei și zgomot. Iar 
undeva, nu prea departe, 
orașul. cu clădirile sale 
noi. toate noi. conforta
bile. cu străzile sale as
faltate, sclipind de cură
țenie. cu crizantemele, 
trandafirii tirzii și pinii 
plantați și întreținuți eu 
grijă. Cu elegantul său 
stfuăr din ’ centru, dominat 
cl<; impozanta casă de cul

apucai să vezi mașinile a- 
duse și instalate în secția 
in care lucrai și erai a- 
nunțat că ai primit apar
tament. La bloc. Era un 
fel de competiție. Se înăl
țau fabricile combinatului, 
se înălța și orașul. Dis
păreau. una cite una. ba
răcile. Eram o singură fa
milie, la inceput alcătuită 
dintr-o sută de membri, 
apoi dintr-o mie. Ne cu
noșteam. ne ajutam. îm
preună răzbeam mai de
parte. Munceam. Ne dis
tram cum puteam. Uite, 
de exemplu, voiam să ve
dem un film. Veriea cara-

vana, bateam doi stupi 
legam între ei un cearșaf. 
Intrarea liberă. Locuri, pe 
iarbă, la discreție.

...Inginerul Emanoil 
Cioca, interlocutorul meu, 
vorbește in cunoștință de 
cauză. Se află în combinat 
din 1948. A participat, la 
toate etapele dezvoltării 
sale și a orașului. Momen
tele emoționante ale tur
nării primelor fundații 
(casele de pe ..Aleea Chi- 
miștilor"), dublate de cele 
nu mai 
nante ale 
dus triale. 
1955 s-au 
fabricile de amoniac, acid 
azotic, acid sulfuric, în
grășăminte chimice, uree, 
metanol etc. Și tot în a- 
ceastă perioadă, mai pre
cis în 1954. avintul con
strucțiilor de locuințe și 
al clădirilor de interes 
public atinge o asemenea 
amploare incit decretul 
din acel an. ce ridica „Co
lonia Ucea" la rangul de 
oraș — Orașul Victoria — 
nu făcea decit să consfin
țească o evidentă reali- 

. tale. Este unul din sutele, 
miile de oameni al căror 
destin se confundă cu cel

SPîiu-a)

fel ca unitățile 
montaj să-și poată organiza i 
mod rațional întreaga lor acti 
vitate, să se aprovizioneze c 
materialele necesare in deplină 
cunoștință de cauză. Faptul că la 
o serie din lucrările care trebuie 
să înceapă in cursul anului viitor 
nu au fost încă aprobate studiile 
tehnico-economice n-a permis să 
se intensifice, așa cum se preco
nizase,. ritmul elaborării proiectelor 
de execuție. Ca urmare, unitățile 
Ministerului Construcțiilor Indus
triale n-au primit incă documenta
ție pentru lucrări insumind mai 
multe miliarde lei. Restanțe în a- 
ceastă privință există mai ales la 
diferite investiții din industria 
chimică, energia electrică, meta
lurgie ș.a. Ca atare, trebuie să se 
aplice eu toată perseverența și răs
punderea indicațiile date de con
ducerea de partid privind folosi
rea mai bună a capacității insti
tutelor de proiectare, utilizarea pe 
scară largă a proiectelor tip și re- 
folosibile, degrevarea institutelor 
centrale de elaborarea unor deta
lii de execuție.

(Continuare în pag. a Ii-a)
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In marea lor majo

ritate, filmele noastre 
inspirate din viața ță
rănimii au fost ne
reușite. Dacă cineva 
de pe vreo planetă în
depărtată (în cazul 
în care viața există și 
pe alte planete) ar 
încerca, pe baza a- 
cestor filme.' să-si fa
că o imagine despre . 
felul cum s-a' desfă
șurat la noi viața ță
rănimii in ultimul 
sfert de veac, irfiagi- 
nea respectivă ar fi 
din cale-afară de pali
dă. Spume ușoare, un
duiri de suprafață, 
fără taina adincuri- . 
lor ; surisuri omenești, 
fără acea acoperire în 
aur a șurîsului, care 
este încleștarea dra
matică ; lacrimi ome
nești pe care acel anu
me Deus ex machina. 
care apare și rezolvă 
conflictele, le șterge cu 
o mină blajină etc. Și, 
ca să nu fim nedrepți, 
ici-colo cite-un exce
lent fragment — îmi 
vine în minte figura 
de neuitat a regreta
tului Ciubotărașu, nea 
Fănică cel atit de drag 
nouă, tuturor — mar
chează Rezultatele par
țiale ale unor frumoa
se tentative. Dar în
tregul transformării 
socialiste a agricultu
rii, acest extraordinar 
de pasionant proces is
toric, n-a fost transfi
gurat cu mijloacele 
și in limbajul specific 
al filmului !

De ce anume ? în 
cadrul acestor succin
te însemnări nu mă 
pot angaja la o cer
cetare amănunțită a 
cauzelor. Un lucru e 
cert : pină să nu fi 
sosit vremea Congre-

sului al IX-lea și a 
Congresului al X-lea, 
intre realitate și înfă
țișarea ei artistică se 
așezau nu o dată sta
vilele 
dogmatice, 
posesia unei 
superioare, 
de politica 
culturală de 
trebui să ne 
toarcem la
De altfel, marile fil
me ale satului (filme

unei viziuni
Acum, in 

viziuni 
formată 
noastră 

azi, ar 
rein- 

izvoare.

punde Ignoratul. Va 
veni odată și omul 
meu". Sper și eu că 
așa va fi. Iată-1 
Titus Popovici, 
s-a avintat în
iul unor evenimen
te ale anilor cincizeci. 
Memoria noastră — in 
care bănuim conturul 
adevărului istoric — 
asaltează și arta cine
matografică, din ce m 
ce mai puternic.

Și prezentul ?

a tinerilor îndrăgos
tiți, cel dinții se ori
enta și spre cărările 
mai puțin netede ale 
căsniciei. Dacă încer
căm să urmărim toa
te acestea, cu aplica
ție la tema noastră.' 
putem pune și noi în
trebarea : oare de a- 
tunci de cind țărăni
mea și-a dat fericitul 
consimțămînt, accep- 
tînd noile „legături 
matrimoniale" ale noii

filme au 
se apropie 
nivers pe 
mim viața
— din afară : deoarece 
ele li s-au adresat ță
ranilor și nu vorbeau 
in numele lor ; deoa
rece nu au știut să ex
tragă 
vieții lor ;
scenariștii, 
actorii au 
doar cunoștinț, 
cile, și nu directe,

Satul contemporan 
își așteaptă cineaștii

încă nerealizate...) tră
iesc in memoria țără
nimii. Ar fi nevoie de 
o mină de artist, de 
un bun regizor care 
să extragă esenția
lul din această me
morie colectivă. Ca 
niște umbre vii. con
fruntările pină acum 
ignorate de cineaști 
stau pe pragul cine
matografiei. Peste a- 
cest prag pășesc sce
nariști și regizori, vin 
și pleacă — iar unii 
dintre ei schițează 
cîte-un gest de salut 
trecind pe lingă un 

.mare subiect care stă 
și-așteaptă : „Te cu
nosc, te am de mult 
în vedere, dar acum 
lucrez
„Nu-i

Imaginea artistică a 
satului contemporan 
pare mai sărăcăcioasă 
chiar și decit aceea a 
satului de ieri. S-a 
înfăptuit marea trans
formare : a trecut un 
deceniu de cind a fost 
încheiată transforma
rea socialistă a agri
culturii. Metaforic 
vorbind, am fost mar
tori și părtași la Ma
rea Cununie. în legă
tură cu asta, îmi vine 
in minte o excelentă 
observație a lui En
gels. După părerea sa, 
superioritatea roma
nului francez asupra 
celui german 
aceea că. in 
acesta din 
încheia de 
dată cu fericita unire

sale existențe, ce-a a- 
vut de spus cinemato
grafia despre această 
căsnicie 2 întrebarea, 
ca orice întrebare, e 
și o critică, in același 
timp. Dar nu poate fi 
o critică doar la adre
sa cinematografiei ro
mânești. Datoriile 
noastre sint mult mai 
mari. în cuprinsul ar
tei socialiste, fenome
nul e mai general. Nu 
le putem onora de pe 
o zi pe alta. Dar, pină 
atunci, ne putem pu
ne măcar o întrebare. 
De pildă : de ce fil
mele noastre despre 
țărănime nu prea i-au 
cucerit pe țărani ? 
Pentru că — ar tre
bui să răspundem — 
majoritatea acestor

despre acel proces 
sufletesc care a a- 
vut loc în urma trans
formării socialiste a 
satului ; deoarece pu
tem spune și despre 
cinematografia noastră 
că străduințele-i înno
itoare o atrag spre in 
afară — evident avind 
in fața ochilor marile 
rulmi, cuceririle cine
matografiei pe plan 
mondial — și nu spre 
înăuntru, către lumea 
propriilor noastre con
fruntări ;
nici țăranul — cum nu 
e nici muncitorul, nici 
intelectualul — o sim
plă „unealtă vorbitoa
re", a cărui sferă de 
interese 
exclusiv 
activitate

vă ; interesul lui, cum 
se știe, e unitar și 
universal sau, dacă 
vreți, gindirea lui are 
profunzimi filozofice 
(așa precum au dove
dit-o scriitori ca Re- 
breanu, 
Zaharia 
Marin 
care ar 
prindă viața pe peli
culă să nu se apropie 
clei el gingurind, nici 
incercind să-l dăscă
lească. să nu caute 
să-1 convingă de uti
litatea cine știe cărui 
procedeu agrotehnic 
— asta e treaba agro
nomilor — ci să-și a- 
sume. cu dăruire și 
sacrificiu, rolul artiș
tilor adevărați dintot- 
deauna : să fie cutia 
de rezonanță a exis
tenței și sufletului ță
rănimii de azi. a cărei 
viață este cu totul 
alta și nu numai pe 

material. Acum, 
discutăm atit de 
despre proble- 

și posibilitățile 
noas-

plan 
cind 
mult 
mele 
cinematografiei 
tre, socot că nu exis
tă decit o singură so
luție : aceea care du
ce spre înăuntru, spre 
universul complex al 
vieții satului, al vie
ții poporului, al fiin
ței țăranului care in 
ultimele două dece
nii a trecut printr-un 
proces de adincă 
transformare. Care 
sint elementele defi
nitorii ale acestei 
transformări — socia
le, psihice, 
tuale, ale noii

de viață a țăranu- 
— le cunoaștem 

toții.
StîTO Andras
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aniversări a republicii
VASLUI (corespondentul .,Scin

teii", V. Iancu). în orașul Huși, ju
dețul Vaslui, au loc în aceste zile 
interesante manifestări cultural- 
educative, pentru toate categoriile 
de salariați din întreprinderi și in
stituții, pentru țăranii cooperatori 
din cele două unități agricole. Intre 
acestea menționăm concertul coral 
dedicat mecanizatorilor, fruntașilor 
în producție de la cooperativa agri
colă de producție Huși și meșteșu
garilor din localitate de către corul 
centenar al casei de cultură hușene, 
montajul literar-muzical „înalță-te, 
frumoasă țară", realizarea de către 
cineclubul casei de cultură a fil- 
melor-reportaj : „Toamnă hușeană". 
„6 zile prin țară", „Pași" și a dia
pozitivelor „Flori la cea de-a 25-a 
aniversare", reprezentînd aspecte 
din realitățile social-economice și 
culturale ale județului.

re
de

SLATINA (corespondentul „Scin
teii". Em. Rouă). In sala de festi
vități a liceului „Radu Greceanu" 
din Slatina s-au desfășurat lucră
rile simpozionului „Conștiința so
cialistă — forță motrice a progre
sului social în țara noastră", orga
nizat în cadrul manifestărilor prile
juite de aniversarea a 25 de ani de 
la proclamarea Republicii. In ca- 

k________ _______

drul simpozionului au prezentat 
ferate profesori și conferențiari 
la Facultatea de filozofie din Bucu
rești, membri ai biroului comite
tului județean de partid, secretari 
de comitete de partid din mari uni
tăți industriale, economiști și ju
riști etc.

IAȘI (corespondentul „Scinteii". 
Manole Corcaci). La Iași au început 
lucrările unei dezbateri științifice 
pe tema : „Particularitățile revolu
ției populare din România". Mani
festarea, consacrată celei de-a 25-a 
aniversări a Republicii, este orga
nizată de Institutul de istorie și ar
heologie „A. D. Xenopol" al Aca
demiei de Științe Sociale și Politice 
a Republicii Socialiste România, cu 
participarea unor specialiști de 
prestigiu din întreaga țară.

Comunicările prezentate au scos 
în relief locul revoluției românești 
în contextul revoluțiilor europene, 
probleme ale strategiei și tacticii 
din etapa revoluției populare din 
țara noastră, rolul P.C.R. în condu
cerea și înfăptuirea procesului 
transformărilor revoluționare.

ARAD (prin telefon de la Con
stantin Simion). Apropiata sărbă
torire a unui pătrar de veac de la 
proclamarea Republicii este intim-

pinată în județul Arad prin nume
roase și interesante manifestări po
litice și cultural-educative. Printre 
acestea : expoziția de pictură, sculp
tură și grafică intitulată „Omagiu 
celei de-a 25-a aniversări a Repu
blicii", în cadrul căreia sînt expuse 
peste 35 de lucrări cu o tematică 
inspirată din trecutul istoric și din 
realitățile contemporane, din mun
ca plină de entuziasm a poporului 
nostru în opera de edificare a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate ; expoziția-concurs de artă 
fotografică „Omagiu Republicii".

CLUJ (corespondentul „Scinteii", 
Alexandru Mureșan). în cadrul ma
nifestărilor prilejuite de sărbăto
rirea a 25 de ani de la proclamarea 
Republicii, în sălile Galeriei de artă 
a Fondului plastic Cluj s-a deschis 
simbătă 25 noiembrie expoziția ju
dețeană de sculptură, care urmează 
expoziției de pictură deschise ante
rior. Expoziția cuprinde 40 de lu
crări cu o tematică diversă. Sînt 
prezente nume cunoscute din toate 
generațiile, printre care menționăm 
pe Virgil Fulicea, Eugen Szerva- 
tzius, Alexandru Benczedi, Mircea 
Spătaru, loan Rusu, Eugen Gocan, 
Ștefan Gergely.

