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ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Pînă și în cea mai de
mocratică republică bur
gheză, clasei muncitoare 
îi este proprie poziția e- 
conomică de clasă ex
ploatată și dominată, lip
sită de orice proprietate 
asupra mijloacelor de 
producție, împiedicată să 
participe la conducerea 
societății.

în țara noastră, cuce
rirea puterii din mîinile 
claselor exploatatoare a 
marcat transformarea cla
sei muncitoare, dintr-o 
clasă exploatată și asu
prită, în clasa conducă
toare a societății noastre. 
Evoluția istorică a Româ
niei a confirmat previziu
nea lui Marx și Engels 
că, eliberîndu-se pe sine, 
clasa muncitoare va crea 
condiții pentru eliberarea 
tuturor claselor asuprite 
și exploatate, a întregului 
popor.

Deținătoare a puterii 
politice, clasa muncitoare 
este stăpînă, împreună 
cu întregul popor, asupra 
mijloacelor de producție, 
asupra roadelor muncii 
sale. Rolul conducător al 
clasei muncitoare în so
cietate își găsește expre
sia esențială în conduce
rea statului de către a- 
vangarda revoluționari a 
clasei muncitoare — Par
tidul Comunist Român.

Influența determinantă 
exercitată de clasa mun
citoare în conducerea so
cietății noastre se mate
rializează nu numai în 
linia generală a politicii 
partidului, care reflectă 
interesele fundamentale 
ale clasei muncitoare, ale 
întregului popor, ci și în 
însăși structura și com
ponența socială a par
tidului ca partid munci
toresc, în ponderea pe 
care o dețin în organele 
centrale și locale de con
ducere ale partidului ca
drele provenind din rin
durile muncitorilor sau 
muncitorii lucrind nemij
locit in producție. Carac
terul muncitoresc al sta
tului nostru își găsește, 
totodată, reflectare în re
prezentarea corespunză
toare a clasei muncitoare 
în organul suprem al 
puterii de stat — Marea 
Adunare Națională, ca și 
tn consiliile populare ju- 

k_________

dețene, municipale și oră
șenești.

în ultimele trei decenii, 
evoluția României a ilus
trat grăitor că, pe măsura 
dezvoltării bazei tehnico- 
ma.teri.ale a noii orinduiri 
și perfecționării relațiilor 
sociale, rolul conducător 
al clasei muncitoare se 
accentuează continuu. Ca 
urmare a industrializării

ral-politică a clasei noas
tre muncitoare, rolul ei 
in societate decurg din 
dubla calitate a muncito
rilor de producători și 
proprietari colectivi ai 
mijloacelor de producție, 
în cadrul procesului mul
tilateral de perfecționare 
a conducerii vieții sociale, 
de adincire a democrației 
socialiste, un loc primor-

REPUBLICA NOASTRĂ SOCIALISTA

Clasa
conducătoare
a societății

socialiste, trese continuu 
rindurile alasei muncitoa
re, se întărește baza so- 
'cială muncitorească a sta
tului socialist. Politica 
partidului de repartizare 
armonioasă a forțelor de 
producție, implantarea de 
ceiitre industriale in toate 
județele duc la formarea 
de noi nuclee muncito
rești, la sporirea influen
ței clasei muncitoare în 
viața social-politică a tu
turor zonelor țării.

întreaga fizionomie mo-

dial revine 
democrației 
creării noilor forme 
structuri organizatorice 
menite să înlesnească cla
sei muncitoare manifes
tarea directă, nemijlocită, 
a rolului conducător în 
toate sferele de activitate. 
Cadrul organizatoric creat 
în acest scop include 
crearea comitetelor oame
nilor muncii din unitățile 
economice, ca organe de
liberative de conducere 
colectivă, cuprinzînd re-
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dezvoltării 
economice,

SI

prezentanțl aleși ai mun
citorilor ; instituționali- 
zarea adunărilor generale 
ale oamenilor muncii, ca 
for muncitoresc suprem 
de conducere a întreprin
derilor ; oonstituirea con
siliilor de control munci
toresc al activității eoono- 
mioo-sociale și a comisii
lor pe domenii. Noua 
concepție asupra sindica
telor. ca principală orga
nizație de masă a mun
citorimii, își găsește ex
presie în lărgirea atribu
țiilor acestora, îneît să se 
manifeste din plin ca 
pîrghii de stimulare a 
spiritului de responsabili
tate și inițiativei munci
torești.

Clasa muncitoare este 
cea mai consecventă pur
tătoare a ideologiei so
cialiste în toate păturile 
societății. înalta conștiin
ță revoluționară și înflă- 
căratul ei patriotism so
cialist sînt ilustrate de 
spiritul de sacrificiu cu 
care a luat pe umerii ei 
greutățile inerente înce
puturilor marii opere de 
edificare a unei noi orân
duiri, de meritele uriașe 
care îi revin în desfășu
rarea industrializării, în 
transformarea radicală a 
structurii economice și 
sociale a țării. în același 
timp, rolul ei conducător 
se exprimă în consecven
ța cu care acționează spre 
a imprima tuturor cetă
țenilor trăsăturile moral- 
politice ce o definesc — 
spirit revoluționar, abne
gație și tenacitate, disci
plină și capacitate de or
ganizare, patriotism și 
internationalism, devota
ment neprecupețit față 
de cauza socialismului.

O întruchipare vie a a- 
cestor trăsături o consti
tuie dăruirea cu care cla
sa muncitoare își oon- 
sacră toate forțele înfăp
tuirii programului stabilit 
de Congresul al X-lea și 
Conferința Națională ale 
P.C.R., nenumăratele ini
țiative apărute în marea 
întrecere socialistă desfă
șurată în întîmpinarea a- 
niversării republicii pen
tru îndeplinirea sarcini
lor trasate de recenta 
plenară a Comitetului 
Central al P.C.R.. pen
tru realizarea cincinalului 
înainte de termen.

Munca plină de avînt a țării întregi.

sub semnul marii sărbători

A XXV-A
0 nouă fabrică de volva- 

tir produce cu trei zile mai 
devreme. Datorită eforturilor 
conjugate ale beneficiarului si con
structorilor, in ziua de 28 noiembrie 
a.c., la Tg. Neamț a fost pusă în 
funcțiune, cu trei zile măi devre
me, noua fabrică integrată de vol- 
vatir — prima unitate economică de 
acest gen din țara noastră, care va 

. produce anual peste 3,2 milioane 
metri pătrați de țesături. Prevăzută 
cu trei secții de bază — filatură, țe- 
sătorie și finisaj — dotată cu utilaje 
de înaltă tehnicitate, fabrica asigură, 
și prin avansul ciștigat la punerea 
în funcțiune, obținerea peste plan, 
chiar din acest an, a circa 100 000 
mp de țesături.

Colectivul de muncă al 
unități este constituit 
sub 20 de ani în 
de 90 la sută. într-o 
trimisă C.C. al P.C.R., 
Nicoiae Ceaușescu. cu ocazia puberii 
în fu,ncțiune a fabricii, muncitorii, 
inginerii și tehnicienii de aici își 
exprimă totalul lor atașament față 
de politica partidului și statului nos
tru, de dezvoltare armonioasă a tu
turor zonelor țării, luîndu-și, tot
odată, și un prim angajament : „de

a scurta perioada de atingere a pa
rametrilor proiectați cu trei luni, 
fapt care numai în anul 1973 va 
conduce la un spor de producție de 
peste 200 000 mp țesături". Este una 
din principalele căi menite să asi
gure realizarea mai devreme a sar
cinilor actualului cincinal.

acestei noi 
din tineri 
proporție 

telegramă 
tovarășului

Gram cu gram de metal 
economisit = produse în 
valoare de peste 1,3 mi
lioane lei. In Senere, greutatea 
reperelor — și chiar a multor pro
duse finite — realizate de întreprin
derea de articole metalice pentru 
mobilier și binale din Arad se ridi
că, in medie, doar la citeva zeci de 
grame. Facem această precizare 
pentru a înțelege mai 
pentru care problema 
metalului — unul din 
portante obi eotive ale 
cialiste desfășurate în

XXV-a. aniversări a republicii 
căpătat aici semnificații deose- 

Care sînt rezultatele obținute 
acum în cadrul acestei între- 

’ Un bilanț făcut la sflrșitul 
din această lună re- 
angajamentul asumat 
fost realizat și depă- 
obținindu-se o econo- 

6 
(alamă, 

economii

bine motivul 
economisirii 

cele mai im-, 
întrecerii so- 
cinstea celei

de-a :
— a 
bite, 
pînă 
ceri ?
primei decade 
levă faptul că 
în întrecere a 
șit substanțial, 
mie de 24 tone metale feroase și 
tone de metale neferoase 
alpaca, zamac). Din aceste 
s-au obținut și se vor obține supli
mentar, paste prevederile de plan, 
produse în valoare de 1.3 milioane 
lei. Exprimată în producție fizică, 
această valoare înseamnă circa 100 000 
bucăți broaște de siguranță îngropa
te pentru ușă, 90 000 metri liniari 
balamale bandă, 100 000 bucăți bu
toane pentru mobilier și alte pro
duse.

„Fiecare muncitor — un 
controlor obștesc de cali
tate" _ iată o recentă și valo
roasă inițiativă lansată de colectivul

Mecanizatorii de la Stațiunea pentru mecanizarea agriculturii Târtășești, județul Ilfov, folosesc din plin timpul 
bun de lucru pentru executarea arăturilor de toamnă

Exigența este uneori incomodă, 
dar totdeauna binefăcătoare

SPORT

Fabricii de confecții din Bacău. Ea 
este menită să antreneze pe toți 
muncitorii, inginerii și tehnicienii 
fabricii într-o vastă și susținută ac
țiune de creștere a producției și a 
calității acesteia. Muncind cu răs
pundere, fiecare salariat se conside
ră un controlor exigent al calității 
lucrărilor pe care el le efectuează, 
precum și al celor efectuate în faze 
anterioare de pe fluxul tehnologic. 
A fast una din măsurile care au 
condus la înlăturarea completă a re
buturilor, Ia creșterea procentului 
de confecții de calitate superioară, 
în vederea stimulării participării la 
această inedită și utilă întrecere, s-a 
inițiat pe fabrică o... cupă a calită
ții". Printre ciștigătoarele acestui 
trofeu — căci aici majoritatea o al
cătuiesc femeile — se numără mun
citoarele Ana Gheorghiu,
Ungureanu, Eugenia Grădinaru. 
Militaru, Saveta Blezniuc.

Direcția de navigație flu
viala „NAVR0M" din Galați 
a îndeplinit cu 32 zile 
înainte de termen planul 
anual 18 indicat«ril trafic portuar, 
parcursul mărfurilor, preț de cost și 
beneficii. De asemenea, timpul de 
staționare a navelor sub operațiuni 
a fost redus față de prevederi cu 
peste 13 la sută. Animați de dorința 
de a obține noi succese în muncă, 
stimulați de avansul ciștigat în în
deplinirea sarcinilor de plan, colecti
vul direcției de navigație fluvială din 
Galați se angajează ca pînă la sfîrși- 
tul acestui an să realizeze suplimen
tar 500 000 tone-trafic și 20 milioane 
tone/km.

Aurica
Ana

Prin autodotare, noi 
stalații și aparate în 
plOOtare Uzina de fabricație, 
reparații și montaj utilaj pentru agri
cultură din Botoșani. în prezent 
aci este pregătită pentru probe 
tehnologice o freză hidraulică spe
cializată, concepută în 
de specialiștii uzinei. De 
toate piesele componente 
cate din resursele și cu
de care dispune unitatea. Prin intro
ducerea în procesul de producție, 
freza hidraulică specializată permite 
înlăturarea unor prelucrări de repe
re la frezele universale, al căror 
randament va crește in felul acesta 
simțitor.

in
ex

întregime 
asemenea, 
sint fabri- 
mijloacele

A fost îndeplinit planul 
anual. t-ea de’a 25-8 aniversare 
a republicii este întîmpinată de mi
nerii din Poiana Ruscăi cu realizări 
ce apropie, substanțial, grăbind-o. 
înfăptuirea înainte de termen a ac
tualului cincinal. Astfel, măsurile! 
stabilite pentru fronturile de lucru5 
din subteran și de la suprafață 
s-au materializat, în final, în înde
plinirea cu 40 de zile mai devreme, 
a sarcinilor de producție din întreg 
anul 1972 la extracția de minereu 
de fier. în acest sens, hotărîtoare a 
fost creșterea productivității mun
cii, pe seama căreia colectivul de la 
Exploatarea minieră Teliuc a reali
zat în acest an o product ie supli
mentară de minereu de fier de 
aproape 22 000 tone. După cum subli
nia șeful exploatării, inginferul Ion 
Bîrsan, Sectorul 2 al minei a fost 
acela care a adus cea mai însem
nată contribuție la obținerea aces
tui succes.

A vorbi despre

SENTIMENTUL PATRIOTIC IN POEZIE
înseamnă a vorbi despre

L-am întrebat pe unul 
dintre directorii Șantieru
lui naval Drobeta Turnu- 
Severin de ce crede că 
șeful secției montaj nave, 
maistrul Constantin Ghcn- 
ciu, este un om de seamă 
și mi-a răspuns : „fiindcă-i 
un exemplu 1“

Am schimbat discuția la 
„concret". Am aflat așa 
de ce Constantin Ghenciu 
este, în viața șantierului, 
un adevărat exemplu.

Mai întîi, pentru că 
este un foarte bun mais
tru constructor naval. Și 
asta nu-i o meserie, e un 
sumum. Adică : trasator, 
•sudor, electrician, mecanic, 
vopsitor, electronist etc.

Apoi, pentru că este un 
excelent conducător. E din 
familia celor care nu numai 
comandă „fă-mi piesa asta", 
ci arată și cum poate fi fă
cută. în felul acesta a con
tribuit decisiv ca planul 
anual la export al șantieru
lui să fie îndeplinit, inte
gral, pină la 30 octombrie. 
Mai mult : fiecare termen 
de predare l-a devansat de 
fiecare dată cu aproape o 
lună de zile. în plus : s-a 
angajat, alături de ceilalți,

să - mai lanseze supli
mentar încă o șalandă 
de 500 mc. Realizarea o vor 
închina celei de-a XXV-a 
aniversări a republicii.

Vopsitul nu intră printre 
obligațiile oamenilor săi. 
Cu toate acestea, cînd a 
fost nevoie, a participat

blîgindu-1 să adune restu
rile de electrozi neconsu- 
mate integral și împrăștia
te in tot locul.

— Sint grămezi, pierd 
timpul degeaba...

— Recunoști, deci. I-a 
făcut apoi o socoteală ; cu 
fiecare centimetru de elec-

alături de ceilalți la vop
situl unui doc plutitor de 
800 de tone. ajutindu-i 
să-și creeze avansul nece
sar și să asigure continui
tatea lucrului.

într-o zi a anului trecut, 
exasperat de lipsa cronică 
a electrozilor de sudură, îl 
ia de mină pe unul dintre 
cei care se lamentau că 
„iar s-au terminat". și-l 
plimbă prin toată cala de 
montai.

— Numără — i-a zis. o-

trod se poate realiza anual 
un cordon de sudură de 1870 
de metri liniari. Tot atunci 
au hotărît ca simbăta ni
meni să nu mai scoată 
electrozi de la magazie și 
să lucreze „cu ce au 
«strîns» în timpul săptă- 
mînii" Ideea a prins. în
tregul șantier a economisit 
pînă acum peste 4 tone de 
electrozi.

Se pare că Ghenciu este 
de o exigență incomodă, 
dar cele mai bune rezulta

te secția lui le obține. Si 
oamenii il iubesc pentru că 
au înțeles că oricit de inco
modă este uneori exigența 
lui, e totdeauna binefăcă
toare. îl prinde pe unul că 
lipsește nemotivat, îl în
treabă de ce. Omul îi spu
ne că s-a dus „să-și cum
pere un studio". Altul 
„să-și repare o bicicletă". 
..în timpul producției" ? — 
il dojenește. „Păi dacă, 
după ce terminăm noi pro
gramul, ăia țin închis..." 
„Așa ?“ „Așa". „Bine 1“

Constantin Ghenciu um
blă. se zbate, deschide uși. 
aleargă și obține pentru 
oamenii șantierului modi
ficarea programelor unor 
magazine. Dar pe cei care 
au lipsit. tot nu-i iartă. 
Scoate carnetul și-i pune 
să calculeze. Dacă unul nu 
știe. îi arată el : atita în
mulțit cu atita și cu atita 
fac 352 de lei. Asta-i pagu
ba făcută de tine în pro
ducția globală, fiindcă ai 
lipsit o zi. Ce zici, dacă

Mircea BUNEA
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ÎNSĂȘI EXISTENTA POEZIEI
Pornind de la actul e- 

lementar al percepției 
pină în momentul apari
ției sale, traversind com
plicatul travaliu al ela
borării. opera de artă 
este chemată să adauge 
sensibilității noastre noi 
valențe, preluînd valori
le experienței general 
umane și adecvat socia
le, pentru a deveni ele
mente de șoc, cu scopul 
final de a promova înal
tele idealuri animate de 
o concepție revoluționară 
asupra lumii și de luptă 
pentru progres.

Desigur, realitatea nu 
este transportată în ope
ra de artă ca un car cu 
fin transportat de pe 
cimp în ogradă, dar ori
cit ar fi de complicat și 
de subtil acest parcurs, 
în același timp spiralat și 
linear, este limpede că 
imaginea artistică nu 
poate exista în afara ex
perienței sociale ajunse 
la punctul ei culminant 
(decît poate ca un ana
cronism travestit) — cul
minant în raport cu fa
zele succesive parcurse, 
adică aflindu-se intr-un 
permanent proces de pre
facere și acumulare.

Afirmind. deci, că ima

ginea artistică înseamnă 
experiență socială crista
lizată, nu fac decît să 
transcriu un adevăr care 
nu mai are nevoie să fie 
demonstrat. Această ex
periență se exercită în 
toate domeniile activită
ții sociale, nu în circuit 
inchis. ci potrivit inter
pretării materialist-dia- 
lectice, adică pe princi
piul vaselor comunican
te, iar în timpul trăirii 
ei, sentimentele noastre 
concordă și fuzionează, 
fiind dominate de senti
mentul major al dragos
tei de țară, capabil să 
concentreze toată fervoa
rea noastră și toată do
rința noastră de mai 
bine.

Așa stînd lucrurile, a 
vorbi despre existenta 
sentimentului patriotic in 
poezie, pentru că aici el 
vibrează mai puternic 
decît în celelalte ramuri 
ale artei, cred că înseam-. 
nă a vorbi despre insăși 
existența poeziei, ca in
strument specific al cu
noașterii și al transfor
mării conștiinței sociale.

Căci dacă arta în ge
nere nu poate trăi dinco
lo de contextul social, is
toric și național, cu atit

mai mult poezia. Senti
mentul patriotic se află 
împlintat în substanța ei 
cea mai intimă, adică în 
graiul în care e scrisă. 
O imensă iubire pentru 
limba maternă care o 
exprimă fertilizează ade
vărata poezie, indiferent 
de modalitățile abordate. 
Dorința de a da limbii 
materne forța care s-o 
proiecteze în universa
litate, prin mijlocirea 
poeziei, pentru a face cu
noscute lumii întregi via
ta, aspirațiile și idealu
rile națiunii al cărei fiu 
este, străbate fără înce
tare activitatea poetului 
demn de acest nume.