EXPOZIȚIA

„PORTRETUL ENGLEZ"
„£a porțile dorului11

„Portretul englez" — se intitulează 
expoziția deschisă în aceste zile în 
sălile de la etaj ale Muzeului de 
Artă al Republicii (str. Știrbei 
Vodă nr. 1). Reunind picturi în 
ulei, sculpturi, miniaturi și gravuri 
dintre cele mai reprezentative pen
tru acest gen, expoziția, completată 
cu o su’tă de costume de epocă, 
oferă publicului bucureșteân o suc
cintă prezentare a cîtorva momente 
de o deosebită însemnătate pentru 
istoria artei engleze.

DEBUTUL REMARCABIL AL UNEI NOI
EMISIUNI A TELEVIZIUNII

BIENALA
‘ INTERNAȚIONALĂ 

DE ARTĂ FOTOGRAFICĂ

O emisiune recentă — La porțile 
dorului — a demonstrat concludent 
posibilitățile televiziunii de a onora 
creditul marelui public. A fost o emi- 
siune-spectacol organizată în spiritul 
vechii și generoasei tradiții a șeză
torilor culturale și marcînd semnifi
cativ inaugurareg Studioului de poe
zie al televiziunii. Care au fost 
atuurile acestui reușit spectacol cu 
public ? în primul rind, concepția sa 
— o concepție clară, unitară, urmă
rind, paralel cu ținuta artistică și cu 
evoluția spirituală a întregii mani
festări, «promovarea liricii «angajate, 
de. inspirație patriotică, civică. Cele-

a-

Duminică s-a deschis în Capitală 
a Xl-a Bienală Internațională de 
Artă Fotografică, organizată de Foto 
Clubul Medicilor din România. Parti
cipă cu lucrări medici și personal 
medical din 26 de țări, care expun 
210 fotografii alb-negru și color, pre
cum și 230 de diapozitive color, se
lecționate din lucrările trimise de 
160 de medici și personal sanitar din 
patru continente.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de dr. Napoleon Frandin, președin
tele Foto Clubului Medicilor, și ing. 
Silviu Comănescu, membru in Comi
tetul Director al Federației Interna
ționale de Artă Fotografică.

Expoziția este deschisă pină în 
ziua de 8 decembrie.

(Agerpres)

lalte ațu.pri , decurg tocmai dțțiaeeas- 
tă concepție. Versurile — selecționate 
din creația unor poeți reprezentativi, 
din diferite generații (de la Va»ile 
Voiculescu și M. R. Paraschivescu, 
pînă la Nicolae Labis. Ion Brad sau 
Geo Dumitrescu) — au fost asociate 
ideii de dragoste de țară, atașamen
tului față de partid, au adus ecouri 
ale eposului popular ori au afirmat 
înaltul crez al artistului cetățean de 
astăzi. Calitatea selecției a fost 
reliefată de valoarea interpretării, a 
recitărilor — prilejuind afirmarea 
sau reafirmarea unor actori și actrițe 
de talent, între care Ovidiu 
Moldovan, Violeta Andrei, 
IIossu sau Florina Cercel ș.a., 
care simt și știu să comunice, 
țat, vibrația poeziei autentice.

Poezia a fost îngemînată în 
tacol cu creații ale altor arte — mu-

iuliu 
Emil 

actori 
nuan-

spec-

Concursul și festivalul de poezie
patriotică „Nicolae Bălcescu*1

Rm. Vîlcea a început cea de-a 
ediție a concursului și festiva- 
interjudetean de poezie patrio-

La
treia
lului
tică „Nicolae Bălcescu", prilejuită de 
comemorarea a 120 de ani de la 
moartea marelui revoluționar. La 
această amplă manifestare cultura-

lă, organizată de comitetul județean 
pentru cultură și educație socialistă, 
în colaborare cu societatea „Priete
nii muzeului „Nicolae Bălcescu", 
participă 80 creatori de poezie pa
triotică și 30 de recitatori amatori 
din 20 de județe ale țării.

zică, dansul — alese în virtutea 
celorași criterii, subordonate acele
iași orientări și integrate, în desfă
șurarea lor, în atmosfera de șeză
toare a spectacolului. Aici semnalăm 
cîteva momente de antologie — da
torate prezenței „la șezătoare" a lui 
Nicolae Herlea și a corului „Madri
gal", a naistului Gheorghe Zamfir ; 
l-am ascultat cu plăcere și pe Tu
dor Gheorghe, ca și pe Cornel Fu- 
garu (interpretînd sobru balada 
„Miorița", cu acompaniamentul or
chestrei „Sincron"); i-am urmărit, de 
asemenea, pe balerinii care au pre
zentat momentul coregrafic, „Domni
șoara Nastasia" — expresiv dansat, 
dar rămlnîrid parcă exterior temei 
și spiritului acestei emisiuni. «

Nu ne propunem însă să cităm în
treg sumarul șezătorii și nici să-i 
numim pe toți cei.care — poeți sau 
interpreți — au contribuit la exce
lentul debut al „Studioului de poe
zie". Vrem doar să subliniem modul 
în care autorii emisiunii au știut să 
pună în evidență talentele, forțele 
artistice deosebite de care au dispus
— retrăgindu-se ad’că In spatele ca
merei de televiziune, pentru a per
mite transferul ideilor, al emoției 
dinspre micul ecran spre public. Se 
poate afirma că emisiunea „La por
țile dorului" a fost o emisiune edu
cativă — cultivînd sentimentul 
mîndriei de a te ști om al acestui 
pămînt, dragostea pentru frumos, 
pentru marile valori ale culturii și 
artei românești.

Fără îndoială, aprecierile de mai 
înainte se referă nemijlocit la con
tribuția substanțială a regiei (Tudor 
Mărăscu). la calitatea regiei de mon
taj (Sanda Balaban). a imaginii (e- 
chipa condusă de Edwiga Adelman), 
la decorurile semnate de Georgeta 
Itigan, la aportul redactorilor și al 
organizatorilor acestei reușite emi
siuni de «televiziune.

Referindu-ne la domeniul particu
lar al 
există 
valori 
și pus
Subordonat unor mobiluri etice și 
estetice majore, obiectivelor educa
tive pe care le vizează în genere 
programele de televiziune, Studioul 
de poezie — vădind certe eforturi ce 
se fac în ultima vreme pentru 
perfecționarea emisiunilor culturale
— ar fi meritat să se bucure, 
de la debutul său, de o mai mare 
atenție din partea criticii de specia
litate. Dealtminteri, televiziunea în
săși n-a folosit suficient nici posibi
litățile proprii de a populariza aceas
tă nouă emisiune care a oferit, prin 
conținutul și ținuta realizării sale, 
satisfacții unor largi categorii de 
spectatori.

acestei emisiuni, vom nota că 
un patrimoniu inepuizabil de 
care așteaptă să fie investigat 

in lumină pe micul ecran.

FILME IN PREMIERĂ
• CAZUL MATTEI — producție a 

studiourilor italiene, în regia lui 
Francesco Roși. Film distins (ex- 
aequor) cu Marele premiu la Festi
valul de la Cannes, 1972. Pornind de 
la un fapt real (moartea unui mare 
industriaș, al cărui avion explodează 
în aer), autorul filmului propune o 
investigație pasionantă asupra îm
prejurărilor acestei catastrofe, o in
vestigație cu implicații angajat po
litice.

GRANT ÎN AUSTRALIA" este,

• Tot In această sâptămînă sînt 
programate trei comedii, diferite ca 
preocupări tematice și factură : fil
mul italian „FRUMOS, ONEST, EMI-

de 
fapt, o tragicomedie, pe tema con
diției precare a italienilor emigranți 
pe pămlnturi străine (regia Luig. 
Zampa ; interpreți — Alberto Sordi 
si Claudia Cardinale) ; „FUGI CA 
SA NU TE PRINDĂ" — producție a 
studiourilor din R.P. Ungară, în re
gia lui Marton Keleti — o comedie 
muzicală cu intrigă polițistă (în,dis
tribuție — Sandor Pecsi, Gyula Bo- 
drogi ș.a.) ; „MARTIN IN AL NOUĂ
LEA CER" — producție a cinemato
grafiei iugoslave, in regia lui Branko 
Baner (comedie de situații a cărei 
acțiune se petrece într-un cadru 
contemporan ; cu Boris Dvornik, 
Ljubica Jovici etc.).

D. COSTIN

(Urmare din pag. I)

în cadrul turneului pe care îl în
treprinde în țara noastră, Teatrul 
național croat din Zagreb, cea mai 
veche instituție teatrală profesionis
tă din R.S.F. Iugoslavia, va prezen
ta mai multe spectacole. La 27 și 29 
noiembrie în sala Comedia a Tea
trului Național „I. L. Caragiale" — 
piesele „Dundo Maroie" de M. Drzic, 
și, respectiv „Baladele lui Petrica 
Kerempuh" de M. Krleza. La 30 no
iembrie, sala Studio a Teatrului 
Giulești va găzdui „întîmplare din 
orașul Goga“ de S. Grum Ultimele 
două spectacole vor fi prezentate pe 
2 și 3 decembrie la Timișoara. Aici, 
iubitorii de teatru . vor putea să 
vadă piesele „Dundo Maroje" și 
„Visul unei nopți de vară" de Shakes
peare.

• Astă-seară, ora 19,30, Studioul de 
poezie al televiziunii din str. 
Nuferilor 62—64 vă invită la recita
lul „Eminescu".

★
telefon, de la Con- 
La TEATRUL DE 

se apropie
• ARAD (prin 

stantin Simion).
STAT DIN ARAD se apropie de 
sfîrșit pregătirile în vederea inau
gurării „Decadei dramaturgiei ro
mânești" dedicate împlinirii a 25 de 
ani de la crearea Republicii și care se 
va desfășura în perioada 6—15 de
cembrie a.c. Decada va fi deschisă 
cu premiera pe țară „Baronul" de 
Constantin Paraschivescu, urmată 
de piesele „Simple coincidențe" de 
Paul Everac, „Trei Crai de la Ră
sărit" de B. P Hașdeu, „Maria" și 
„Adolescentul" de Horia Lovinescu, 
„Tache, Ianche și Cadir" de V.I. 
Popa, „Focuri nestinse" de Paul 
Everac. în aceeași perioadă, la clu
burile muncitorești ale Uzinelor tex
tile Arad și al întreprinderii „Teba" 
vor fi prezentate două spectacole 
cu piesele „Focuri nestinse" de Paul 
Everac și „Maria" și „Adolescentul" 
de Horia Lovinescu, iar la uzina de 
vagoane, uzina de strunguri, la cî
teva licee din municipiu vor avea 
loc întîlniri între actori și publicul 
spectator, urmate de micr’orecitaluri 
de poezie patriotică, în preajma zi- 
lei de 30 decembrie va fi prezentat 
un spectacol-poem intitulat „închi
nare Republicii", la care vor cola
bora artiștii teatrului și ai Filarmo
nicii de stat din Arad.
• După spectacolul coupe „între 

filologi" și „Cine răspunde...", co
medii de D. D .Pătrășcanu — cu care 
a fost deschisă actuala stagiune, 
TEATRUL DE STAT REȘIȚA a 
prezentat cea de-a doua premieră 
— „Casa care a fugit prip ușă" de 
Petru Vintilă. Regia este semnată 
de Eugen Vancea, iar scenografia de 
Virgil Miloia. în distribuție : Mi- 
haela Murgu, Ludmila Ursache, Tan- 
ța Lake, Gheorghe Vilceanu, Dan 
Turbatu, Cornel Manolescu, Aure
lian Georgescu, Mircea Ipate Mareș, 
Zeno Balint, Coca Mihalache Nănuț, 
Ninel Sofet, Constantin Delica.

• Joi, 30 noiembrie, TEATRUL 
DRAMATIC DIN BAIA MAItE a- 
nunță premiera spectacolului cu 
piesa „Avram Iancu" de Pavel Belu 
în regia lui Marius Popescu.

• BOTOȘANI (corespondentul 
„Scinteii", I. Zamfirescu). Teatrul 
„MIHAI EMINESCU" din Botoșani 
a prezentat, în premiră pe țară, 
spectacolul cu piesa „O fată imposi
bilă" de Virgil Stoenescu. Regia ar
tistică .— Marietta Sadova, scenogra
fia — Constantin Rusu. în distribu
ție — Boris Perevoznic, Radu Pana- 
marenco, Diana CherePi, Dorina 
Brădescu, Gheorghe Doroftei, Radu 
Neag, Viki Andronescu, Eugen Ma
zilii, Mircea Olariu, Ion Aposto'iu, 
Eleonora Luminița Gheorghiu, Icn 
Plăeșanu.

C'J LEGEA

tribuțiile, iar cei care 
nu și le îndeplinesc să 
fie sancționați, mer- 
g!ndu-se pînă la des
tituirea din funcțiile 
pe care le au. Sînt 
măsuri absolut nece
sare pentru instaura
rea legalității și ordi
nii în această unitate.

REGLEMENTAT

Paul Constandache. Emisiune

t V
de Galina Enișteanu

20,45 Roman foileton : ,,Elizabeth 
R“ — Conspirația (I).

21.30 Steaua fără nume. Emisiune- 
concurs pentru tinerii inter
preți de muzică ușoară.

22.30 .,24 de ore“.
PROGRAMUL I

17,30 Deschiderea emisiunii. Curs 
de limba franceză — lecția a 
30-a (reluare).

22,45 Contraste în lumea capita
lului.

PROGRAMUL II

18,00 Căminul la Galați.
18,40 Scena — emisiune de actua

litate șl critică teatrală. • Pe 
scenele țării. In vizită la Tea
trul dramatic Bala Mare și la 
Teatrul de Nord Satu-Mare. 
• Invitatul emisiunii ; Dina 
Cocea la 60 de ani. • Agen
da teatrală.