Pornind de aici, de la 
limbaj, de la elementul 
primordial al comunică
rii, sentimentul patriotic, 
mereu prezent, se forti
fică în oontact cu nuan
țele grave. cu caracter 
decisiv, din istoria unei 
națiuni. Pentru că eveni
mentele cruciale din isto
ria poporului transmit 
acestui sentiment o 
tensiune extraordinară. 
transformîndu-1 într-o ve
ritabilă chemare pate
tică.

Dar dacă încărcătura e- 
motivă a acestui puternic

sentiment mereu prezent 
este determinată de im
portanța evenimentului, 
nu putem trece cu vede
rea timpul și locul în 
care acesta se produce, 
adică plasarea evenimen
tului in orbita evoluției 
societății, nici semnifica
ția lui in raport cu rea
lizarea idealurilor care 
animă viața colectivității 
la un moment dat.

La Vasile Alecsandri, 
de pildă, tensiunea senti
mentului patriotic a cres
cut in timpul războiului 
de independență. Emoțiile 
care traversează poeziile 
sale determinate de răz
boiul de la 1877 sînt atît 
de puternice incit ele re
zistă dincolo de modul în 
care sînt scrise, dincolo 
de tonul grandilocvent și 
de vocabular. Ele sint du
rabile pentru că au o 
mare putere de sinteti
zare, pentru că patriotis
mul poetului este traver
sat ca de un fulger per
petuu de gravitatea unui 
eveniment decisiv pentru 
soarta țării. Actele de
Virgil TEODORESCU

(Continuare 
in pag. a Ii-a)
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Manifestări consacrate 

celei de-a XXV-a 

aniversări a republicii
Pretutindeni în țară așezămintele culturale găzdu

iesc în aceste zile acțiuni cultural-educative de masă 
dedicate sărbătoririi a 25 de ani de Ia proclamarea 
republicii. La casele de cultură, cămine, cluburi și Ia 
diferite locuri de muncă se organizează dezbateri, 
mese rotunde, deplasări ale brigăzilor științifice lo
cale, întîlniri cu specialiști, bogate programe artistice 
la care iau parte cele mai valoroase formații.

• ILFOV (Corespondentul ..Scîn
teii". Horea Ceaușescu). — In 
ultima sâptămină, in cede 125 de 
comune și 4 orașe ale județului 
au avut loc manifestări ale brigă
zilor științifice locale, în cadru) 
„Săptămînii brigăzilor științifice". 
Dintre celelalte manifestări mai a- 
mintim concursul „Cine știe, ciști- 
gă“, pentru cititorii bibliotecilor pe 
tema „Tineri, să ne cunoaștem pa
tria socialistă", organizat in colabo
rare cu comitetul județean al 
U.T.C., „Decada filmului românesc" 
pentru publicul de la sate, în cadrul 
căreia, în afară de proiecții, vor fi 
organizate o serie de acțiuni cu 
filmele artistice și documentare ro
mânești.

Tot cu ocazia marii sărbători, la 
Giurgiu, Oltenița, Buftea, Urziceni 
și intr-un număr de 15 cămine cul
turale care au condiții corespunză
toare, Teatrul de revistă și come
die „Ion . Vasilescu" va prezenta 
spectacole din dramaturgia româ
nească.

noiembrie. A vorbit despre „Iașii 
în cultura românească" prof. univ. 
dr. Ilie Grămadă, decan al Facul
tății de istorie și filozofie a Uni
versității ..A. I. Cuza“.

• REȘIȚA (Corespondentul „Scin- 
teii“, Nicolae Cătană). — In cadrul 
manifestărilor dedicate aniversării 
unui sfert de veac de la proclama
rea republicii, în orașul metalur- 
giștilor și constructorilor de mașini 
de pe Bîrzava au început „Zilele 
culturii reșițene". La această sărbă
toare participă numeroși fii ai mu
nicipiului, oameni de știință, cul
tură, artă, care, prezenți la mani
festări, își revăd orașul întinerit. 
Suita de manifestări a debutat prin 
vizitarea celor două mari unități 
industriale — combinatul siderur
gic și uzina constructoare de ma
șini. unde oaspeții au purtat dis
cuții pe problemele majore ale

creației literare și artei cu munci
torii. Au mai avut loc un simpo
zion privind rolul artelor plastice 
în viața contemporană, o întîlnire 
a condeierilor reșițeni, o masă ro
tundă avînd ca subiect „Reșița — 
izvor de inspirație artistică".

• SLOBOZIA (Corespondentul 
„Scînteii", Lucian Ciubotarul. — In 
săptămina care s-a încheiat, așe- 
zămintele culturale din județul Ia
lomița au organizat o serie de ma
nifestări cultural-artistice dedicate 
aniversării republicii. La Călărași 
a fost inaugurată expoziția de artă 
plastică „Peneluri ialomițene", unde 
sint expuse lucrări de gravură, 
pictură, ceramică și sculptură, in
spirate din efortul creator al oame
nilor muncii, peisaje. Combinatul 
de îngrășăminte azotoase din Slo
bozia a găzduit simpozionul „Tre
cutul și prezentul țării — izvor de 
învățăminte și patriotism", iar la 
clubul tineretului din localitate ar
tiștii amatori au prezentat un re
cital de poezie patriotică. Sim- 
bătă și duminică au avut loc 
în toate comunele și casele de cul
tură din județ, cu prilejul deschi
derii festivalului „Iarna ialomițea- 
nă“, spectacole muzical-cores rafie* 
și concursuri sub genericul „Slăvim 
republica".

FILME DOCUMENTARE
• BACAU (Corespondentul „Scîn

teii", Gheorghe Baltă). — Sub gene
ricul ..Omagiu republicii" se desfă
șoară la Bacău numeroase mani
festări cultural-educative. Con
cepute ca un amplu festival cul
tural-artistic, manifestările includ 
expuneri și simpozioane pe teme 
ca : „România — înfăptuiri și per
spective", „Omul și cultura contem
porană", „Tineretul patriei noastre, 
constructor activ al socialismului" 
la care își dau concursul profesori, 
istorici, specialiști, activiști de 
partid. Cu prilejul marii sărbători 
au loc, de asemenea, spectacole 
susținute de formații artistice ale 
caselor de cultură, cluburilor mun
citorești și căminelor culturale.

• ARAD (Prin telefon de la C. 
Simion). — La librăria „Ion Slavici" 
din Arad s-a deschis „Decada 
cărții românești" — manifestare 
culturală dedicată celei de-a 25-a 
aniversări a republicii. In pe
rioada decadei sint organizate, la 
toate librăriile din municipiu, expo
ziții permanente de carte româ
nească, întîlniri ale cititorilor cu 
reprezentanți ai Editurii științifice 
și Editurii. „Eminescu", cu scriitori,
• GALAȚI (Corespondentul „Scîn

teii", T. Oancea). — La Muzeul de 
istorie din municipiul Galați a fost 
deschisă expoziția jubiliară „Mu
zeele gălățene la cea de-a 25-a ani
versare a republicii". Expoziția 
prezintă sugestiv mișcarea muncito
rească din județ, dezvoltarea muni
cipiului Galați după 23 August 1944 
prin expunerea unor documente, 
articole din presa vremii, fotogra
fii, hărți, grafice, machete și altele, 
exponate aparținînd colecțiilor Mu
zeului de științe naturale, Muzeu
lui de istorie și ale Muzeului mixt 
din municipiul Tecuci.

• IAȘI (Corespondentul „Scîn
teii", Manole C'orcaci). — în cadrul 
manifestărilor consacrate celei de-a 
25-a aniversări a republicii. Comi
tetul județean Iași de cultură și 
educație socialistă și Universitatea 
populară ieșeană au inițiat în aula 
festivă a Institutului politehnic un 
ciclu de conferințe publice intitulat 
„Evocări ieșene". Prima expunere 
din acest ciclu a avut loc joi, 30

\_________________ __

Apropiata aniversare a republicii — in- 
timpinată prin realizări deosebite în toate 
domeniile creației materiale și spirituale 
— își găsește ecou și in producția cinema
tografică, respectiv in activitatea acelui 
sector al cinematografiei naționale care, 
de-a lungul anilor, a înscris consecvent pe 
peliculă mărturii vibrante ale luptei și 
succeselor poporului nostru în construcția 
socialistă : filmul documentar. Am avut, 
recent, prilejul de a viziona — la studioul 
„Alexandru Sahia" — citeva dintre filmele 
realizate în cinstea aniversării republicii.

Deosebit de convin
gător. dens și capti
vant ca desfășurare, 
filmul Ritmuri ni s-a 
părut a fi cel mai 
reușit dintre documen
tarele incluse în a- 
mrntita selecție. Rea
lizatorii (scenariul : 
Octav Ioniță. care 
semnează și regia îm
preună cu Alexandru 
Boiangiu și Felicia 
Cernăianu ; imaginea 
— Francisc Patakfalvi, 
Gheorghe Dumitru, 
Sorin Constantinescu) 
conturează un tablou 
sintetic, deosebit de 
sugestiv, al ritmurilor 
dezvoltării, actuale a 
economiei • noastre. 
Sensul imaginilor fil
mate în diferite ju
dețe ale tării, pretu
tindeni unde energiile 
descătușate și geniul 
creator al poporului 
român se materiali
zează in realizări teh
nice și economice 
competitive pe plan 
mondial, este subli
niat de un comentariu 
sobru, expresiv, avînd 
girul unor cifre și re
cunoașteri revelatoare.

Aceeași echipă de 
documentariști sem
nează și filmul Româ
nia. țara mea, realizat 
ne un scenariu de 
Paul Anghel, Este un 
scurt-metraj consacrat 
acelorași importante 
realizări consemnate 
si în filmul „Ritmuri", 
asociate intr-un con
trapunct cu virtuți 
poetice frumuseților 
peisajului românesc : 
filmul evocă in prim 
plan citeva momente 
esențiale ale actuali
tății politice din cei

douăzeci și cinci de 
ani care au trecut de 
la proclamarea repu
blicii, sugerînd unita
tea dintre partid și 
popor, care stă la te
melia impunătorului 
edificiu socialist.

Sinteze de o certă 
.valoare documentară, 
propagandistică, aceste 
filme ilustrează una 
dintre direcțijje' spe
cifice activității stu
dioului „Al. Sahia". 
Un alt film, intitulat 
O scurtă istorie a gi
gantului de la Porțile 
de Fier. celebrează 
ziua republicii oferind 
o retrospectivă a e- 
forturilor. a inteli
genței creatoare și a 
tehnicii noi incorpo
rate în epocala con
strucție — fruct al 
colaborării româno-iu- 
goslave. Filmul, rea
lizat de un cineast 
specializat in docu
mentare de populari
zare științifică, Mir
cea T. Popescu (ima
ginea — Victor Po
pescu și Constantin 
Teodorescu) nu epui
zează. desigur, su
biectul abordat. De 
altminteri, studioul a 
consacrat construcției 
de la Porțile de Fier 
un ciclu de filme do
cumentare. un ciclu 
de filme tehnice și 
două lung-metraje 
realizate împreună cu 
cineaști iugoslavi. 
Considerat în acest 
context de preocupări, 
filmul la care ne re
ferim onorează con
vingător tema formu
lată în titlul amintit. 
Orașul și oamenii săi 
(scenariul și regia —

Nina Behar ; imagi
nea — Doru Segall) 
reprezintă o incursiu
ne cu multe momente 
semnificative în • viața ( 
și realitățile orașului 
Gh. Gheorghiu-Dej — 
oraș inflOritor. .apărut 
pe harta tării jn anii 
republicii ; București 
(scenariul și regia — 
Eugenia Gutu ; ima
ginea. — C-tin Teodo- 
rescuj răspunde ce
rințelor unui scurt- 
metraj publicitar des
pre Bucureștiul tu
ristic.

Am amintit ne scurt 
citeva noi producții 
ale studioului „Ale
xandru Sahia". care 
ilustrează prin tema 
și spiritul lor partici
parea documentariș
tilor la apropiata .săr
bătorire a zileE. repu
blicii. Aceste filme, 
întreaga selecție pre
zentată în cadrul re
centei vizionări de
monstrează o dată mai 
mult resursele docu
mentariștilor noștri, 
care în acest an au 
realizat 170 de scurt- 
metraje de genuri di
ferite. multe dintre ele 
grupate în cicluri te
matice de un deosebit 
interes actual.

Fiind vorba despre 
filme documentare, 
vom încheia consem- 
nind o frumoasă ini
țiativă dedicată de Co
mitetul de cultură și 
educație socialistă al 
județului Dol.i și în
treprinderea cinema
tografică județeană 
sărbătoririi unui pă
trar de veac de la 
proclamarea republi
cii : „Festivalul fil
mului de scurt-me
traj". care s-a desfășu
rat la Craiova intre 
20 si 26 noiembrie. în 
fața a 17 mii de spec
tatori. Scopul acestui 
festival : evidențierea 
valorilor educative ale 
scurt-metrajului ro
mânesc.

D. COST1N

• Teatrul T. V. inaugurează marți, 
5 decembrie. a.c. „Luna dra
maturgiei originale" cu spectacolul 
de evocare patriotică : „Coroană 
pentru Doja" de Aurel Gheorghe 
Ardeleanu, realizat în colaborare 
cu Teatrul Național din Timișoara.

In cadrul manifestărilor dedicate 
aniversării republicii, Teatrul „V. I. 
Popa" din Birlad a hotărit să-și or
ganizeze la sedtu și în județul 
Vaslui, „Luna dramaturgiei româ
nești" in care vor fi prezentate noi 
premiere și spectacole cu piese ro
mânești, scrise in anii republicii.

Astfel, joi 30 noiembrie 1972 — a 
avut loc premiera inedită consa
crată acestui eveniment cu „Casa 
care a fugii prin ușă" de Petru Vin- 
tilă (Regia Cristian Nacu. sceno
grafia Al. Olian). spectacol axat pe 
tema luptei comuniștilor împotriva 
exploatării, pentru instaurarea orin- 
duirii socialiste.

Alternativ cu noua premieră, vor 
fi jucate la sediul teatrului și in 
localitățile Vaslui, Huși, Murgeni, 
Negrești, Fălciu, precum și în me
diul rural, piesele Fata Morgana — 
de Dumitru Solomon, Moștenitorul 
păcălit — de Gh. Vlad. va avea loc 
un Recital de versuri patriotice, ca și 
spectacolul Slavă republicii, din li
rica contemporană.

în cadrul „Lunii dramaturgiei ro
mânești" vor avea loc întîlniri ale 
colectivului artistic cu muncitorii de 
la Fabrica de rulmenți Birlad, Fa
brica de confecții Birlad și cu tine
retul și elevii din unele școli și 
licee. Cu acest prilej vor fi purtate 
discuții pe tema „Mișcarea teatrală' 
românească în anii republicii", ur
mate de recitaluri de poezie patrio
tică.

• Teatrul maghiar de stat din 
Timișoara a prezentat duminică 
3 decembrie, in premieră, pie
sa dramaturgului sovietic Dimitri 
Ugriumov „Valiza cu etichete". Re
gia spectacolului este semnată de 
Kdra Ilona, iar scenografia de 
Cseresnyes Udikd.
• Teatrul de estradă Pitești a 

prezentat miercuri 29 noiembrie 
1972 premiera spectacolului revistă 
„Cabaret in alb și negru" de Aurel 
Felea și Sădi Rudeanu. Conducerea 
muzicală este semnată de Aurel Gi- 
roveanu.

• Teatrul de păpuși „Așchiuță" 
din Pitești a prezentat joi, 23 no
iembrie a.c. premiera spectacolului 
„Fin și calul alb al văzduhului" de 
Ada Teodorescu in regia lui Traian 
Ghițescu-Ciurea și scenografia lui 
Mircea Nicolau. Distribuția este a- 
sigurată de tot colectivul secției de 
păpuși.

EXPOZIȚII
• Vineri, 1 decembrie, la Muzeul 

Brăilei din Piața Lenin nr. 3 a avut 
loc vernisajul EXPOZIȚIEI DE 
ARTĂ PLASTICĂ ȘI DECORATIVA 
DIN REPUBLICILE SOVIETICE 
ALE ASIEI CENTRALE ȘI KAZAH- 
STAN. Expoziția conține piese de 
pictură, grafică, ceramică și artă de
corativă.

• La galeriile de artă Apollo (Ca
lea Victoriei 56) a avut loc recent 
vernisajul unei noi expoziții, în ca
drul căreia iși prezintă lucrările : 
ȘTEFAN .CÎLȚIA — pictură, desen, 
SORIN ILFOVEANU — gravură, de
sen și MIHAI MIHAI — sculptură.

J

FILME ÎN PREMIERĂ

Sesizarea 
a mers la țintă

„Lăsată fără pază, 
cireada a 100 de ju- 
ninci a C.A.P. Doro- 
hoi. a ajuns pe linia 
ferată — se arăta in
tr-o scrisoare •primită 
la redacție. Tocmai in 
acel moment se apro
pia un tren. Ca să 
prevină catastrofa, ce
tățeanul Ion I. Marian, 
aflat intimplător prin 
apropiere, a făcut 
semn mecanicului să 
oprească trenul și a 
îndepărtat animalele 
dp pe linie". în scri
soare se mai arată că 
animalele sint prost 
îngrijite și hrănite.

Uniunea județeană a 
!ooperativelor agricole 
de producție Botoșani 
ne răspunde că sesiza
rea corespunde reali
tății. Pentru înlătura
rea deficiențelor sem
nalate, la C.A.P. Do- 
rohoi s-a organizat o 
consfătuire de lucru 
cu toți Îngrijitorii, in 
cadrul căreia s-au dis
cutat deficiențele din 
sectorul zootehnic. 
Paznicii de la juninci, 
care s-au dovedit fără 
răspundere față de a- 
vutul obștesc, au fost 
inlocuiți. „Prin mă
sura luată și un con
trol mai efectiv în sec
torul zootehnic, există 
garanția evitării unor 
aspecte de natura ce
lor intîmplate, sarci
nile fiind concret sta
bilite pe oameni și pe 
membrii consiliului de 
conducere al coopera
tivei agricole de pro
ducție". Foarte bine ! 
Dar trebuia oare să 
scrie cineva la Bucu
rești spre a se lua mă
suri de înlăturare a 
unor deficiente pe 
care consiliul de con
ducere al C.A.P. nu 
se poate să nu le fi 
cunoscut ?

Ceea ce este 
cu adevărat 

nepermis
Petre Ceici din Cra

iova ne-a relatat in
tr-o scrisoare că, la 21 
octombrie a. c., a cum
părat o baterie 6 F-22 
de 9 V, pe care n-a 
putut s-o folosească, 
împreună cu Alexan
dru Dorniceanu. ges
tionarul ,unității res
pective. a încercat și 
alte baterii, fabricate 
la aceeași dată, dar 
nici una n-avea cu
rent. Răspunzi nd re
dacției in legătură 
cu sesizarea de mai 
sus. Direcția comer
cială a județului Dolj 
ne informează : „A-
ceste baterii sint fa
bricate conform STAS 
508 1968, iar C.T.C. 
este, asigurat de doi 
ingineri din Ministe
rul Comerțului Inte

rior. care formează o 
achipă de supracon- 
.rol. Termenul de ga
ranție fiind de 6 luni, 
iar data fabricației 
21 iunie 1972, aceste 
baterii sint în termen 
de garanție și nu era 
permis să nu fie in 
stare de funcționare". 
Prin urmare, afirmind 
că „nu era permis", 
răspunsul direcției co
merciale lasă să se 
înțeleagă că nici n-ar 
fi putut exista faptul 
semnalat. Nu sintem 
in măsură să stabilim 
dacă era sau „nu era 
permis" să funcționeze 
bateriile respective. 
Dar tratamentul apli
cat sesizării cumpără
torului este în mod 
cert nepermis.