19,00 Săptămîna în imagini.
19,20 1001 de seri : „Căluțul cu coa

mă albastră".
19,30 Telejurnal. a In cinstea ani

versării republicii — Cronica 
marii întreceri.

20,00 Seară pentru tineret. • Fa
ceți cunoștință cu... Ion Ciuc-' 
lea, muncitor la Fabrica de 
mecanică fină din București, 
a Concursul nostru de dans 
modern. a Cenaclu : vă pre
zentăm grupul teatral amator 

v „Eveniment". a Trei melodii 
cu Aurel Neamțu. a Caleido
scop științific, a „Atracții în 
sfera electronicii" — reportaj. 
Prima întîlnire — program de 
muzică ușoară. a Dialog In
tre generații... cu acad. Mihai 
Beniuc. a Mapamond — „Ar-

20,00 Reflector : Pregătirile de
toamnă în stațiile C.F.R.

20,15 Prim-plan : General-maior

mata“ alfabetizării din Iran. 
A Versta dragostei — subiect 
de film șl de meditație.

Orice reorganizare 
presupune înfăptuirea 
unor măsuri bine gin- 
dite, menite să asigu
re îmounătățirea acti
vității in sectorul res
pectiv. Ceea ce nu s-a 
întimplat cu ocazia 
organizării, în august 
1972, a Grupului de u- 
zine speciale de repa
rații pentru industria 
chimică din București 
— se arăta într-o scri
soare primită la re
dacție. S-au făcut Ile
galități la Încadrarea 
unor servicii, promo- 
vindu-se în funcții de 
răspundere persoane 
fără pregătirea nece
sară. în cadrul grupu
lui și la noua unitate 
U.P.A. de pe platfor
ma chimică Dudești 
sînt manifestări de in
disciplină și dezordi
ne, cu consecințe dău
nătoare asupra desfă
șurării activității.

în urma cercetării 
acestei sesizări. Comi
tetul de partid al sec
torului 4 din Capitală 
a constatat că „unele 
încadrări au fost fă
cute fără a se analiza 
în mod amănunțit si
tuația fiecărui nou an
gajat", ceea ce a dus 
la promovarea unor 
persoane care „nu co
respund întru totul 
necesităților actuale 
ale grupului". „Se 
confirmă că 
tate U.P.A. 
sistem de 
defectuos, 
pină acum 
suficientă 
conducerii 
vește respectarea pro
gramului de 
salariații și 
cestora față 
obștesc".

în urma 
constatări s-a hotărît 
analizarea tuturor ser
viciilor din cadrul 
grupului și a schemei 
organizatorice a unită
ților subordonate; con
siliul oamenilor mun
cii va lua măsuri de a 
menține în posturi de 
conducere cadrele care 
se încadrează în legis
lația în vigoare, ur- 
mînd ca cei ce nu co
respund să fie trecuți 
pe alte posturi;se vor 
da sarcini precise tu
turor șefilor de com
partimente. ca fie-, neînțeles, dacă a fost 
care să-și cunoască a- tradus în viată.

ACORDAREA

ASISTENȚEI

DOAR ÎN CÎTEVA MEDICALE

RINGURI, DAR

LA OBIECT

Corespondenții 
„Scinteii" transmit;

noua uni- 
are un 

organizare 
neexistind 

preocupare 
din partea 
în ce pri-

către toți 
grija a- 

de bunul

acestor

Scrisoarea lui Petcu 
Avram' din Timișoara 
relata despre necazu
rile ce i le pricinuiesc 
defectele de construc
ție de la blocul B 2. 
din cartierul Circum- 
voluțiunii " '
trarea apei 
meni, incit 
fie cineva 
de pază" ; 
montate de mîntuială. 
care au sărit și s-a 
inundat apartamentul; 
boxele din subsol sînt 
inundate de „cintă 
broaștele in ele". Au
torul sesizării arăta 
că, în cele 10 luni de 
cind blocul s-a dat în 
primire, la intrare se 
sapă mereu șanțuri, 
încît atunci „cînd 
plouă, parcă ieșim din 
peșteră". El adăuga că 
a fost nevoit să chel
tuiască pentru reme
dieri vreo 5 000 de lei, 
deși ele trebuiau fă
cute de către construc
tor. Ceea ce ii nemul
țumește pe proprieta
rii apartamentelor — 
scria în încheiere — 
este faptul că orga
nele locale, cărora li 
s-au adresat, n-au 
luat măsuri ca Trustul 
de construcții să exe
cute remedierile fără 
întîrziere.

Consiliul popular al 
județului Timiș ne in
formează printr-o a- 
dresă din 8 noiembrie 
a.c., că „Trustul de 
construcții Timișoara a 
luat măsuri pentru 
executarea lucrărilor, 
stabilind termenul fi
nal pentru data de 17 
noiembrie 1972 și im
putarea pagubelor sa- 
lariaților vinoyaj^". .. 
Am reprodus în între- 
gime răspunsul pri
mit la redacție. Deși 
foarte scurt. îl- consi
derăm satisfăcător. Bi-

II : inlil- 
in aparta- 
„treouie să 
permanent 

garnituri

Zece muncitori ai 
Unității de exploatare 
și industrializare a 
lemnului din Rucăr 
lucrează la încărcat va
goane in stația C.F.R. 
Cimpulung Muscel. Ei 
locuiesc in diferite 
sate. Dacă unul se îm
bolnăvește este con
sultat și tratat de me
dicul de la dispensa
rul din oraș sau din 
comuna unde locuieș
te. Dar concediu me
dical pentru zilele cit 
este bolnav nu-i, poa
te da decit medicul 
din Rucăr. unde este 
sediul U.E.I.L. Adică 
omul bolnav e pus in 
situația de a cheltui 
bani și de a umbla pe 
drumuri. Despre aces
te necazuri, precum și 
despre faptul că nu 
s-au dat pelerine de 
ploaie pentru munci
torii încărcători. a 
scris redacției C. Cor- 
codel, din Pucheni, 
județul Dîmbovița.

Consiliul județean al 
sindicatelor Argeș ne 
informează că intr-a
devăr „există defi
ciente în acordarea a- 
sistenței sanitare pen
tru salariații U.EJ.L. 
Rucăr". „S-a luat le
gătura cu Direcția sa
nitară a județului Ar
geș pentru reglemen
tarea situației, în sen
sul de a se acorda de 
către medicii din cir
cumscripțiile 
comunale 
medicală de 
și concedii 
de 1—3 zile,
rile ce necesită conce
dii medicale peste 3 
zile să fie trimise 
spre consult si elibe
rarea de certificate 
medicale policlinicii 
din Cîmpulung Mus
cel". Se menționează, 
de asemenea, că din 
depozitul U.E.I.L. au

‘intervențiile ..necesare . .. 
spre a fi.adițse si dis- ", 
țribilite muncitorilor 
în drept să le nri- ș 
mească.

N. ENUȚA

Pîine de Bel cești
în comuna Belcești. cea mai 

mare-din județul Iași, a fost 
dată in funcțiune o fabrică de 
pîine, realizată de către coo
perația de consum. Primele 
cantități de pîine nouă au fost 
distribuite atit In comuna Bel
cești, cît și în cea vecină, Coar
nele Caprei. Cooperatorii au 
botărît să aprovizioneze coope
rația de consum cu o parte 
din griul ce li se cuvine pentru 
munca prestată in cooperativa 
agricolă. De asemenea, pentru 
a nu pierde timpul cu drumu
rile lungi pină în centrul co
munei, ei au solicitat să pri
mească pîinea acasă. în acest 
scop, conducerile celor* două 
cooperative agricole din comu
na Belcești au stabilit să pună 
la dispoziția fiecărei brigăzi djn 
satele componente căruțele ne
cesare.

CONSTANȚA

Sezon permanent 
la Eforie Nord

sanitare 
asistenta 
urgență 

medicale 
iar cazu-

muncitorilor

„CRIZANTEMA DE AUR"
TÎRGOVIȘTE (Corespondentul 

„Scinteii", Constantin Soci). — 
Simbătă. la Tîrgoviște, concertul 
laureaților a încheiat cea de-a V-a 
ediție a popularului festival național 
de romanțe „Crizantema de aur", la 
care au participat 60 de concurenți 
din 27 de județe ale țării. Fată de 
anii precedenți, actuala ediție a 
„Crizantemei de aur" s-a bucurat

de prezența în concursul de crea
ție a unui mare număr de compozi
tori : 45 cu 80 de romanțe în primă, 
audiție. „Crizantema de aur" (pre
miul I) a fost acordată reprezentan
tei județului Brașov, Doina Florișca, 
iar premiul I pentru creație compo
zitorului Dan Mizrahy, (melodia 
„Primul fior", pe versurile semnate 
de Constanța Cimpeanu).

Stațiunea ' balneo-marină E- 
forie Nord, situată în preajma 
lacului Techirghiol, va avea se
zon permanent. Zilele acestea 
s-a dat în folosință aicî o nouă 
bază de tratament cu 1360 
locuri, alcătuită din 3 hoteluri 
cu încălzire centrală, cabinete 
speciale hidro, electro și nămo- 
loterapie, bazine cu apă încăl
zită, săli de gimnastică. De a- 
semenea, se află într-un sta
diu avansat de construcție un 
pavilion de băi reci cu o capa
citate de 2 000 locuri pe zi.

BISTRIȚA-

NĂSĂUD

Cadou 
de Anul Nou

Lucrătorii de la 
rea de gospodărie 
orașului Bistrița au 
construcția unei noi sere flo- 
ricole. Pentru început, într-o 
seră experimentală, horticulto
rii bistrițeni au pregătit pen
tru Anul Nou sena nr. 1 din 
producția de garoafe. Grațioa
sele fire ale celor 15 000 de bu- 
taci sînt gata să îmbobocească, 
în același timp se pregătesc, 
de pe acum, crescute cu grijă 
în ghivece, cîteva milioane 
de flori și. plante decorative, 
care vor fi sădite în primăvara 
anului viitor în parcuri și gră
dini.

Intreprinde- 
comunală a 

terminat

CAZUL MATTEI

’ HARGHITA
„ROMÂNIA—FILM“ prezintă filmul italian Alo!... din 5 cifre

Bucurii
pentru copii

ca u VU CAV LClOKa, VA.il LI clici L

fonică automată a orașului 
început să funcționeze cu 
cifre. Tot aici a avut loc

Regia : Francesco Roși. Cu : Gian Maria Volonte, Luigi Barzia, Edda Ferrone, Gian
franco Ombuen. Film distins cu MARELE PREMIU la Festivalul internațional al fil

mului — Cannes 1972.

La rețeaua telefonică a ora
șului Miercurea Ciuc au fost 
conectate 1 000 de noi linii» O 
dată cu aceasta, centrala tele- 

a 
5 

. .. _----- —- de
curînd o altă premieră ; darea 
în folosință a primei cabine 
telefonice, de la care se poate 
vorbi, pe fir direct, cu orașul 
București.

în

Cu mai mult spirit de răspundere 
trebuie să se acționeze și in dome
niul aprovizionării ritmice a șantie
relor cu materiale de construcții, 
în condițiile respectării atit a 
cantităților și 
licitate, ’ cit și 
calitativ 
știut că, 
unor contracte ferme, unii produ
cători de materiale nu-și onorează 
întotdeauna obligațiile ce le revin. 
Repetatele abateri de la disciplina 
contractuală semnalate în acest an 
din partea Combinatului de mate
riale de construcții din Aleșd, fa
bricilor de ciment din Medgidia și 
Fieni, întreprinderii de prefabri
cate din beton din Călărași ridică 
cu seriozitate în fața Departamen
tului materialelor de construcții 
problema aplicării, din timp,- a 
nor măsuri energice, menite să 
vite reeditarea unor perturbații 
aprovizionarea cu materiale a 
numitor șantiere.

O deosebită importanță pentru 
buna pregătire a investițiilor din 
anul viitor are contractarea nein- 
tirziată a tuturor utilajelor tehno
logice necesare pentru investițiile 
anului viitor. Sarcina încheierii de

respectării 
sortimentelor so- 

a unui 
corespunzător, 
in pofida

urgență a contractelor se pune mai 
ales în cazul unor investiții din 
metalurgie, construcția de mașini, 
chimie, economia forestieră și in
dustria materialelor de construcții. 
Esențial este să se stabilească ter
mene de livrare care să asiguj-e

lumina indicațiilor date de Ple
nara C.C. al P.C.R. Este vorba, 
în' primul rind. de concentrarea 
mijloacelor tehnice, materiale și 
umane de care dispun la investiți
ile cu caracter productiv, de rațio
nalizarea frontului de lucru și pre-

nivel
Este 

încheierii

u- 
e- 
in 
a-

ȘANTIERELE OE INVESTIȚII
ALE ANULUI VIITOR

respectarea graficelor de montaj 
și punerea în funcțiune a obiecti
velor la datele prevăzute în plan.

Dacă vorbim de pregătirea pla
nului pe anul 1973, nu putem să nu 
ne referim și la sarcinile pe care le 
au organizațiile de construcții-mon- 
taj, Împreună cu titularii de in
vestiții și alte organe centrale, în

venirea pulverizării forțelor Ia un 
număr mare de lucrări, de acce
lerarea ritmului de execuție pentru 
respectarea și, pe cit posibil, pen
tru scurtarea termenelor de punere 
în funcțiune a noilor obiective și 
capacități. Este, totodată, necesar ca 
la o serie de lucrări în continuare 
să fie lichidate rămînerile în urmă.

înregistrate și create fronturile de 
lucru necesare desfășurării pe șan
tiere a unei activități intense, încă 
din primele zile ale anului viitor.