Legea e una 
pentru toți

Intr-o seri soare din 
Tg. Jiu erau semna
late abuzuri comise 
de salariați ai Oficiu
lui județean de turism 
Gorj. Răspunsul Con
siliului popular jude
țean Gorj — in fapt 
un referat de cerce
tare a sesizării întoc
mit de urr inspector — 
ne furnizează o listă a 
elementelor cu ante
cedente penale cărora, 
direct sau sub parava
nul rudelor, li s-au în
credințat posturi de 
responsabili de restau
rante și cabane turis
tice, incălcîndu-se ast
fel dispozițiile legale. 
Consecințele s-au re
simțit in gospodărirea 
unor restaurante și ca
bane și în servirea tu
riștilor. Răspunsul nu 
oferă insă nici o ex
plicație demnă de re
ținut asupra cauzelor 
care au dus Ia aceas
tă stare de lucruri, nu 
arată dacă conducerea 
O.J.T. Gorj are sa-u nu 
vreo răspundere pen
tru ceea ce s-a întim- 
plat. Aflăm, totuși, că 
..directorul O.J.T., 
Vladimirescu Dumitru, 
și contabilul șef (nu e 
dat numele lui — n. n.) 
au fost sancționați de 
către Comitetul exe
cutiv al consiliului 
popular județean Gorj 
cu penalizarea de 10' 
la sută din salariu pe 
iuria septembrie a. c„ 
aentru nerealizarea o- 
bligațiilor ce le revin 
potrivit regulamentu
lui de organizare și 
funcționare". (De alt
fel. ni se prezintă o 
listă lungă de șefi d,e 
serviciu și alți sala
riați de la O.J.T. pe
nalizați cu rețineri din 
salariu sau sancționați 
contravențional). Ce 
inseamnă însă în rea
litate, la concret, „ne
realizarea obligațiilor 
ce lș revin", nu se 
precizează în răspuns. 
Oricum, dacă ținem 
seama de neregulile

petrecute, simpla pe
nalizare nu este de 
natură să convingă pe 
cei in cauză că tre
buie să respecte legea.

0 explicație 
prea puțin 

convingătoare
La Începutul acestui 

an, mobilierul spitalu
lui din Dumbrăveni- 
Sibiu a fost scos in 
curte in vederea exe
cutării unor reparații 
— ne-a scris sora me
dicală Rafila Nicoară. 
Dar nici pină acum 
(la începutul lunii 
septembrie a. c. — 
n. n.), cooperativa 
„Prestarea" din Si
ghișoara, care s-a an
gajat să execute /lu
crările, nu și-a înde
plinit obligațiile. Din 
această cauză, mobi
lierul se degradează, 
spitalul nu-și poate 
desfășura activitatea".

Uniunea județeană a 
cooperativelor mește
șugărești Mureș, că
reia i s-a trimis sesi
zarea, ne informează 
că termenul de înche
iere a reparațiilor n-ar 
fi fost 1 iunie, cum se 
spunea în sesizare, ci 
1 august, iair nerespec- 
tarea lui s-ar fi dato- 
.rat faptului că bene- 

. fi «arul .(adică spita
lul) „nu ne-a pus la 
dispoziție front de lu
cru suficient, 'ci numai 
parțial, și a dat cu în
tindere unele soluții 
pentru instalații sani
tare, precum și lipsei 
de materiale și mun
citori calificați"... „In 
ultima perioadă lip
surile arătate au fost 
remediate, astfel că 
pină la 25 octombrie 
a. c. se va putea trece 
la recepția definitivă". 
Deși partea din răs
puns in care se în
cearcă justificarea tă
răgănării nu este prea 
convingătoare, am so
cotit totuși că U.J.C.M. 
Mureș a rezolvat se
sizarea, de vreme ce. 
pină la urmă, se va 
trece la recepția defi
nitivă. Am informat 
autoarea sesizării des
pre aceasta. Dar iată 

' căi la mijlocul luiiil ’ 
noiembrie, Rafila Ni
coară ne scrie din nou. 
arătînd că cei de la 
cooperativa meșteșu
gărească nu respectă 
nici promisiunile fă
cute redacției. Sint 
încă multe lucrări de 
făcut și niai ales de 
refăcut — arată dînsa 
în scrisoare — iar me
seriașii vin de la Si
ghișoara la ora 11, iau 
o gustare și la ora 15 
pleacă. Asta înseamnă 
că lucrarea se poate 
prelungi alte luni de 
zile.

Ce aveți de spus 
despre aceasta, tova
răși de la U.J.C.M. 
Mureș ?

Nicolae ENUȚA

JUDEȚEAN
Corespondenții 

„Scînteii" transmit;

CONSTANȚA

Poarta aeriana 
a litoralului 

se modernizează
La aeroportul „Mihail Kogăl- 

niceanu" de lingă Constanța se 
execută importante lucrări de 
dezvoltare și modernizare. între 
altele, aici a început prelungi
rea pistei de rulare cu încă 
1 km, ceea ce va permite deco
larea și aterizarea unor aeronave 
de mare capacitate. Se mai con
struiesc. de asemenea, platfor
me, căi de rulare și de legătură, 
obiective care se vor încheia 
pină la 15 mai 1973. în acest fel, 
poarta aeriană a litoralului va 
putea asigura. în noul sezon es
tival, un număr sporit de curse 
de avioane.

•HARGHITA

Un nou 
lac de munte

•
Printre alte lucrări edilitar- 

gospodărești de larg interes ce
tățenesc, executate în ultimul 
timp la Gheorgheni, figurează și 
extinderea alimentării cu apă 
potabilă a populației. In același 
timp se desfășoară lucrări de 
sistematizare a cursului pîrîului 
Belchia. A fost terminată con
struirea unui baraj pentru cap
tarea apelor îritr-un lac de acu
mulare. Noul lac de munte con
stituie. totodată, unul dintre 
locurile cele mai frumoase de 
agrement ale gheorghenilor ți 
turiștilor în trecere spre stațiu
nea Lacul Roșu.

ALBA

■i

„Alba~lux" 
numărul 

1000 000
La Uzina mecanică din Cugir 

s-a realizat mașina electrică de 
spălat rufe cu nr. 1 000 000. Pină 
acum, din seria mașinilor de 
spălat rufe „Alba-Iux", apreciate 
de gospodine, s-au fabricat 7 ti
puri. De' subliniat că in acest 
an, colectivul uzinei a realizat 
peste plan mai bine de 17 000 
mașini de spălat rufe.

CARĂȘ- 
SEVERIN

EDITURA^

TIMIȘOREANĂ „FAM' 

IA PRIMELE APARIȚII I
TIMIȘOARA (Coresponden

tul „Scînteii", Cezar Ioana).
In cadrul manifestărilor or

ganizate cu prilejul „Decadei 
cărții românești", vineri 1 de
cembrie, la librăria „Mihail 
Eminescu" din Timișoara a a- 
vut loc prezentarea primelor 
volume apărute in noua edi
tură Facla. Intre acestea se 
află romanul Lume fără cer al 
scriitorului Virgil Birou, inspi
rat din viața minerilor de la 
Anina, lucrările Geneza ideilor 
estetice in cultura românească 
de ion Iliescu. Traian Vuia, un 
pionier al aviației moderne, de 
G. Lipovan. volumul de ver
suri Tot ce mă doare de Da
mian Ureche.

După cum ne-a informat di
rectorul editurii, Simion Dimă, 
pină la sfirșitul anului la Timi
șoara vor mai apărea încă 10 
volume apârținind unor presti
gioși scriitori și oameni de ști
ință și cultură din Banat.

• Săptămina aceasta sint progra
mate in premieră două coproducți1 
ale studiourilor ..București" și „Te- 
lemunchen". realizate după povesti
rile lui Jack London : LUPUL MA
RILOR (scenariul și adaptarea dialo
gurilor variantei române — Sergiu Ni- 
colaescu ; regia Alecu Croitorul și 
RĂZBUNAREA (scenariul și adapta
rea dialogurilor variantei române —.. 
Alecu Croitoru ; regia Sergiu Nicola- 
escu). Imaginea ambelor pelicule 
este semnată de Andre Zarra ; mu
zica — Hans Posegga. Tiberiu O- 
lah : decoruri — Aureliu Ionescu :

costume — Lidia Luludis. In dis
tribuție : Raimund Harmstorf, Ed
ward Meeks, Emmerich Schaffer, 
Sergiu Nicolaescu. Boris Ciornei, 
Mircea Albulescu. Dana Comnea ș.a.

MAREA EVADARE — producție a 
studiourilor americane, în regia lui 
John Sturges. Inspirat de un fapt 
autentic, petrecut in timpul războ
iului, filmul îl are in fruntea dis
tribuției pe actorul Steve MacQueen 
(premiul de interpretare masculină 
la festivalul de la Moscova).

Săptămina filmului britanic
. Astă-seară are loc, la cinemato
graful „Capitol", gala inaugurală a 
Săptămînii filmului britanic. Orga
nizată in cadrul programului de 
schimburi culturale româno-britani- 
ce. această ..sâptămină cinemato
grafică" va prilejui trecerea in re
vistă a citor.va realizări, reprezenta
tive pentru preocupările unor crea
tori din diferite generații. Vor fi 
prezentate filmele : Maria Stuarl (in 
gala de astă-seară și miine, marți).

Trăind liber (miercuri). Doomwatch 
(joi). Războiul lui Murphy (vineri), 
Prietenul (sîmbătă). Kes (duminică) 
La această manifestare culturală, 
salutată de publicul nostru, ia par
te și o delegație a cinematografiei 
britanice.

„Săptămina filmului britanic" se va 
desfășura și la Cluj, cu următorul 
program : „Maria Stuart" (11 și 12 
decembrie), „Trăind în libertate" (13 
și 14). „Doomwatch" (15 și 16).

în sălile de concert
— Iată două interesante concerte 

camerale : astă seară, ora 20. la Sa
la mică a Palatului putem asculta 
cvartetul „Pro Arte", iar miercuri 
6 decembrie, ora 20. in aceeași sală, 
cvintetul „Concertino" va prezenta 
muzică franceză in cadrul ciclului 
„Comori ale barocului muzical".

— Simfonicul Filarmonicii de vi
neri 8. simbătă 9. ora 20. la Atene
ul Român ne propune să audiem, 
sub bagheta lui Paul Popescu, lu
crări de Beethoven, Mozart, Bento-

iu ; solist violonistul Ștefan Gheor
ghiu.

— La Radioteleviziune. Orchestra 
simfonică dirijată de Ion Baciu 
prezintă joi 7, ora 20, în primă au
diție, piesa simfonică „1907" de Ti
beriu Olah. iar duminică 10. ora 20. 
Orchestra de studio, dirijată de Lu
dovic Baci, susține primul concerl 
dip seria „Integralei concerteioi 
pentru clavecin", solistă Olivera 
Djurdjevic (R.S.F. Iugoslavia).

Un nou magazin comercial la Oradea Foto : S. Cristian

Sentimentul patriotic in poezie
(Urmare din pag. I)

bravură ale ostașilor nu 
sint slăvite pentru ele 
insele, ci raportate la is
toria națiunii, la im
portanța lor hotărîtoa- 
re in vederea cuceri
rii unei etape istorice 
necesare pentru configu
rarea României moderne. 
Alecsandri trăiește im
portanța acestui eveni
ment cu toată ființa sa. 
El nu este un simplu ob
servator uluit de faptele 
de vitejie ale ostașilor, ci 
un participant nelipsit și 
activ. Sinceritatea depli
nă și avîntarea participă
rii conferă poeziilor sale 
aura autenticității, cea mai 
de preț pentru opera de 
artă.

Este de la sine înțeles 
•ă lucrările lipsite de sin

ceritate. in sensul adeziu
nii, și de evidența acestei 
participări depline devin 
patriotarde. adică ne
autentice, confecționate 
și, deci, nule din punct 
de vedere artistic. Dar 
cum spuneam, încărcătura 
emotivă nu poate fi a- 
ceeași și nu Doate 
rămine la același diapa
zon. ea fiind determinată 
nu numai de natura eveni
mentului, ci și de situa
rea lui in timpul isteric.

Sursa sentimentului pa
triotic rămine, desigur, a- 
ceeași. dar el este aseme
nea unui riu care iși 
schimbă albia oglindind 
mereu alt peisaj social, 
deslușind mereu alte sem
nificații ale imaginii 
Acest riu. ca să ne oprim 
la comparația aceasta 
străbate azi alt peisa: 
d*eit pe vremea lui A

lecsandri, apele sale re
flectă impresionantul pei
saj. niciodată intiln.it pină 
acum, al edificării so
cialismului in țara noas
tră, al traducerii in faptă 
a celei mai cutezătoare 
viziuni asupra devenirilor 
sociale — programul ela
borat de partidul comu
nist.

încărcătura emotivă nu 
, și schimbă natura, dar de 
vreme ce imaginea ar
tistică înseamnă expe
riență socială cristalizată, 
acum sîmburele emotiv 
naște o nouă corolă, pen
tru că sentimentul patrio
tic se confundă acum ple
nar cu participarea și an
gajarea fiecăruia la e- 
fortul colectiv dedicat e- 
dificării unei orînduiri 
ini in țara noastră — so- 
"etatea socialistă. Iubirea 
’e patrie se îngemănează

astfel firesc și fericit eu 
încrederea in cauza so
cialismului, devenind cre
zuri fundamentale ale 
poetului, ale poeziei. Re
zonanța acestor sentimen
te se cere să răsune dis
tinct, cu demnitate și 
personalitate, în lirica 
noastră contemporană.

Forța de expresie și 
autenticitatea, care con
feră durabilitatea operei 
de artă, sint determinate, 
ca intotdeauna. de parti
ciparea sinceră și deplină 
a poetului la ceea ce se 
înfăptuiește aici și acum, 
la prezentul și la viitorul 
patriei.

Nu cred a fi mai nobilă 
aspirație pentru un poel 
adevărat decît slujirea 
prin vers, prin metaforă 
a acestei realități de 
multiple semnificații so
ciale și etice !

Un nou complex 
comercial

La Reșița a fost dat in folo
sință un nou și modern complex 
comercial. Noul edificiu este si
tuat in microraionul nr. 2 al 
cartierului „Lunca Bîrzavei". El 
dispune de numeroase unități 
de desfacere a produselor ali
mentare, legume, fructe, pîine, 
produse lactate etc., precum și 
de un restaurant și o cofetărie. 
Cu noul complex, rețeaua co
mercială reșițeană ajunge la o 
suprafață totală de aproape trei 
hectare.

HUNEDOARA

Expoziția 
fotoamatorilor

La Lupeni a fost deschisă o 
expoziție cu fotografii realizate 
de membrii cercurilor de foto- 
amatori din județul Hunedoara. 
Sint expuse numeroase lucrări 
reprezentind aspecte semnifica
tive din noile peisaje industriale 
și social-culturale ale județului, 
portrete de fruntași în produc
ție, imagini ale unor ținuturi de 
un pitoresc inedit. De o bună 
apreciere se bucură lucrările ex
puse de membrii cercurilor foto 
de la cluburile muncitorești din 
Lupeni și Hunedoara.

BACĂU

Puncte 
de documentare 

juridică
Pe lingă consiliile populare 

municipale și orășenești din 
județ au fost organizate puncte 
de documentare juridică. Ele își 
propun să contribuie la explica
rea conținutului legilor țării, 
precum și a actelor normative 
elaborate pe plan central și lo
cal. Cetățenii găsesc aici colec
ții de legi, hotărîri. decizii și alte 
materiale documentare. In ace
lași timp, juriștii dau explicații 
și informații jn legătură cu con-' 
ținutul și aplicarea corectă a le- . 
gilor in vigoare.

intiln.it
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FOTBAL

Delegația de activiști ai P.C.R

„Ilie Năstase și-a luat

o convingătoare revanșa

asupra lui Stan Smith"

Aprecierile agențiilor internaționale de presă asupra

strălucitului succes al tenismanului nostru în „Turneul 

campionilor" de la Barcelona

încheiat în noaptea 
de sîmbătă spre dumi
nică, la ora 2,20 (ora 
Bucureștiuluî), „Tur
neul campionilor", ul
timul mare concurs al 
sezonului internațio
nal de tenis, a coincis 
cu o remarcabilă vic
torie a sportivului 
nostru Ilie Năstase, 
care l-a.învins în fi
nală (cu 6—3, 6—2,
3—6, 2—6, 6—3), după 
o partidă pasionantă, 
pe marele său ri
val. americanul Stan 
Smith. Miile de spec
tatori prezenți în sala 
de sport din Barcelo
na au asistat timp de 
aproape trei ore la 
disputa dintre doi ve
ritabili maeștri ai ra
chetei, cu răsturnări 
dramatice de situații, 
șl cu Un final superb 
al românului, care s-a 
impus autoritar 
timul set.

Prin succesul 
tal în turneul 
Barcelona, Ilie 
se încheie actuala sta
giune de tenis cu un 
bilanț foarte rar în- 
tilnit chiar în palma
resul celor mai fai
moși jucători din isto
ria tenisului. învingă
tor în 11 mari turnee

In ul-
repur- 
de la 

Năsta-

Internaționale, printre 
care și cel de la 
Forest Hills, finalist 
al turneului de la 
Wimbledon, finalist cu 
echipa țării noastre în 
„Cupa Davis", câștigă
tor al marelui premiu 
al Federației interna
ționale de tenis, Năs
tase este incontestabil 
jucătorul cu cea mai 
prodigioasă activitate 
în anul 1972. Succesul 
de sîmbătă seara asu
pra lui Smith îi oferă 
satisfacția unei bine
meritate revanșe în 
fața celui care este so
cotit cel mai puternic 
adversar al său.

Comentind finala de 
la Barcelona, cores
pondentul agenției 
FRANCE PRESSE no
tează, printre altele : 
„Românul Ilie Năstase 
a cîștigat în mod stră
lucit «Turneul campio
nilor». Partida sa cu a- 
mericanul Smith a fost 
de excelent nivel, a- 
prig disputată și a ți
nut viu interesul celor 
5 000 de spectatori 
timp de 2 ore și 40 de 
minute. Năstase și-a 
adjudecat relativ u- 
șor primele două se
turi, apoi am asistat 
la o revenire puterni-

că a lui Smith, dar în 
setul decisiv Năstase 
a jucat formidabil 
și a încheiat cu un 
smeci imparabil parti
da în favoarea sa".

„Năstase a jucat 
mai bine, loviturile 
sale au fost mai pre
cise, passing shouts-u- 
rile splendide și deru
tante" — subliniază 
comentatorul agenției 
REUTER.

„Finala turneului 
de la Barcelona 
scrie comentatorul 
genției U.P.I. — 
fost un festival 
tenis în care româ
nul Ilie Năstase și-a 
luat o revanșă convin
gătoare asupra lui 
Stan Smith."