Anul 1973 poate fi considerat, 
prin perspectiva obiectivelor mobi
lizatoare pe care le avem de înfăp
tuit, ca un an hotărîtor pentru în
deplinirea programului de investiții 
din acest cincinal, pentru realizarea 
însăși a cincinalului mai devreme. 
Tocmai de aceea, soluționarea tutu
ror problemelor care condiționează 
indeplinirea cu succes a planului de 
investiții de către factorii angajați 
in această activitate se impune ca 
o sarcină economică și politică ma
joră. în acest context, comitetele și 
consiliile oamenilor muncii, organi
zațiile de partid din unitățile bene
ficiare, institutele de proiectare, 
organizațiile de construcții sau uni
tățile furnizoare de utilaje tehnolo
gice și materiale de construcții au 
înalta datorie ca, în spiritul sarci
nilor și indicațiilor Plenarei C.C. al 
P.C.R., să analizeze toate posibili
tățile de care dispun în unitățile 
lor, să acționeze susținut pentru a- 
plicarea unor măsuri imediate și în 
deplină cunoștință de cauză, menite 
să garanteze realizarea cu succes a 
planului de investiții din anul 
viitor.

La Suceava a fost dată în 
folosință o nouă creșă cu o 
capacitate de 100 de 
Aici, cei mai tineri __ _
veni primesc îngrijirile necesa
re din partea personalului de 
specialitate și se bucură de ce
le mai bune condiții de alimen
tație și odihnă. Pină la sfîrși- 
tul anului, o unitate similară 
va fi dată în folosință si în o- 
rașul Rădăuți,

HUNEDOARA

paturi, 
suce-

Comerțul și 
cumpărătorul ■ 
față in față

Din inițiativa Comitetului 
municipal de partid Hunedoara 
și a Consiliului municipal al 
Frontului Unității Socialiste a 
fost organizată o consfătuire 
de lucru pe tema aprovi
zionării și desfășurării unui 
comerț civilizat. La consfă
tuire au participat directorii 
unităților comerciale, merceo
logi, responsabili de magazine, 
membri ai echipelor de control 
obștesc, gospodine. Au fost pre
zentate informări și diafilme 
privind modul de aproviziona
re, depozitare și servire a popu
lației. Consfătuirea a contribu
it la elaborarea unor măsuri 
eficiente pentru îmbunătățirea 
aprovizionării populației.
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Ieri, la Constanța
FOTBALRugbiștii noștri și-au revenit prea tîrziu...

6-15 (0-15) cu echipa Franței
Văzut la fața locului sau pe 

„micul ecran" — în primul caz cu 
avantajul de a avea în orice mo
ment o imagine de ansamblu asu
pra jocului, in cel de-al doilea be
neficiind de prim-planuri, obser- 
vind mai clar greșelile — meciul 
de rugbi România—Franța, dispu
tat ieri la amiază pe stadionul 
„1 Mai" din Constanța, avea să de
termine în fond aceeași constatare : 
a fost o partidă de maximă în
cleștare, dar perfect sportivă, între 
două formații ce au mizat la fel de 
mult pe obținerea victoriei. De 
fapt succesul acum, în acest meci, 
însemna pentru echipa noastră 
„nota de absolvire" la finele unui 
sezon internațional, iar pentru oas
peți motiv de optimism în vederea 
noii ediții a „Turneului celor 5 
națiuni". Cum a început, cum s-a 
desfășurat și cum avea să se ter
mine partida de ieri de la Constan
ța (a 21-a dintre rugbiul românesc 
și cel francez) bănuim că, intr-un 
fel sau altul, ați aflat:

Determinant pentru totul avea 
să fie — se și anticipa de altfel — 
raportul de forțe și de abilitate tot
odată dintre pachetele de înaintași. 
Plusul de greutate (50 de kg) al 
înaintării oaspeților, practic, nu a 
contat; la grămadă, ai noștri nu 
au cedat teren (ne referim la forța 
de împingere). Din păcate insă, ei 
nu au dovedit decit rareori că dis
pun de calitățile necesare pentru a 
intra în posesia balonului. La talo- 
naj și la prindere, cei ce s-au im
pus au fost oaspeții ; în duelul 
direct, ca să spunem așa, Benesis 
l-a întrecut cu regularitate pe Orte- 
lecan, iar Esteve, destul de des, pe 
Postolache sau pe Dărăban.

La drept vorbind, soarta parti
dei avea să se hotărască încă in 
prima repriză. Poate că. într-un a- 
numit procent, la aceasta a contat 
și vintul, direcția lui avantajindu-i 
pe francezi. Dar nu-S deloc scu
zabile bîlbiielile și desele greșeli 
(„afară din joc", mai ales) comise 
de rugbiștii noștri. în trei ocazii, 
din cele patru de care au benefi
ciat, oaspeții au transformat lovi
turile de pedeapsă, prin excelen
tul Romeu, demn urmaș al faimo

sului, pină acum citva timp. Ville- 
preux. 3—0 în min. 4. 6—0 în min. 
6, 9—0 în min. 14. pentru ca. la o 
nouă greșeală (inexplicabilă pentru 
experimentatul Durbac, care, la o 
degajare, nu a putut evita bloca
rea balonului, sub buturi, de către 
Trillo și deci încercarea la centru, 
transformată de Romeu) 15—0 în 
min. 30. Deși in repriza secundă 
frigul se intețea serios (inghețind 
miinile tuturor...), jocul rămînea la 
fel de fierbinte, pe alocuri chiar 
„clocotea". Observam în aceasta 
dorința deosebită a rugbiștilor 
noștri de a reveni cit mai mult, 
de a reface pe cît posibil dintr-un 
handicap, totuși exagerat de mare. 
Echipa română se regrupează cu 
ceva mai multă repeziciune, co
laborează mai fructuos, încearcă, 
prin noul mijlocaș la grămadă, 
Bărgăunaș (D. Rășcanu. acciden- 
iindu-se, părăsește terenul), să des
chidă jocul. Sînt momente de cum
pănă pentru francezi ; energia lor 
scade vizibil. Realizăm, prin Nica, 
6 puncte (din două lovituri de pe
deapsă, în minutele 63 și 67). Timp 
ar mai fi rămas suficient pentru 
a putea remonta, însă echipa fran
ceză — obligată acum să joace in 
retragere — luptă din răsputeri 
pentru a păstra avantajul.

întrecuți deci cu 15—6, rugbiștii 
noștri au motive de amărăciune, în- 
trucît — recunoscînd că ieri fran
cezii au fost mai buni în ansam
blu. experiența și tehnica lor fiind 
de asemenea superioare — scorul 
este prea sever, față de desfășura
rea jocului. Poate că și severitatea 
arbitrului scoțian John Young să' fi 
surprins... Credem insă că mai im
portant de reținut este următorul 
lucru : în rugbiul nostru — la nive
lul campionatului național, ca și la 
nivelul loturilor reprezentative (de 
seniori, de juniori) — se face des
tul de puțin, pretențiile privind se
lecția, pregătirea și apoi meciurile 
în sine fiind departe de a face po
sibil ca echipa națională să treacă 
bariera consacrării definitive. Și, să 
recunoaștem, o astfel de „barieră" 
este tocmai echipa Franței...

1. DUMITR1U

Campionatele
de baschet

‘1C î'V' !'■
Feminin : (etapa a Il-aî : I.E.F.S. — 

ConstructoAfI Bl—33,' Rapid —Vdința 
București 75—71, Politehnica Bucu
rești — Voința Tg. Mureș 84—47, U- 
niversatatea Timișoara — Sănătatea 
Satu Mare 72—43, Universitatea Cluj 
— Crișul 53—45. în clasament conduc 
Rapid și Politehnica București cu 
cite 4 puncte.

Masculin (etapa a VII-a) : Rapid — 
Academia Militară 76—54, Steaua — 
Voința București 82—42, Dinamo — 
I.C.H.F. 90—72, Universitatea Cluj — 
Universitatea Timișoara 71—53, 
I.E.F.S. — Politehnica Cluj 47—42 
(meci întrerupt în min 26 de arbitrul 
M. Aldea, pentru că antrenorul clu
jean Mureșan i-a adus injurii la de
cizia de descalificare a . jucătorului 
Roman). în clasament. Dinamo și 
Steaua conduc cu același număr de 
puncte (14 fiecare).

Pericol... de tuș ! (pe saltea, bucu- 
reșteanul Ion Păun și orădeanul 

I. Szaboslai)
Foto : M. Andreescu

V 
i TENIS Mîine începe

//TURNEUL CAMPIONILOR"
pinăîncepind de mîine și 

simbătă, noua sală de sport din 
Barcelona, „Paiiau Blau Grana", 
va găzdui „Turneul campionilor" 
la tenis. După cum s-a mai a- 
nunțat, la 
competiție a 
fi prezenți 
clasați în 
F.I.L.T." din 
părțiți în două grupe, după cum 
urmează : grupa A : Ilie NMstase 
(România), Manuel Orantes
(Spania), Bob Hewitt (Republica 
Sud-Africană), Tom Gorman
(S.U.A.) ; grupa B : Stan Smith 
(S.U.A.), Jan Kodes (Cehoslova

această importantă 
„sportului alb" vor 
primii opt jucători 
„Marele Premiu — 
1972. Ei au fost im-

cia), Andres Gimeno (Spania), 
Jimmy Connors (S.U.A.).

Primii doi clasați in fiecare 
grupă se vor califica pentru se
mifinale : ciștigătorul grupei A 
va intîlni pc al doilea clasat din 
grupa B, iar Învingătorul din 
grupa B pe ocupantul locului 
secund din grupa A. învingătorii 
își vor disputa finala simbătă
seara.

Mîine sînt programate pri
mele partide : Ilie Năstase-Tom 
Gorman ; Stan Smith-Jimmy 
Connors ; Jan Kodes-Andres Gi- 
meno și Manuel Orantes-Bob 
Hewitt.
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In cîteva rinduri
VOLEI. în sala Giulești, ieri 

dimineața, a fost înregistrată o mare 
surpriză in cadrul campionatului na
țional feminin de volei. . Echipa 
I.E.F.S. a reușit să dispună cu 3—2 
(15—6, 15—12, 11—15, 7—15, 15—13) 
de Penicilina Iași.

BOX. — In semifinalele turneului 
internațional de la Frankfurt pe 
Oder (R.D. Germană), mijlociul 
Alee Năstac (Steaua București) a 
dispus 'prin K.O. în prima repriză 
de Cabrales (Cuba). La aceeași cate
gorie, sovieticul Kurikov a cîștigat 
prin K.O. în repriza a treia în fața 
lui Gh. Chîvăr (Steaua). în limitele 
categoriei „cocoș", polonezul Ja- 
nuszewski a obținut victoria la 
puncte în fața lui Dinu Condurat 
(Steaua).

TENIS DE MASA. — Au început 
întrecerile individuale ale campio
natelor internaționale de tenis de 
masă ale Scandinaviei care au loc 
în orașul suedez Boras. în optimile 
de finală, francezul Secretin l-a eli
minat cu 3—2 pe campionul lumii, 
suedezul Bengtsson. Hasegwa (Ja
ponia) a dispus cu 3—1 de maghia
rul Beleznay. în mare formă, Iu 
lu-tse (R.P. Chineză) a cîștigat cu 
3—0 intilnirea cu japonezul Tanaka.

HANDBAL. — Reprezentativele 
masculine de handbal ale Iugoslaviei 
și R.D. Germane s-au întîlnit la 
Belgrad într-un meci internațional 
amical. La capătul unui joc echili

brat și spectaculos, victoria a reve
nit cu scorul de 20—18 (11—10) hand- 
baliștilor iugoslavi.

VOLEI. în preliminariile campio
natului de volei al Africii, la Alger 
s-a desfășurat meciul dintre selec
ționatele masculine ale Marocului și 
Algeriei. Marocanii au obținut vic
toria cu scorul de 3—2 (15—1, 15—10. 
13-15, 5—15, 15—4).

FOTBAL. — In preliminariile 
campionatului mondial de fotbal 
(Grupa I), selecționata Maltei a în- 
tilnit pe teren propriu reprezentativa 
Austriei. Fotbaliștii austrieci au ob
ținut victoria cu scorul de 2—0 (0—0).

TENIS. — Finala campionatului 
mondial de tenis rezervat jucători
lor profesioniști se va disputa între 
americanul Arthur Ashe și Bob Lutz. 
în semifinale, desfășurate la „Pa
latul Sporturilor" din Roma, Lutz 
l-a întrecut cu 6—4, 6—4 pe sud-afri- 
canul Cliff Drysdale, iar Ashe a dis
pus cu 6—7, 6—3, 6—3 de olandezul 
Tom Okker.

CICLISM. — Sportiva italiancă 
Maria Cressari a reușit să doboare 
recordul mondial al orei. în cea de-a 
doua tentativă a sa, efectuată, tot 
pe velodromul olimpic din Ciudad 
de Mexico, Maria Cressari a parcurs 
într-o oră distanța de 41,471 km, în- 
trecind cu 124 m vechiul record de
ținut din anul 1958 de Elsy Jacobs 
(Luxemburg).

UN NOU LIDER, LA ÎNCEPUT DE IARNĂ
REZULTATE TEHNICE

DINAMO — UNIVERSITATEA 
CLUJ 3—1 (0—1). Au înscris : Doru 
Popescu (min. 64), Dumitrache 
(min. 69), Dinu (min. 90) pentru 
gazde, iar Uifăleanu (min. 39) pen
tru oaspeți.

U.T.A. — STEAUA 0—0. în mi
nutul 34, Broșovschi a tras pe lin
gă poartă o lovitură de la 11 metri.

RAPID — A.S.A. 3—0 (1—0). Au 
înscris : Petreanu (min. 32), Neagu 
(min. 47) și Boc (min. 72, din 11 
metri).

PETROLUL — SPORTUL STU
DENȚESC 3—0 (2—0). Au înscris : 
Constantin (min. 27), Cringașu 
(min. 43) și Dincuță (min. 77).

STEAGUL ROȘU—SPORT CLUB 
BAC AU 0—1 (0—0). A înscris : Pană 
(min. 58).

C.F.R. CLUJ — F.C. ARGEȘ 
1—0 (0—0). A înscris : Țegean 
(min. 47).

JIUL - FARUL 1—0 (0-0). A 
înscris : Mulțescu (min. 47). în 
minutul 63 a fost eliminat același 
Mulțescu.

C.S.M. REȘIȚA - UNIVERSI
TATEA CRAIOVA 2—2 (1-0). Au 
înscris : Szilagi (min. 42) și Bel- 
deanu (min. 50. din 11 metri), pen
tru gazde, iar Țarălungă (min. 57, 
din 11 metri) și Bălan (min. 69) 
pentru oaspeți.

CLASAMENTUL
Dinamo 13 7 3 3 20—13 17
Steaua 13 6 4 3 23—11 16
Petrolul 13 6 4 3 11— 8 16
Jiul 13 7 2 4 19—18 16
„U“ Craiova 13 4 6 3 21—18 14
CFR Cluj 12 6 2 4 12-10 14
S.C. Bacău 12 G 2 4 15—14 14
Steagul roșu 13 5 3 5 15— 7 13
Rapid 13 4 5 4 12— 8 13
U.T.A. 13 4 5 4 16—15 13
Farul 13 5 2 6 8—13 12
F.C. Argeș 13 4 3 6 19—16 11
A.S.A. 13 5 1 7 19—24 il
„U“ Cluj 13 4 9 7 12—25 10
C.S.M. Reșița 13 2 5 6 11—19 9
Sportul stud. 13 2 3 8 12—26 7

Avem un nou lider al campiona
tului, al optulea lider la număr, după 
această etapă de incepuț de iarnă ! 
Dar Dinamo, fiindcă despre Dinamo 
e vorba, q, trecut ieri prin suficiente 
emoții pină să urce pe prima treaptă 
a clasamentului; La un moment dat 
se părea că planul general al echipe
lor oaspete — acela de a juca în a- 
părare strînsă, profitînd de starea 
grea a terenurilor, și de a contra
ataca din cînd în cînd — va da re
zultatele dorite tocmai în meciul de 
la București dintre Dinamo și Uni
versitatea Cluj. Vreme de peste două 
treimi din partidă, studenții clujeni 
au condus cu 1—0, deși apărarea fu
sese principala caracteristică a jocu
lui lor de pînă atunci. Pînă la urmă, 
Dinamo a întors soarta meciului în 
favoarea sa, fapt care-i permite să 
plece puțin mai liniștită la Bacău, 
pentru a susține ultimul joc „în de
plasare" din acest tur. Din păcate, 
atît la București în meciul mențio
nat, cît și la Reșița și Petroșani, 
nervii unor fotbaliști au răbufnit spre 
finalul intrecerilor peste limitele to
lerate de reguli, înregistrîndu-se și 
trei eliminări de pe teren. (Asupra 
acestor întimplări nedorite, cît și a- 
supra arbitrajelor, în special, în 
partida de la Reșița, vom reveni).

Planul echipelor oaspete, plan des- 
pre_ care vorbeam mai înainte, s-a 
înfăptuit cu succes în două cazuri. 
Mai intii, Steaua — ce pare să devi

nă un fel de specialistă a scorurilor 
egale pe stadioane străine (vezi și 
rezultatele de la Craiova și Bacău) — 
a smuls un punct la Arad, ceea ce 
îi dă voie să spere în reciștigarea 
poziției pierdute. Dar. în mod, totuși, 
surprinzător, planul i-a reușit cel 
mai bine echipei S.C. Bacău, perfor
meră a etapei, prin victoria cu 1—0 
la Brașov, unde Steagul roșu pierde 
pentru prima oară în acest campio
nat. E interesant și atrage atenția că 
S.C. Bacău, astăzi cu 14 puncte, joa
că următoarele două partide (cu 
C.F.R. și Dinamo) la ea „acasă". Sa 
fie oard băcăuanii aceia care să con
ducă asaltul provinciei spre pozițiile 
fruntașe ale echipelor bucureștene ?

ETAPA VIITOARE
(10 decembrie)

Universitatea Cluj — Steagul 
roșu ; Steaua — Petrolul ; Fa
rul — C.S.M. Reșița ; Sportul 
studențesc — C.F.R. : Universi
tatea Craiova — U.T.A. ; F.C. 
Argeș — Rapid : A.S.A. — Jiul ; 
S.C. Bacău — Dinamo.

DIVIZIA B
• POLITEHNICA IAȘI Șl POLITEHNICA TIMIȘOARA,■ 

„CAMPIOANE DE TOAMNĂ"

Seria I. Ceahlăul Piatra Neamț — 
F.C. Galați 0—0 ; Dunărea Giurgiu 
— Progresul București 0—0 ; Delta 
Tulcea — Știința Bacău 1—1 ; C.S. 
Tîrgoviște — Metalul Plopeni 0—0 ; 
Metalul București — Șantierele navale 
Oltenița 4—0 ; Politehnica Galați — 
C.F.R. Pașcani 2—1 : Gloria Buzău — 
Progresul Brăila 0—0 ; Politehnica 
Iași — Chimia Rm. Vilcea 3—0.

Pe primele trei locuri, la încheierea 
turului, se află : Politehnica Iași (24 
puncte), Metalul București (20 p), 
F.C. Galați (18 p).

Seria a Il-a. Metrom Brașov — 
C.F.R. Arad 4—0 ; C.F.R. Timișoara 
— Electroputere Craiova 4—0 ; Gloria 
Bistrița — Corvinul Hunedoara 3—1 ; 
Metalurgistul Cugir — Politehnica 
Timișoara 0—0 ; Minerul Anina — 
Minerul Baia Mare 1—0 ; Metalul 
Drobeta Turnu-Severin — Olimpia 
Oradea 0—0 ; Olimpia Satu-Mare — 
C.S.M. Sibiu 2—0 : F.C. Bihor — 
Chimia Făgăraș 7—2.

La încheierea turului, pe primele 
trei locuri: Politehnica Timișoara 
(21 p), F.C. Bihor și Minerul Baia 
Mare (cite 18 p).

Fotbal — iuniori

România — 0 
Iugoslavia — 0

Echipele de juniori ale României, 
Iugoslaviei și Greciei se află în a- 
ceeași grupă preliminară și se luptă 
între ele pentru un loc în turneul 
final U.E.F A., turneu ce se va dis
puta în Italia în primăvara viitoare. 
Pînă ieri se jucase un singur meci, 
la Belgrad Iugoslavia-Grecia... 1—2 ! 
Ieri, la Giulești, s-a desfășurat cea 
de-a doua partidă din grupa mențio
nată, între reprezentativele Româ
niei și Iugoslaviei. Scor final : 0—0. 
Aceasta, după o confruntare mai 
mult atletică decît fotbalistică, pe 
un teren supraîmbibat de apă și 
pe o ninsoare ca în toiul iernii. Date 
fiind condițiile, este greu să apre
ciezi fotbalul de ansamblu practicat 
de ambele echipe. Ceea ce se poate 
spune e că formația noastră a asal
tat aproape fără încetare — e drept, 
cam orbește — poarta adversarilor 
săi. Totuși, ea n-a reușit să trimită 
balonul măcar o dată în plasă. Doi 
dintre jucătorii cu ceva mai multă 
experiență, respectiv Răducanu și 
Șumulanschi, n-au dat randament, 
pe terenul dificil, în schimb putem 
înscrie la capitolul numelor demne 
de reținut pe halful Stoica (Politeh
nica Galați — 17 ani) și pe aripa 
stingă Vrînceanu (Dinamo — 16 ani). 
E posibil ca echipa română să fie în 
stare de mai mult (deși recent, pe 
teren normal, a realizat tot un 0—0 
in compania juniorilor bulgari). To
tuși. observînd tehnicitatea generală 
(mediheră) "și capacitatea de orien
tare a tinerilor fotbaliști (slabă), re
venim la o sugestie mai veche și 
propunem ca răspunderea pentru 
selecția și pregătirea lotului acesta 
să fie încredințată unui colectiv de 
antrenori experimentați, cu rezulta
te indiscutabile în munca cu junio
rii. Din fericire, asemenea cadre 
există, chiar și în București, la în- 
demîna federației.

V. M.

ORIGINALITĂȚI VESTIMENTARE
PE BANII CLUBURILOR

*

Acum e moda treningu
rilor, cu inscripții sportive 
pe piept. Mai înainte, cind 
vremea era caldă, tricou
rile și bluzele cu marca 
,.Dinamo" sau „Universita
tea", „Rapid". „Voința" 
șau „Progresul" sau chiar 
„România" — acest din ur
mă inscris semnificind a- 
partenența la unul dintre 
loturile reprezentative — 
le întîlneai cam oriunde. 
Zeci de nume de asociații 
și de cluburi sportive,,pur
tate de mii și mii de ado
lescenți, uneori chiar de 
către cei mai puțin tineri, 
îți atrăgeau atenția, fie pe 
litoral, fie La munte, fie 
prin orașe, ba și prin satele 
mai îndepărtate. Pe străzi, 
în grădini și in alte locuri 
publice. Mă rog, moda ca 
modă e o chestiune de 
gust. Numai că aici nu-i 
vorba exclusiv de modă și 
de gust.

Ce face un cetățean cînd 
vrea să se îmbrace după un 
anumit gust ? Simplu, co
lindă magazinele, alege 
ceea ce îi este pe plac, 
scoate banii din buzunar 
și cumpără obiectul res
pectiv. Dacă tot așa s-ar 
petrece lucrurile în cazul 
amatorilor de îmbrăcă
minte cu inscripții spor
tive n-ar fi nimic de obiec
tat. Dar, treningurile, 
tricourile și bluzele cu pri
cina, la care se adaugă un 
șir de obiecte fără „publi
citatea" înscrisă pe ele — 
pantofi de tenis sau pentru 
alte sporturi, ghete de 
baschet sau pentru alte 
sporturi, bocanci de schi 
sau pentru alte sporturi — 
precum și o mare varie
tate de alte lucruri, de Ia 
rachete de tenis și schiuri 
pină la sacoșe și mingi de 
diferite feluri, toate aces
tea sau aproape toate sint 
proprietate obștească, cum
părate din fonduri ob
ștești. Și ele sint luate la 
purtare în alte scopuri de
cît acelea cărora le sînt 
destinate ; mai mult, nu 
arareori sînt întrebuințate 
de către persoane ce nu 
sînt sportivi înscriși in 
asociații.

S-ar putea spune că o, 
mentalitate greșită și ciu
dată cu privire la folosirea 
echipamentului sportiv s-a

încetățenit treptat, în di
verse locuri, din cauza 
lipsei de răspundere a unor 
conducători de cluburi și 
asociații față de avutul 
obștesc. Dar constatăm, cu 
surprindere, că nici la 
unele organe sportive 
județene și chiar la 
C.N.E.F.S.. grija pentru 
această avuție nu stă la 
loc de cinste.

Asociațiile și cluburile, 
ca și loturile reprezenta
tive primesc un sprijin 
substanțial din partea sta
tului nostru, precum și dc

ușor accesibile pungii tu
turor). Cu atit mai mult 
trebuie reprimat năravul 
unor activiști și conducă
tori de la unitățile spor
tive, care dau iama prin 
magazii, luind echipament 
pentru ei, ba și pentru ru
bedenii. prieteni sau în 
scop de a face „servicii" 
și „relații".

Cum de a fost posibil ca 
să apară în sportul nostru 
asemenea apucături, ase
menea mentalități greșite 
care denotă o lipsă crasă 
de spirit gospodăresc in

• MENTALITĂȚI GREȘITE Șl NEAJUNSURI 
ÎN ADMINISTRAREA ECHIPAMENTULUI Șl 
A MATERIALELOR DE SPORT • NEREGULI 
CARE SE CER CURMATE ÎNCEPÎND CHIAR 

DE LA C.N.E.F.S.

la citeva organizații ob- 
-'•ștești. pentru a se înzestra 

periodic cu echipament și 
materiale sportive. Buge
tele asociațiilor și clubu
rilor cuprind capitole spe
ciale în această privință, 
anual cheltuindu-se sume 
însemnate de bani. însă, 
trebuie să spunem că 
aceste cheltuieli sînt mai 
mari decît ar fi necesare 
și incarca artificial buge
tele respective, din cauza 
abuzurilor ce se săvirșesc. 
Una este să utilizezi echi
pamentul la antrenamente 
și întreceri, alta să-1 iei 
la purtare în scopuri 
particulare. Prima e o 
treabă normală, cealaltă 
constituie un abuz care 
trebuie condamnat cu se
veritate, in fiecare asocia
ție din orice colț al țării. 
(De altfel, revenim asupra 
unei idei sugerate în tre
cut in paginile ziarului 
nostru : n-ar fi rău ca ti
nerii ce vor să facă sport 
in cadrul asociațiilor să nu 
aștepte să se trezească îm- 
brăcați din cap pină în 
picioare cu echipament, ci 
să-și cumpere ei înșiși tri
couri, chiloți și alte lucruri

utilizarea și administrarea 
acestor bunuri obștești ? 
Una dintre cauzele princi
pale trebuie căutată, cre
dem noi, chiar la Consiliul 
Național pentru Educație 
Fizică și Sport.

Cităm dintr-un referat al 
biroului organizației de 
partid a C.N.E.F.S. Fi
indcă, subliniem, adunarea 
comuniștilor de acolo a 
simțit necesitatea de a dis
cuta despre buna gospo
dărire și păstrare a avutu
lui obștesc, în urma unui 
control efectuat de Minis
terul Finanțelor. Iată ce 
fel de neajunsuri semna
lează referatul în privința 
administrării echipamentu
lui : „Eliberarea pe peri
oade mari a unor articole 
de echipament și materiale 
sportive din magazia lotu
rilor reprezentative unor 
persoane neîndreptățite la 
aceasta..." Mai departe, 
chiar despre sportivii și 
antrenorii de Ia loturile re
prezentative : „...în multe 
cazuri nu s-a urmărit cu 
perseverență restituirea 
echipamentului la timp, 
asemenea bunuri răminind

ani de zile asupra unor 
persoane care nu au înțeles 
că au datoria de a le res
titui magaziei... Cazuri de 
acest gen s-au constatat la 
sportivii și tehnicienii de 
la atletism, lupte, box. te
nis de cimp, schi ș.a."