★
Clasamentul final al 

„Turneului campioni
lor" de la Barcelona : 
1 Ilie Năstase (Româ
nia) 5 victorii ; 2. Stan 
Smith (S.U.A.) 4 v. ; 
3—4 J. Connors și 
Tom Gorman (ambii 
S.U.A.) 2 v. 5—6. 
M. Orantes (Spania), 
J. Kodes (Cehoslova
cia) 1 V. : 7—8 Glrfie- 
no (Spania) și Hewitt 
(R.S.A.) nici o victo
rie.

POLO PE APĂ

S-A ÎNCHEIAT FAZA FINALĂ

„Cupa Românieiii s-a înapoiat de la Moscova
Ideea, atît de veche și atit de per

sistentă, a unei Cupe pentru care 
joacă și luptă numeroase echipe, 
fără discriminare valorică, reală sau 
presupusă, a diferitelor categorii de 
clasificare divizionară, este una din
tre cele mai generoase din fotbalul 
nostru. Și, ce păcat că întrecerile 
pentru „Cupa României" sînt pe 
undeva umbrite, fie din motive de 
ordin obiectiv (lipsa unor date mai 
favorabile in calendarul competițio- 
nal), fie din cauze subiective (reguli 
nepotrivite cu spiritul Cupei : siste
mul de calificare în situațiile meciu
rilor egale, sistem dezavantajînd toc-

mai echipele din 
re ; partidele pe

Ieri ne-a fost 
obișnuita serie de surprize, rezultate 
și scoruri mai puțin scontate, ambele 
izvorite din dorința echipelor „mici" 
de a învinge pe cele „mari", din am
biția anonimilor de a ieși la' supra
fața fotbalului național. Acestui elan 
de autodepășire i-au căzut victime in 
etapa XVI-ilor, nu mai puțin de 
cinci echipe din divizia A, alte Cinci 
calificindu-se, la scor egal, prin acea 
clauză de neințeiles despre care a- 
minteam mai sus ! Iar, printre cei 
favorizați de către o asemenea soar-

categoriile inferioa- 
terenuri „neutre"), 
dat să înregistrăm

Ș» ■' -

Fotbalul se joacă și... cu capul (fază din meciul Progresul—Petrolul)

i

tă... reglementară, se numără — la 
fel ca în ediția precedentă 1 — însăși 
ciștigătoarea Cupei, echipa Rapid.

Putem să considerăm drept strălu
cite rezultatele Constructorului din 
Galați și Științei din Petroșani, for
mații din divizia C, care au scos din 
întrecere pe Jiul, și, respectiv, pe 
A.S.A. Tg. Mureș. Putem să remar
căm pe Chimia din Rm. Vâlcea,. 
prin vtetoria asupra brașovenilor de 
la Steagul roșu și pe una dintre ne
dreptățitele ediției precedente a Cu
pei, echipa F. C. Galați, care a eli
minat ieri pe C.S.M. Reșița. Inten
ționat am lăsat la urmă pe Metalul 
București, care de trei ediții conti
nuă să ne uimească prin modul cum 
iși tratează adversarele din divizia 
A. Ieri, echipa antrenată de Paul 
Popescu, echipă despre care credeam 
că este mai slabă decit în trecut din 
cauza pierderii unor jucători ce se 
cheamă Troi și Mateescu. a învins 
eu 4—0 pe Universitatea Craiova.

Iată acum rezultatele : Constructo
rul Galați-Jiul 1—0 (0—0) ; Știința 
Petroșani-A.S.A. 2—1 (0—1) ; Chi
mia Rm. Vilcea-Steagul roșu 1—0 
(1—0) ; F. C. Galați-C.S.M. Reșița 
1—0 (1—0) ; Metalul București- Uni
versitatea Craiova 4—0 (1—0) ; Au
tobuzul București- U.T.A. 3—3, după 
prelungiri (!) ; Carpați Sinaia-Rapid 
0—0. după prelungiri (!) ; Ceahlăul 
P. Neamț-C.F.R. Cluj 1—1, după pre
lungiri (!) ; C.S.M. Sibiu-Farul 1—1, 
după prelungiri (!) ; Progresul Bucu- 
rești-Petrolul 1—1, după prelungiri 
(!). In celelalte meciuri : Chimia 
Făgăraș-Dinamo 0—7 ; Metalul O- 
radea-„U“ Cluj 1—4 (1—2) ; Vagonul 
Arad-S.C. Bacău 0—4 (0—1) ; F. C. 
Bihor- Sportul Studențesc 0—1 
(0—0) ; C.F.R. Pașcani-F. C. Argeș 
1—2 (1—0) ; Minerul Lupeni- Steaua 
0—1 (0—0).

Duminică s-a înapoiat în Capitală, 
venind de la Moscova, delegația de 
activiști ai P.C.R., condusă de tova
rășul Aurel Duca, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar .al Comitetului 
județean Cluj al P.C.R., care, la invi
tația C.C. al P.C.U.S.. a făcut o vizită 
în schimb de experiență în U.R.S.S.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovarășul 
Teodor Marinescu, membru al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

A fost de față V. I. Drozdenko, am
basadorul U.R.S.,S. la București.

★
In timpul vizitei, delegația română 

a avut convorbiri la C.C. al P.C.U.S. 
cu activiști de răspundere în dome
niul construcțiilor de mașini, la Co-

Stat al Consiliului de Mi- 
și

mitetul de 
niștri al U.R.S.S. pentru Știință 
tehnică, la Ministerul învățămintu- 
lui Superior și Mediu de Specialitate, 
la alte instituții centrale. Delegația a 
vizitat, de asemenea, orașul Minsk, 
unde a avut oonvorbiri la C.C. al P.C. 
din Bieloni.sia. la Academia de Ști
ințe a R.S.S. Bieloruse și institutele 
acesteia.

La 2 decembrie, delegația de acti
viști ai P.C.R. a fost primită de P. N. 
Demicev. membru supleant, al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 

■ P.C.U.S., ou care a avut o convorbi
re caldă, prietenească. La convorbi
re a participat, de asemenea, Gheor- 
ghe Badrus. ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Uniunea So
vietică.

(Agerpres)

V. M

ÎN CURÎND APARE

Cartea anului:
ALMANAHUL

„SC1NTEIA" 1973

Lectura preferată
a omului bine informat

A „CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI"
Turneul final al „Cupei campioni

lor europeni" la polo pe apă. la care 
au participat campioanele Ungariei, 
Iugoslaviei, Uniunii Sovietice și 
României, s-a încheiat duminică 
după-amiază, la Budapesta. întrece
rile au avut loc în bazinul acoperit 
de pe insula Margareta. In ultimele 
două meciuri s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Partizan Belgrad —

Dinamo București 6—3, Ț.S.K.A. 
Moscova — O.S.C. Budapesta 5—4.

Ocupînd primul loc in clasamentul 
general al turneului (două victorii și 
o înfrângere). echipa budapestană a 
fost declarată ciștigătoare a trofeului. 
Cu o victorie și două înfringeri. dina- 
moviștii bucureșteni s-au clasat fi
nalmente pe locul IV.

IERI, LA AUTOMOBILISM
Sezonul sportiv automobilistic s-a 

încheiat ieri, p dată cu finala con
cursului republican de indeminare. 
disputată pe str. Maior Coravu din 
Capitală. A 
curs destul 
de 
pentru 
mul oa 
a oferi

fost vorba de un oon- 
de

cu
promova

reușit, organizat 
un dublu scop : 

automobilis- 
penitru

posibili ta-

A.C.R.
a

sport, precum și 
participanților

Institutul de educație fizică și 
sport — instituție de învățămînt su
perior, de la a cărei înființare au 
trecut 50 de ani — organizează, în 
cadrul manifestărilor prilejuite de 
aniversarea a 25 de ani de la pro
clamarea republicii și de semicente
narul său. o serie de competiții 
sportive internaționale, miine, 5 de
cembrie, în sala ..Progresul" din str. 
dr. Staicovici. întrecerile — la bas
chet. volei, handbal, gimnastică mo
dernă — încep la orele 15. Tot 
marți (ora 9.30) va avea loc o adu
nare festivă (la casa de cultură a 
studenților „Grigore Preoteasa"), iar 
miercuri dimineața o 
municări și referate 
vernisajul expoziției 
în localul I.E.I^S.

tea
(și acum 
care, de 
circulația 
Ar fi de 
sportivității depline, al echității în
trecerilor. clasamentele să se întoc
mească pe categorii (începători și a- 
vansați), ținind cont, poate, chiar de 
vechimea in conducerea auto. Nu este 
nicidecum firesc sâ pui pe picior de 
egalitate pe un- as al volanului cu un 
începător, numai pentru că in con
curs ei se prezintă cu aceleași mașini 
de serie. .

Deși așteptată cu interes de publi
cul spectator, demonstrația de car
turi — din finalul programului de 
ieri — avea să... demonstreze. din 
păcate, superficialitatea și lipsa de 
răspundere a unora dintre piloți 
(preocupați să impresioneze prin ex
ces de viteză, fără a ține cont de 
starea mașinilor și a drumului, de 
configurația traseului), ceea ce. cre
dem, va determina luarea unor mă
suri de sancționare. De neînțeles avea 
să fie. totodată, și faptul că consem
nul privind asigurarea ordinii și a 
securității a fost ridicat — unii spec
tatori. mai puți» disciplinați, pătrun- 
zind în incintă — înainte ca în
trecerile de carturi să se fi încheiat.