La cele de mai sus, se 
cuvin insă următoarele 
precizări : 1. echipamentul 
și materialele destinate lo
turilor reprezentative sînt, 
in general, foarte costisi
toare, iar, în narte, se achi
ziționează din import ; 2. 
printre „persoanele nein- 
dreptățite" să aibă ac
ces la magazia loturi
lor se numără salariați ai 
C.N.E.F.S., ba chiar unele 
cadre ale acestui organ !

Fără îndoială, decizia or
ganizației de partid de a 
pune piciorul in prag nere
gulilor a fost binevenită, 
deși, pentru aceasta, poate, 
nu era nevoie să aștepte 
controlul Ministerului Fi
nanțelor. Sînt, de aseme
nea, de apreciat cîteva mă-. 
suri cu caracter educativ 
luate de adunarea generală, 
ca și faptul că, la propune
rea organizației de partid, 
s-a elaborat o hotărire a 
biroului C.N.E.F.S. privind 
îmbunătățirea modului de 
administrare și folosire a 
echipamentului și materia
lelor de către loturile re
prezentative și unitățile 
sportive din toate jude
țele.

S-au cîștigat, după cum 
se vede, unele puncte în 
lupta contra lipsei de res
ponsabilitate și neajunsu
rilor in gospodărirea in
ventarului sportiv. Totuși, 
combaterea mentalităților 
înapoiate, de felul celor la 
care ne-am referit mai 
înainte, nu este o treabă 
de o zi sau de o lună. 
Nici nu se rezolvă prin- 
tr-un șir de ședințe sau 
printr-o campanie precipi
tată. Ordinea și răspunde
rea in gospodărirea bunu
rilor cu care e înzestrată 
mișcarea sportivă trebuie 
să intre în preocuparea 
cotidiană a organelor uni
tăților de sport, a activiș
tilor, tehnicienilor, ca și a 
sportivilor înșiși.

Valerlu MIRONESCU

Imagine din peisajul constânțean : noul cartier Tomis 5
Foto : M. Cioc

REALIZĂRI TEHNICE
ÎN CONSTRUCȚIA DE MAȘINI
Un nou tip de transmisie, denumit 

„T.H.-5 R“, de 250 CP, menit să în
locuiască pe cel de 150 CP, folosit la 
locomotivele Diesel hidraulice, a fost 
realizat la uzinele „Hidromecanica" 
din Brașov. în felul acesta, cunoscuta 
întreprindere brașoveană poate a- 
coperi o gamă largă de sisteme de 
transmisie cu puteri de la 250 CP. la 

1 250 CP. O serie de îmbunătățiri 
constructive asigură adaptarea trans
misiilor la diverse tipuri de motoare 
Diesel. Alte perfecționări au deter
minat ridicarea puterii de la 600 CP, 
la 700 CP, la agregatul denumit

„T.H.-1". Paralel cu modernizarea a- 
cestora au fost asimilate și alte pro
duse importante, solicitate la export, 
printre care convertizoarele de cuplu 
cu palete reglabile, care echipează 
instalațiile de foraj antrenate cu 
motoare electrice, cele pentru auto- 
screper și noul tip al instalației de 
foraj, prezentat la Tirgul internațio
nal de la București. Și la turbosu- 
flantele fabricate de uzină au l’ost 
aduse modificări, care permit adap
tarea lor și pe alte tipuri de motoare 
decit cele de fabricație indigenă, fapt 
care a sporit posibilitățile de export.

Extinderea 
si modernizarea rețelei » 1 
comerciale hunedorene

DEVA (Corespondentul „Scîn- 
teii“,i Sabin Ionescu). — Pentru 
îmbunătățirea continuă a apro
vizionării populației, în județul 
Hunedoara au fost modernizate 
și reprofilate în acest an 43 de 
unități.' De asemenea, după cum 
aflăm de la tovarășul Dumitru 
Bogdan, directorul direcției co
merciale județene, a fost extin
să rețeaua unităților și secțiilor 
tip „Gospodina", numărul aces
tora ajungînd în prezent la pes
te 40. în același scop, în cele 
trei municipii ale județului — 
Deva. Hunedoara și Petroșani — 
au fost înființate case de co
menzi care asigură, la cerere, 
aprovizionarea cu produse ali
mentare la domiciliu. Toate a- 
ceste măsuri, la care se adaugă 
dotarea unităților cu utilaje, 
mobilier și mijloacele de trans
port necesare, au dus la depă
șirea planului de desfacere și 
obținerea unor beneficii supli
mentare.

VICT
(Urmare din pag. I)

Noi tipuri de mobilă 
de; bueătărie-""

GALAȚI ' IC'orespondoht.ul 
„Scînteii", Tudorel Oancea). în 
numai doi ani de zile, cît au 
trecut de la intrarea sa in 
funcțiune, fabrica de mobilă de 
bucătărie din Galați, care a- 
parține de C.E.I.L. Brăila, s-a 
făcut cunoscută atît în țară, cît 
și peste hotare. Elegantă, du
rabilă. practică — sînt doar ci
teva din atributele care impun 
atenției mobila de bucătărie fa
bricată la Galați. într-o discu
ție cu șeful secției, inginerul 
Ion Gheorghiu ne spunea : „In 
acest an, am executat șapte noi 
tipuri de mobilă de bucătărie, 
printre care bucătăria tip „Ga
lați", „Dafin". Lor li se adau
gă garniturile „Olimpiada", 
„Nora", „Brateșul" si „Perla", 
care au fost recent omologate 
și vor intra în producția de se
rie. Dintre acestea, bucătăria 
„Olimpiada" se remarcă prin 
iinia ei modernă și multiplele 
posibilități de așezare a corpu
rilor în orice fel de tip de bu
cătărie.

ORIA
al întreprinderii, al orașului. A 
fost la început muncitor, apoi 
maistru. A vrut să învețe și, în- 
fruntînd nu puține greutăți — nu 
mai era un om tinăr, instala
țiile tot mai moderne ale com
binatului ii solicitau la maximum 
energia, inteligența — a urmat poli
tehnica, devenind inginer. In prezent 
este, șeful serviciului mecanic-șef. 
Reușita lui profesională și umană 
este, într-un fel, reușita unei întregi 
comunități, a unei întreprinderi, a 
unui oraș, toate născute din voința 
de a spori vitalitatea tinerei, atît de 
tinerei republici. Au venit, asemenea 
lui, în acei ani, atrași de zvonurile 
repede devenite certitudini, oameni 
de pretutindeni. Țărani din satele 
învecinate, Ucea, Arpaș, Corbi, Su- 
mernă, Cirtișoara, moldoveni din 
nord și munteni de la Dunăre.

Combinatul devine o vastă școală, 
in care cei veniți din toate colțurile 
țării deprind meserii noi, necunos
cute pînă atunci.

Sub munte, combinatul creștea 
spectaculos. înzecindu-și, însutindu-și 
forțele. Fabrici noi, utilaje tot mai 
complexe, produse smulse gazului 
metan, tot mai variate, în cantități 
mereu sporite. Și, o dată cu el. creș
tea una din ramurile definitorii ale 
profilului industrial al republicii — 
industria noastră petrochimică.

Distanța de la cele 7 030 t acid clor- 
hidric, 226 t acid sulfuric, 3 382 t în
grășăminte azotoase și 12 401 t de ma
teriale plastice și rășini sintetice ob
ținute în anul 1955 de industria noas
tră chimică (in acea perioadă com
binatul din Orașul Victoria și cel din 
Făgăraș fiind principalele furnizoare) 
la cele peste 100 000 t acid dor- 
hidric. 1 047 t acid sulfuric, 826 836 t 
îngrășăminte azotoase și 250 537 t ma
teriale plastice și rășini sintetice, cite 
au fost obținute de aceeași industrie 
în anul 1971 — și am enumerat doar 
cîteva produse obținute în această ra
mură — este distanța care separă în
ceputul încă timid, dar plin de pro
misiuni, de deplina, plenara consa
crare a unei industrii, a unei poli
tici industriale.

Aceste cifre reflectă saltul formi
dabil realizat în anii republicii de 
petrochimie, de chimie în general. 
Salt care va fi și mai spectaculos 
marcat prin sporul de 2,7 miliarde lei 
pe care îl va înregistra industria chj-

mică peste prevederile cincinalului. 
Familia combinatelor chimice române, 
atit de puțin numeroase pină-n urmă 
cu 10—12 ani, s-a Îmbogățit cu noi 
membri de prestigiu, cu întreprinde
rile similare de la Tg. Mureș, Turnu- 
Măgurele, Slobozia, cu cele apropiate 
ca profil din nordul Moldovei și Pi
tești. Cetăți chimice în adevăratul 
înțeles al cuvîntului. Modern echi
pate, cu o productivitate mult spo
rită. Maturitatea tinerei noastre in
dustrii chimice este certificată de 
faptul că sint de pe acum grupuri 
industriale care in întregime vor în
cheia cincinalul în 4 ani și jumătate ; 
aproape 20 de întreprinderi, potrivit 
programelor elaborate, au posibilita
tea să devanseze și acest termen. în 
1973 urmează să fie puse în func
țiune 160 de instalații de producție — 
mai mult de o treime din obiectivei* 
întregului cincinal.

în această competiție, ce rol mai 
putea juca întreprinderea, de-acum 
„bătrînă", de la poalele Făgărașilor ? 
Umil dintre cele mai nobile, mai im
portante. A devenit o școală. Marea 
exoeriență profesională și umană a 
colectivului său. atît de trudnic cîș- 
tigată, începe să rodească și pe alt* 
meleaguri. în Moldova, la Tg. Mureș, 
la Slobozia. Specialiștii săi sînt soli
citați. Unii merg în noile întreprin
deri spre a preda celor tineri ștafeta 
cunoștințelor și experienței lor. Mulți, 
după un timp, se reîntorc.

în prezent, orașul. întreprinderea 
s-au așezat, s-au „clasicizat". Din cei 
circa 8 000 de locuitori ai Orașului 
Victoria, 3 000 lucrează în combinat. 
„Orașul fără arhivă", cum inspirat a 
fost denumit cu ani în urmă, are in. 
persoana lui Gheorghe Dumitru, ș; el 
fost salariat al combinatului, un ade
vărat istoric care , i-a consemnat atent 
evoluția. Dar „așezare", „clasicizare" 
nu înseamnă și stagnare. în viața o- 
rașului, a combinatului se impune 
tot mai viguros „cea de-a doua ge
nerație", care, beneficiind de cu totul 
alte condiții de viață și studiu, este 
pe punctul de a prelua — și în unele 
cazuri a și preluat — ștafeta din mii
nile părinților sau fraților mai mari. 
Sînt tineri profund atașați de între
prinderea, de orașul în care mulți 
s-au și născut.

Și în felul acesta, din generație in 
generație, Orașul Victoria se afirmă 
ca o prezență tot mai puternică în 
peisajul unei indusLrii tinere și dina
mice ; chimia.
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• INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI ROMAN

EXECUTIV Al O.E.P. agențiile de presă transmit:
NEW YORK 26. — Corespondentul 

nostau, C. Alexandroaie, transmfte : 
în Comitetul numărul cinci al Adu
nării Generale continuă dezbaterile 
asupra bugetului Națiunilor Unite și 
criteriilor de stabilire a nivelului 
contribuției țărilor membre la forma
rea bugetului — problemă abordată 
de statele membre prin prisma nece
sității lichidării deficitului cronic al 
organizației, pentru sporirea efica
cității sale.

Luînd cuvintul la dezbateri, repre
zentantul României în acest comitet, 
Ion Duma, a arătat că resursele de 
care dispune organizația trebuie sa 
fie astfel distribuite și folosite Incit 
să răspundă nevoilor și priorităților 
țărilor în curs de dezvoltare.

u In stabilirea nivelului contribuției

la buget, a spus vorbitorul, este ne
cesar să se țină seama de pozițiile 
speciale ale țărilor în curs de dezvol
tare în relațiile economice și comer
ciale contemporane ; faptul că aceste 
țări mobilizează la maximum resur
sele lor financiare și materiale de 
care dispun în vederea ridicării ni
velului de viață al popoarelor lor. în 
aceste condiții, este necesar ca țările 
în curs de dezvoltare să beneficieze 
în continuare de degrevări ale con
tribuției lor la bugetul O.N.U.

Reprezentantul român s-a referit 
apoi la obligația O.N.U. de a analiza 
orice posibilitate de reducere a nive
lului contribuției la buget pentru a- 
ceie țări care, datorită unor catastro
fe naturale, au suferit pierderi ma
teriale serioase în economiile lor.

Aniversarea a trei decenii de la 
prima sesiune a Vecei antifasciste 
de eliberare națională a Iugoslaviei

BEIRUT 26 (Agerpres). — La Bei
rut a avut loc, simbătă, o reuniune 
a Comitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei, 
prezidată de Yasser Arafat, pre
ședintele C.E. al O.E.P., anunță a- 
genția palestineană de informații 
W.A.F.A., reluată de France Presse. 
Au fost analizate, cu acest prilej, 
ultimele evenimente de la linia de 
încetare a focului siriano-israeliană, 
precum și rezultatele conferinței mi
niștrilor arabi ai apărării și afaceri
lor externe, desfășurată la mijlocul 
acestei luni în Kuweit, adaugă sursa 
menționată.

*

La 27 noiembrie urmează să se 
deschidă la Beirut lucrările Con
gresului partidelor și organizațiilor 
progresiste de sprijinire a luptei po
porului palestinean. Vor fi prezenți 
reprezentanți ai partidelor progre
siste, sindicatelor muncitorești și 
țărănești, precum și ai altor asocia
ții profesionale din 14 țări arabe. La 
lucrări vor participa, în calitate de 
observatori, delegați ai Comitetului 
de solidaritate cu popoarele afro- 
asiatice și ai Congresului Mondial 
al Păcii.

Guvernele Indiei și Pa
kistanului au convenit ca 
intîlnirea între comandanții statelor 
majore ale armatelor celor două țări, 
în vederea delimitării liniei de con
trol din regiunea Jammu-Cașmir,. să 
aibă loc cu începere de marți, 28 no
iembrie, în orașul Lahore, informea
ză un comunicat oficial publicat la 
Delhi,

Președintele Indoneziei 
generalul Suharto, a părăsit capi
tala Italiei, cea de-a patra, și ulti
ma etapă a turneului său european, 
plecînd spre patrie. în cursul vizitei 
sale de două zile la Roma, șeful sta
tului indonezian a avut întrevederi 
cu oficialitățile italiene și a semnat 
un acord de cooperare tehnică 
științifică între cele două țări.

SCRISOAREA DE SALUT ADRESATĂ PARTICIPANȚILOR 
DE PREȘEDINTELE I. B. TITOij» 
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” BELGRAD 26 (Agerpres). — Cores

pondentul nostru, G. Ionescu, trans
mite : în localitatea Bihaci. au în
ceput, în prezența a numeroși dele
gați din întreaga Iugoslavie și a nu
meroase personalități politice din 
toate republicile și regiunile autono
me ale țării, festivitățile dedicate 
aniversării a trei decenii de la prima 
sesiune a Vecei antifasciste de eli
berare națională a Iugoslaviei.

Convorbirile 
iraniano-iugoslave

!” TEHERAN 26 (Agerpres). — La 
Teheran, au continuat convorbirile 
între primul ministru iranian. Amir 
Abbas Hoveyda, și Gemal Biedici, 
președintele Consiliului Executiv 
Federal al R.S.F. Iugoslavia. Con-

i vorbirile s-au referi^ dimă cum in
formează agenția Tgnhjg, la ’qfeivol-

1 tarea relațiilor economice bilaterale 
l și au reliefat dorința părților de a 

extinde cooperarea industrială din
tre Iran și Iugoslavia. Cei doi prim- 

. miniștri au făcut, de asemenea, un 
schimb de păreri în legătură cu unele 
probleme internaționale.

In cadrul adunării solemne care a 
avut loc cu acest prilej s-a dat citi
re scrisorii de salut adresată parti- 
cipanților de președintele Iosip Broz 
Tito.

Mialko Todorovici, președintele A- 
dunării Federale a R.S.F.I., a rostit o 
amplă cuvîntare în care a subliniat 
însemnătatea istorică a Vecei antifas
ciste de eliberare națională constitui
tă la Bihaci, a evocat bilanțul luptei 
și înfăptuirilor popoarelor Iugosla
viei pe calea făuririi societății socia
liste. El s-a referit, de asemenea, la 
principalele preocupări actuale și de 
perspectivă ale Iugoslaviei.

Acord intre Kuweit
și companiile petroliere

KUWEIT 26 (Agerpres). — Re
prezentanții Kuweitului și cei ai 
companiilor petroliere occidentale 
care operează în această țară au în
cheiat un acord asupra prețului pe
trolului care revine emiratului, cu 
titlul de participare la activitățile de 
exploatare, a anunțat Mahmud Al 
Adassani, subsecretar de stat la Mi
nisterul Finanțelor și Petrolului al 
Kuweitului. Prețurile stabilite în 
cadrul negocierilor dintre cele două 
părți vor rămîne în vigoare pină in 
anul 1975, cînd va expira și vala
bilitatea Acordului de la Teheran 
privind „prețul afișat-* al petrolului 
în regiunea Gblfului Persic.

Planul de dezvoltare 
industriei egiptene pe anul 
1973 prevede alocarea, de către 
stat, a sumei de 113 milioane de li
re egiptene. Printre, noile unități 
industriale care urmează să apară 
pe harta economică a țării în cursul 
anului viitor se numără o uzină de 
aluminiu, o fabrică de îngrășăminte 
chimice și o uzină de autocamioane.

au avut de suferit 
înfățișează o ima- 
căzute : traficul de

In ultima vreme, regiuni întinse din America de Nord 
din pricina capriciilor naturii dezlănțuite. Fotografia 
gine frecvent întilnită in urma precipitațiilor intense

pe o importantă arteră californiană este complet blocat

Consilierul special al 
președintelui Richard Nixon 
pentru problemele securi
tății naționale, Henry Kissinser> 
s-a înapoiat simbătă seara la New 
York, venind de la Paris, unde a avut 
întrevederi cu Le Duc Tho, consilie
rul special al delegației R.D.V. la 
convorbirile cvadripartite. Imediat 
după sosire el a fost primit de pre
ședintele Nixon, pe care l-a informat 
asupra rezultatelor misiunii sale, 
precizează agenția France Presse.

care să asigure cantitățile de produse 
alimentare necesare consumului in
tern, precum și exportului.

ministru,

Ministrul canadian pen
tru forța de muncă și imi
grație Bryce ^Iacka.sey. a declarat 
că l-a informat pe primul
Pierre Elliott Trudeau, privind deci
zia sa de a nu mai face parte din 
noul guvern liberal minoritar, consti
tuit in urma alegerilor din 30 octom
brie. Componența noului cabinet va 
fi anunțată de către premierul Tru
deau în cursul zilei de luni.

Încheierea convorbirilor 
turco-bulgare. După cum trans_ 
mite agenția B.T.A., Ia Ankara s-au 
încheiat convorbirile intre ministrul 
de externe al Turciei, Haluk Bayul- 
ken, și omologul său bulgar, Petăr 
Mladenov. Cei doi miniștri au discu
tat probleme ale dezvoltării rela-

țiilor de bună vecinătate dintre Bul
garia și Turcia și unele probleme in
ternaționale de interes reciproc. în
tr-o declarație făcută înainte de 
plecare, Petăr Mladenov. a relevat 
că guvernul bulgar dorește dezvol
tarea și întărirea relațiilor priete
nești cu Turcia.

Primul ministru ui Indiei, 
Indira Gandhi, a declarat că țara sa 
dorește să stabilească legături de prie
tenie cu Pakistanul și va continua 
eforturile în această direcție. Indira 
Gandhi s-a referit, de asemenea, la 
succesele obținute în înfăptuirea unor 
transformări social-eoonomice în țară.

La Pekin a fost deschisă 
o expoziție științifică și 
tehnică franceză - anun!ă •- 
genția China Nouă. Sint prezentate 
realizări din domeniile industriei, 
agriculturii, atomului, oceanologiei, 
informaticii.

Banca Angliei va proceda 
Ia achitarea de compensa
ții țărilor care au avut de suferit 
de pe urma scăderii în ultima peri
oadă a cursului lirei sterline. Prin 
acordul încheiat la Basel în 1968, 
Marea Britanie este obligată să ofe
re statelor ce își păstrează o parte 
a rezervelor lor de devize în lire 
sterline compensații corespunzătoare, 
in cazul in care cursul monedei sale 
coboară sub 2,40 dolari.

Conferința iiiteryenieuită la nivel înalt
Senatorii americani și-au 
încheiat vizita in Iugoslavia

BELGRAD 26 (Agerpres). — Dele
gația de senatori americani, reprezen- 
tînd partidele' republican și demo
crat, condusă de senatorul Stuart Sy
mington, și-a încheiat vizita în R.S.F. 
Iugoslavia. Delegația a fost primită 
de președintele Iosip Broz Tito. care 
a reafirmat, cu acest prilej, dorința 
Iugoslaviei de a întreține relații prie
tenești, pe baza egalității în drepturi 
și de a coopera cu toate țările lumii, 
relatează agenția Taniug.

*

Delegația de senatori americani 
< sosit duminică la Sofia, urmînd să 
facă o vizită în R.P. Bulgaria.

SlIJiti M
Duminică s-a deschis 

în capitala Libiei, Tri
poli, conferința șefilor 
de state din R.A. Ye
men și R.D.P. a Ye
menului pentru a exa
mina măsurile con
crete legate de u- 
nificarea celor două 
republici vecine. Re
uniunea, la care par
ticipă ti președinții 
Algeriei și Libiei, este 
urmărită cu deosebit 
interes de toți cei ce 
privesc cu simpatie e- 
forturile popoarelor 
arabe pentru consoli
darea independenței 
naționale, pentru îna
intarea lor pe calea 
progresului economic 
și social. Conferința de 
la Tripoli constituie 
primul pas spre apli
carea acordului sem
nat de primii miniștri 
ai celor două țări ye- 
menite, la Cairo, la 28 
octombrie, care a pus 
capăt ciocnirilor ar-

mate, stabilind prin
cipiile unei uniuni sta
tale.

Perioada de o lună 
ce a urmat semnării 
acordului de la Cairo 
a fost marcată de nu
meroase fapte pozitive, 
care au creat un cli
mat propice actualei 
conferințe la nivel 
înalt. Astfel, chiar in 
primele zile de după 
realizarea respectivu
lui acord, șefii guver
nelor celor două țări 
au făcut o serie de 
declarații prin care au 
salutat încheierea cu 
succes a primei faze a 
discuțiilor interyeme- 
nite și și-au exprimat 
dorința de a face tot 
ceea ce este posibil 
pentru traducerea în 
viață a proiectului de 
uniune statală. Sub 
supravegherea obser
vatorilor Ligii arabe, 
la 19 noiembrie a în
ceput retragerea tru

pelor masate în regiu
nea de graniță, au fost 
restabilite legăturile 
aeriene între Aden și 
Sanaa, s-a anunțat a- 
propiata redeschidere 
a frontierelor.

Această atmosferă 
propice succesului ac
tualei reuniuni de la 
Tripoli este salutată cu 
satisfacție de presa a- 
rabă, ale cărei comen
tarii subliniază nece
sitatea zădărnicirii ori
căror manevre ostile 
realizării acordului de 
unificare, atit din In
teriorul cît și din afara 
republicilor yemenite, 
exprimînd speranța că 
actuala reuniune va 
marca un nou pas îna
inte pe calea realizării 
aspirațiilor de pace, 
unitate și progres ale 
poporului yemcnit.

Nicolae N. LUPU
Cairo

Comunicatul privind vizi
ta în U.R.S.S. a delegației 
de partid și guvernamenta
le a R.D.P. a Yemenului a 
fost dat publicității la Moscova. în 
cursul convorbirilor, se spune în co
municat, părțile au relevat extinde
rea c,u succes a colaborării bilaterale 
și au convenit să dezvolte pe mai 
departe cooperarea economică, co
mercială și culturală.

Adunarea Națională a 
Guineei ahordind probleme ale 
dezvoltării economiei naționale, a a- 
probat bugetul de stat pe exercițiul 
1972/1973. Investițiile prevăzute de 
noul buget sînt îndreptate, în prin
cipal, spre realizarea unor obiective 
industriale, printre care trei fabrici 
de ciment, rafinăria de petrol și pri
mul centru de televiziune ce va fi 
construit în capitala țării.

Titlul de Doctor Honoris 
Causa al Universității Sor- 
faOna Paris a fost atribuit unui 
număr de șase personalități din lu
mea artelor, științelor și literelor. 
Printre cei distinși se află și celebrul 
pictor Pablo Picasso.

Încheierea
Comisiei

sesiunii 
mixte

bulgaro-grecești 
de colaborare economică

)
SOFIA 26 (Agerpres). — La Sofia 

s-au încheiat lucrările primei sesiuni 
a Comisiei mixte bulgaro-grecești de 
colaborare economică. Partea bulgară 
in comisie a fost condusă de Gheorghi 
Karamanev, ministrul comerțului in
terior, iar cea greacă de Nikolaos 
Efessios, ministrul economiei na
ționale. După cum relevă agenția 
B.T.A., conducătorii celor două dele
gații și-au exprimat satisfacția față 
de rezultatele convorbirilor și și-au 
exprimat speranța că documentele a- 
doptate vor constitui un nou aport la 
extinderea în continuare a relațiilor 
economice bilaterale, la transforma
rea regiunii Balcanilor într-o zonă a 

1 păcii și bunei vecinătăți.

L - - ----------------------------- -

Epilog la greva 
muncitorilor 

bolivieni
LA PAZ 26 (Agerpres). — Greva 

muncitorilor bolivieni din sectoarele 
industrial, bancar și comercial a luat 
sfîrșit printr-un aoord între guvern 
și greviști, în urma căruia autorită
țile au hotărît eliberarea liderilor sin
dicali arestați în urmă cu cîteva zile 
și retragerea parțială a efectivelor 
militare care ocupaseră zona in
dustrială a orașului La Paz.

După cum a anunțat liderul sindi
cal Mario Paz Soldan, luni va în
cepe o nouă rundă de negocieri între 
o comisie guvernamentală și un co
mitet de grevă al celor trei sectoare, 
pentru examinarea revendicărilor e- 
conomice reclamate de greviști.

CONTENCIOSUL ANGLO-ISLANDEZ

ÎN A1UNUL TRATATIVELOR DE LA REYKJAVIK
Chiar în ajunul deschiderii la Reyk

javik a tratativelor in vederea rezol
vării diferendumului anglo-islandez 
în problemele pescuitului, relațiile 
dintre cele două țări s-au adumbrit 
din nou — după o perioadă de acal
mie — prin interceptarea de către o 
navă de coastă islandeză a unui trau- 
ler britanic, căruia i-a tăiat cablurile 
năvoadelor (un episod similar s-a 
întimplat, de asemenea, zilele trecute 
și cil o navă de pescuit vest-ger- 
mană). Relatînd despre acest in
cident, presa britanică reamintește că 
la Londra nu s-a exclus, la un mo
ment dat, posibilitatea trimiterii unor 
unități ale marinei militare britanice 
în vederea excortării traulerelor en
gleze care pescuiesc în interiorul li
mitei celor 50 de mile (circa 80 km), 
pînă la care Islanda și-a extins apele 
teritoriale, pentru a-și proteja prin
cipala bogăție — peștele. Desigur, în
tr-o asemenea eventualitate, cele cî
teva mici nave islandeze de coastă 
nu ar putea face față fregatelor bri
tanice, dotate cu armament modern. 
Datorită complicațiilor internaționale 
inerente, autoritățile britanice au 
preferat să nu recurgă la asemenea 
acțiuni de mină forte. Pe de altă 
parte, Islanda are la îndemînă și 
alte măsuri pentru a-și apăra suve
ranitatea : ea poate recurge la re
ținerea echipajelor oricăror traulere 
britanice care vor pescui în limita 
celor 50 de mile și care, mai ales în 
timpul iernii, vor fi nevoite să se a- 
dăpostească într-un port islandez.

în această eventualitate, la Londra 
sînt prevăzute și alte contramăsuri, 
respectiv boicotarea exporturilor is
landeze în Anglia. „Dar un embargo 
economic ar lovi mai mult Anglia", 
scrie ziarul „DAILY TELEGRAPH". 
La rîndul său, ministrul islandez al 
pescuitului, Ludvik Josefsson, a pre
cizat : „Noi putem foarte ușor să 
vindem peștele în alte țări, în cazul 
că Anglia impune embargo. Cît pri
vește bunurile pe care noi le cumpă

răm din Anglia, acestea sint de găsit 
în aceleași condiții, sau chiar în con
diții mai bune, in alte țări".

Ceea ce îngrijorează cercurile ofi
ciale britanice este faptul că exem
plul Islandei ar putea fi urmat și de 
alte țări. De altfel, primul ministru 
al Norvegiei a și anunțat intenția 
țării sale de a lua in considerare 
„problema extinderii limitei de 12 
mile pentru a-și proteja industria 
pescuitului". Dar nu numai atit. Se 
afirmă că autoritățile britanice au 
apelat și la sprijinul partenerilor lor 
din N.A.T.O. Or, în cazul în care 
unele țări N.A.T.O. ar recurge la 
măsuri de presiuni în sensul celor 
preconizate de Anglia, măsuri consi
derate la Reykjavik ca fiind îndrep
tate împotriva intereselor vitale is
landeze — guvernul islandez ar pu
tea, după cum se subliniază în cercu
rile observatorilor, să adopte hotărî- 
rea de a ieși din pactul atlantic. A- 
doptarea de către Islanda a unei a- 
semenea acțiuni, într-o perioadă cînd 
în Norvegia se întăresc tendințele 
anti-N.A.T.O-, în special după refe
rendumul care a respins aderarea țării 
la Piața comună, „ar putea pune în 
primejdie, după cum scrie ziarul „TI
MES", întregul flanc nordic al pactu
lui atlantic".

De aceea, în ciuda cererilor repe
tate ale federației proprietarilor de 
traulere din Anglia, guvernul brita
nic a manifestat circumspecție, pre
ferind calea tratativelor. Expunînd 
poziția guvernului său, Niels Sigurds- 
son, ambasadorul islandez la Londra, 
a declarat că „Islanda dorește reali
zarea unui acord". Un asemenea acord 
interimar, scrie ziarul „GUARDIAN", 
ar urma să prevadă că traulerele bri
tanice pot pescui într-un număr limi
tat înăuntrul zonei de 50 de mile, 
însă numai sub controlul Islandei, 
ceea ce de facto ar însemna recunoaș
terea limitei de 50 mile.

N. PLOPEANU
Londra

/A*

Numărul militarilor bri
tanici staționați în Irlanda 
de Nord va fi redus cu ° mie 
a anunțat un purtător de cuvînt la 
Londra. Purtătorul de cuvînt a subli
niat că reducerea efectivelor oorpului 
expediționar britanic în Irlanda de 
Nord la 17 000 de militari a fost luată 
ca urmare a ameliorării situației în 
toate cele șase comitate ale provin
ciei. Pe de altă parte, se anunță că 
liderul „aripii provizorii" a Armatei 
Republicane Irlandeze (I.R.A.), Sean 
MacStiofain, arestat Ia începutul săp- 
tămînii în Republica Irlanda, a fost 
condamnat, simbătă, de un tribunal 
special din Dublin, la șase luni în
chisoare pentru „apartenență la o 
organizație ilegală".

dusă 
în 
al 
ță

0 delegație japoneză,eon- 
de Yogoro Komatsu, director 

Ministerul Comerțului Exterior și 
Industriei, a sosit la Pekin, anun- 
agenția China Nouă.

fi-

Guvernul chilian a ho
tărît să rechiziționeze între
prinderea „Electromat", 
lială a companiei nord-americane
„General Electric Co.“, care activea
ză in Chile, pentru a normaliza pro
ducția, a anunțat direcția chiliană a 
industriei și comerțului.

Președintele Sudanului, 
Gaafar El Nupneiry, a anunțat intra
rea in vigoare a unui plan de dez
voltare a țării pentru următorii cinci 
ani, informează agenția sudaneză de 
presă, reluată de agenția Reuter. 
Președintele Numeiry a precizat că 
planul amintit prevede o producție

Am aflat multe lucruri despre o țară 
care este tot mai bine cunoscută 

si iubită de chilieni" 
y >

ECOUL PARTICIPĂRII ROMÂNEȘTI 
LA TÎRGUL INTERNAȚIONAL 
SANTIAGO DE CHILE - 1972

Alegerile municipale din Italia
ROMA 26 (Agerpres). — Duminică 

și luni in Italia au loc alegeri mu
nicipale, provinciale și legislative 
parțiale, la care participă aproape 
4 milioane de persoane cu drept de 
vot, ceva mai mult de o zecime din 
totalitatea electoratului. Consultarea 
electorală cuprinde toate regiunile 
— din nordul pînă în sudul Italiei, 
inclusiv Sardinia și Sicilia ; corpul 
electoral iși va spune cuvintul in 
ce privește înnoirea a 778 de con
silii municipale, intre care patru

importante capitale de provincie 
(Triest, La Spezia, Novara și Pavia), 
înnoirea a două consilii provinciale 
(Pavia și Viterbo), precum și alege
rea reprezentanților din Valle d’Aos- 
ta în Camera deputaților și în Senat. 
Oficiile de votare, deschise dumini
că la ora 7 dimineața, și-au închis 
porțile la ora 22,00, pentru ca ope
rațiunea votării să fie reluata luni 
dimineața, pînă la ora 14.00. Se aș
teaptă ca rezultatele să fie cunos
cute in cursul zilei de marți.
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• DE PRETUTINDENI •
PRIMUL CONTACT 

CU ZĂPADA
,Cei doi rinoceri, care marșăluiesc 

prin pădurea înzăpezită, aduc o 
notă de inedit unui banal peisaj de

marcat, în 1970, printr-o considera
bilă majorare a traducerilor 
operele sale — 448 față de 202 
nul precedent.

Urmează Shakespeare (141), 
Verne (128), Georges Simenon 
Printre cei mai populari soriitori se 
înscriu, de asemenea, Dostoievsky, 
Dickens, Balzac, Twain, Heming
way ș.a.m.d. Printre autorii antici 
cei mai traduși figurează Platon, 
Homer, Cicero, Aristotel și Sofocle.

din 
în a-
Jules 
(119).

SUBSTRATUL CHIMIC 
ĂL TRANSMITERII 

INFORMAȚIILOR

Simpla răsfoire a albumului în care 
vizitatorii pavilionului românesc de 
la Tîrgul internațional — Santiago de 
Chile, 1972 și-au însemnat impre
siile, pune în evidență nu numai nu
mărul mare — cîteva sute — al celor 
care au dorit să-și împărtășească gîn- 
durile prilejuite de contactul cu unele 
din realitățile dezvoltării industriale 
a României, ci și,căldura sentimen
telor de prietenie și de stimă față de 
forța creatoare a unui popor căruia 
— așa cum dovedesc exponatele de la 
pavilionul românesc — socialismul 
i-a deschis căile afirmării plenare. 
Asocierea ritmului rapid al progresu
lui economic și social cu orinduirea 
socialistă este prezentă in multe din 
textele însăilate în album. Transcriu 
unul din aceste texte : „Felicitări po
porului român, a cărui pildă dove
dește că popoarele angajate pe calea 
socialismului progresează rapid, a- 
vansînd, totodată, pe făgașul păcii". 
Semnează toți membrii unei familii 
de muncitori din Santiago de Chile. 
„Este o expoziție cu profunde semni
ficații pentru chilieni — scrie Paz 
Angelica Rodriguez — a cărei vizitare 
ne dă satisfacția de a fi aflat multe 
lucruri noi despre o țară care, deși se 
află la mare distanță geografică, este 
tot mai bine cunoscută și iubită de 
chilieni". Citez alte opinii și aprecieri 
ale vizitatorilor expoziției ; ........... ..
guvernului și poporului 
tru actuala dezvoltare 
pentru marile progrese 
tehnice".

Unele din exponatele 
lionul românesc — autoturismul 
teren ARO-M 461, tractorul universal 
650 M, utilaje miniere — sînt cunos
cute chilienilor prin prezența aces
tora în practica activităților indus-

; „Felicitări 
român pen- 
a industriei, 
științifice și
de la pavi-

de

triale și agricole de zi cu zi din țara 
de la poalele Cordilierilor. Zilele a- 
cestea, presa chiliana a informat des
pre sosirea unui 
românești, peste 
la. realizarea cu 
agrare. „

Se evidențiază 
din România, expresie a unei dezvol
tări industriale în plină ascensiune. 
Numeroase ziare, reviste, posturi de 
radio și televiziune au făcut cunoscu
te, in legătură cu prezența României 
la tîrgul internațional, liniile direc
toare ale planului dezvoltării econo
mice din țara noastră, precum și am
plificarea, în ultimii ani, a relațiilor 
comerciale și de cooperare economică 
și tehnico-științifică dintre- România 
și Chile. într-un articol intitulat „Re
lațiile dintre România și Chile pe 
calea unei fructuoase și multilaterale 
dezvoltări", ziarul „LA NACION" 
subliniază că aceste relații „constituie 
un exemplu edificator al colaborării 
rodnice, pe multiple planuri, înscrisă 
în aria acțiunilor și preocupărilor 
pentru lichidarea subdezvoltării, pen
tru consolidarea independenței eco
nomice și politice".

Sînt mărturii ale prieteniei și ale 
aprecierii de care se bucură țara 
noastră în Chile. Roadele activității 
creatoare a oamenilor muncii din 
țara noastră contribuie și aici, in 
țara dintre Anzi și Pacific, la edifica
rea unor noi punți ale prieteniei, co
laborării și prețuirii reciproce, de-a 
lungul cărora își găsește ecou nobilul 
mesaj al politicii internaționale pro
movate de statul român.

nou lot de tractoare 
1 000. care contribuie 
eficiență a reformei
profilul exponatelor

Santiago de Chile
Eugen POP

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
i

iarnă. Prinși în Africa și aduși să 
viețuiască in rezervația naturală din 
Milford (statul New Jersey, S.U.A.), 
ei au acum primul lor contact cu 
zăpada.

TELESCOAPE ÎN AFARA 
ATMOSFEREI

Cercetarea stelelor în afara at
mosferei a constituit vreme înde
lungată un vis al astronomilor. At
mosfera planetei noastre atenuează 
sau deformează detaliile imaginilor 
pe care astronomii le surprind. Pen
tru o observație fidelă ar trebui ca 
telescoapele să funcționeze undeva 
în afara atmosferei. Un prim pas 
în această direcție a fost făcut cu 
prilejul lansării stației automate so
vietice „Saliut" Ia bordul căreia 
se află laboratorul astrofizic „Ori
on". Experiența a fost încununată 
de succes. In spectograma razelor 
emise de steaua Vega, transmisă de 
laboratorul astrofizic. cercetătorii 
sovietici au descoperit indicii unei 
energii care dezvoltă o temperatură 
de 16 000 de grade. în porțiunea ul
travioletă a spectrului s-au desco
perit mai mult de 60 de linii, indi- 
cind prezența unor metale, ca fie
rul, nichelul, cromul, titanul și va
nadiu}.

„Scoaterea telescopului în spațiul 
cosmic — spune savantul sovietic 
A. Gurzadian — este un eveniment 
egal ca importanță cu insăși desco
perirea telescopului".

RECORD IN ACTIVITATEA 
DE TRADUCERI

„Index Translationum", reperto
riul internațional pe care-1 publică 
UNESCO, aflat la cea de-a 23-a edi
ție a sa, semnalează că numărul de 
traduceri efectuate în toate țările 
lumii este în creștere. Date referi
toare la 73 de țări arată că în 1970 
au apărut 41 322 de traduceri, față 
de 38 172 de traduceri în 1969 — în
tr-un număr de 65 de țări. Autorul 
cel mai tradus continuă să fie V. I. 
Lenin, centenarul nașterii sale fiind

La Institutul de fiziologie al Uni
versității din Gottingen sînt dre
sați peștișori aurii. Desigur, nu 
din simplu amuzament, ci pentru 
a descoperi mecanismul transmi
terii informațiilor în creierul acestor 
viețuitoare.

Peștișorii sînt învățați să se în
drepte spre anumite locuri din 
acvariu și să evite altele. Ulterior, 
cercetătorii extirpă creierul anima
lelor antrenate, iar extractul obți
nut din el pe cale chimică — sco- 
tofobina — îl injectează în cavitatea 
abdominală a altor pești neantre
nați. Se observă, a doua zi după 
intervenție, că peștii injectați dis
pun de informații care reprezintă 
experiența predecesorilor lor dre
sați. Fiziologii din Gottingen sînt 
de părere că scotofobina ar fi 
substanța care transformă informa
ția de scurtă durată intr-o infor
mație de lungă durată.

CLĂDIRE FAGURE
în centrul capitalei nipone a 

apărut această bizară construcție 
— alcătuită din cuburi, cu ferestre 
circulare. Proiectantul ei principal, 
după cum se exprimă presa japo
neză, este... lipsa de locuințe și 
necesitatea de a construi foarte 
rapid. Clădirea are 13 etaje și 147 
apartamente. De fapt, fiecare apar
tament, constituit dintr-un cub, 
n-are decit o încăpere. întrucît 
spațiul este extrem de restrîns, 
întregul mobilier al odăii se com
pune dintr-un pat rabatabil, o masă 
și, ca accesorii, un radio 
sau magnetofon.

cu picup
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