P. N

de a se perfecționa in prealabil 
de a se întrece) in probe 

fapt, au mare legătură cu 
automobilistică de zi cu zi. 
dorit însă ca. în spiritul

...al centrelor de închiriere 
a materialelor și echipa

mentului sportiv

Nu toți cei oare pornesc duminica 
spre Valea Prahovei se și echipează 
pentru drumețiile de munte sau iși 
iau săniuța ori schiurile în spina
re. Nu, pentru că. prea adesea s-a 
scris in presă sau s-a transmis la ra
dio că toate cele de trebuință pentru 
citeva ore de „sport alb", le poți 
procura de Ia centrele de închiriere 
profilate astfel, de la Sinaia, Bușteni, 
Predeal sau la hotelul alpin „Cota 
1 400".

Ieri am avut ideea să ne convin
gem „pe viu" de existența acestor 
prestări. Nici nu ne-am așteptat să 
constatăm ce am văzut ! Toată 
reclama in jurul celor mai sus-men- 
țipnate nu este altceva decit vorbe 
goale, o veritabilă păcăleală. Iată, în 
fața clubului „Bucegi" din Sinaia, un 
afiș pentru amatori : „închidem ma
terial și echipament sportiv". Dar, 
dorind să-ți procuri ceva, constați că 
ușa este închisă. Dar chiar dacă ar 
fi deschisă nu ai găsi nimic. Un lo
calnic binevoitor ne-a spus : „Mai 
sint trei centre in. Sinaia, poate să 
găsiți acolo ce căutați". L-am ascul
tat și am mers, pe. rînd, la întreprin
derea de turism și odihnă din locali
tate ; era in renovare. La cooperativa 
„Prestarea", lacătul la ușă. La fel și 
la centrul clubului sportiv din Sinaia. 
Ne-am zis. poate la hotelul alpin de 
la Cota 1 400 să găsim ceva. Respon
sabilul hotelului ne-a tăiat însă spe
ranța : „Nu avem nici bocanci... nici 
hanorace, nici 
vînt, nimic".

La Predeal, 
zăpada multă, 
bie. Ce bună ar fi 
.niuță ! O cauți în tot Predealul și. 
în sfîrșit. o găsești la un comerciant 
individual. Acesta suplinește — dar 
cu taxă triplă — o prestație de ser
viciu neglijată de organele locale.

Vorbind in continuare de grija gaz
delor de a 
peților de 
și oameni 
nimum de 
cală, un cît de mic 
•spune că și în această direcție „totul 
este sublim, dar lipsește cu desăvâr
șire". Nici la oficiile de turism, dar 
nici in alte părți — ne gîndim la ca
sele de cultură si la întreprinderile 
d“ turism — od'hnă — nu găsești 
nici un ghid care să te lămurească 
cu ceva, nu se organizează nici o 
drumeție (pe distante scurte, cu 
10—12 oameni), nu există nici măcar 
un afiș îndrumător, o hartă etc.

De ce gazdele nu înțeleg sau nu 
vor să înțeleagă această dorință de 
sfîrșit de săptămină. atît de modestă, 
de altfel ?

săniuțe ; intr-un cu-

o situație similară : 
muntele alb te im- 

măcar o să-

asigura. <ium e firesc, oas- 
o zi sau 
af'ați la 
orientare

două (mai sînt 
odihnă) un mi- 
de drumeție lo- 
aiutor. putem

tuația pirtiilor de schi. Majorita
tea celor din Poiana Brașov se 
află în starea de neinvidiat din 
sezoanele trecute : denivelate, cu 
făgașuri adinei. Explicația acestei 
stări de lucruri ne-a furnizat-o 
tov. G. Măzgăreanu. director al O- 
f ici ului județean de turism Bra
șov : „Am devenit proprietarii a- 
cestor pîrtii de-abia de două-trei 
săptă'mini. Nu am reușit să le fa
cem toaleta necesară, pentru că... 
zăpada ne-a luat-o înainte". Desi-

organizațiilor de tineret. Realita
tea arată că nici în școli sportu
rile de iarnă nu au un caracter de 
masă. Inițiativele sint puține și... 
se sting lesne. Profilarea lecțiilor 
de educație fizică pe sporturile de 
iarnă — o inițiativă bună a Minis
terului Educației și Invățămîntu- 
lui — se generalizează cu greu
tate. Sub pretextul lipsei de con
diții materiale, lecțiile de educa
ție fizică se desfășoară în săli de 
clasă și pe coridoare, deși în a-

a-

Sînt bine cunoscute condițiile 
propice, de relief și climă, pe care 
țara noastră le oferă pentru dez
voltarea sporturilor de iarnă. Dar 
la fel de cunoscut este și faptul 
că, in ansamblu, la aceste sporturi, 
cu o largă accesibilitate și foarte 

• recomandabile 'celor mai largi ca
tegorii de cetățeni, tineretului în 
totalitate, activitatea — de masă 
ca și cea de performanță — 
nu se situează la un nivel co
respunzător ; fiecare început de 
sezon aduce în discuție cam
celeași probleme de bază, dezbătu
te și anul trecut, și acum doi ani, 
însă reportate... de fiecare dată.

Datorită lipsei de interes și pre
ocupare, forurile interesate — res
ponsabile prin lege să dezvolte 
activitatea sportivă — nu acționea
ză cu consecvență și în strînsă cola- . 
borare pentru a se produce o 
schimbare radicală în domeniul 
sporturilor de iarnă. Dezvoltarea 
lor continuă să fie pusă în directă 
legătură numai cu ceea ce se poate 
realiza in stațiunile și localitățile 
de munte și cu tradiție. In mod 
greșit, multe organizații sportive 
reduc, totodată, sfera de practicare 
a schiului doar la schiul alpin. 
Schiul de fond și săniușul sînt. a- 
proape ignorate. Ca urmare, ceea 
ce se propune de regulă in planu
rile de măsuri este cu mult infe
rior posibilităților existente și — 
lucru cu atît mai grav — nici „pu
ținul" prevăzut nu- se realizează 
întotdeauna.

Pentru noul sezon este nevoie 
de mai multă inițiativă locală, de 
spirit gospodăresc 
practice concrete, 
există experiențe 
care, din păcate, 
cunoscute ; popularizarea lor 
determina, desigur, un suflu nou 
în această direcție. O cerință e- 
sențială este ca asociațiile spor
tive, organizațiile de pionieri și 
cele ale U.T.C., asociațiile studen
ților, sindicatele și consiliile popu
lare să-și facă simțită prezența in
tr-o măsură mai mare.

In zonele de munte, adică toc
mai acolo unde sporturile de iarnă 
se pot desfășura din plin, zăpada 
a căzut din abundență, 
se de multă vreme, 
prealabile încă nu 
peste tot. Este, între

de acțiuni 
în acest sens 
valoroase, dar 
sînt prea puțin 

ar

Deși promi- 
pregătirile 

s-au făcut 
altele,

I ÎN SPORTURILE DE IARNĂ

Sezon nou.
probleme vechi

mai și nimeresc

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii

sesiune de co- 
științifice și 
retrospective,

Uneori, desigur,

DIN TOATE SPORTURILE
1 000 m s-a în- 
sportivei Sylvia

Cursa feminină de 
cheiat cu succesul
Burke (Canada) in l’30”03 100,

gur, sînt unele circumstanțe — 
transferul pirtiilor către O.J.T. s-a 
făcut de-abia acum, la venirea 
iernii. Este insă de presupus că 
noii gospodari nu vor intirzia să 
facă tot ceea ce se mai poate face, 
in așa fel ca accesul pe pîrtiii, în 
general activitatea de inițiere și 
practicare a schiului, să se desfă
șoare cit mai bine cu putință chiar 
in acest sezon. Iubitorii sporturilor 
de iarnă sînt îndreptățiți să ceară 
ca pe pirtiile din Sinaia. Predeal, 
Poiana Brașov — pîrtii servite 
de mijloace mecanice de transport 
(telecabine. telescaune. schi-lifturi) 
— sâ găsească toate condițiile ne
cesare. O.J.T. Brașov va fi datoare 
să răspundă acestor solicitări cel 
puțin cu promptitudinea cu care va 
incasa taxa unor atari servicii...

Fără îndoială, dezvoltarea spor
turilor de iarnă se hotărăște în 
școală. Totul depinde insă de pre
ocuparea profesorilor de educație 
fizică, a conducerilor școlilor, a 
asociațiilor sportive ale elevilor, a

propierea școlii, cu un mic efort, 
s-ar putea amenaja ceea ce este 
necesar pentru schi, patinaj, să- 
niuș. Este de așteptat, în 
sens, ca garniturile de schi 
mise școlilor din zonele de 
să ajungă cît mai repede la 
nație, urmînd ca de îndată .. 
freacă la practicarea schiului în 
orele de educație fizică. Organiza
rea unor asemenea lecții in aer 
liber — deloc costisitoare ! —
creează un plus de interes in rindul 
școlarilor, iar eficiența este incom
parabil mai mare : călește" orga
nismul, dezvoltă calitățile fizice, 
formează deprinderi motrice ne
cesare în muncă și în viață.

Dezvoltarea sporturilor de iarnă 
trebuie privită, de asemenea, și in 
concordanță cu buna reprezentare 
a sportului românesc in competi
țiile internaționale. Necesitatea 
imperioasă a unor măsuri ener
gice și eficiente în această direc
ție a apărut, mai insistent, după 
bilanțul nesatisfăcător al sportivi-

acest 
pro- 

munte 
desti- 
să se

lor noștri la Jocurile Olimpice de 
iarnă de la Sapporo. Rezultatele 
slabe — bine cunoscute, de altfel — 
sint tocmai consecința lipsei de 
răspundere pe care o manifestă 
diferite organizații față de sportu
rile de iarnă. In lotul olimpic și, 
in general, în loturile reprezenta
tive (Și așa 
cluburile 
cluburile 
remarcă mai mult prin... absență 1

In stațiunile de iarnă, după cum 
știm, s-a construit mult, s-a ex
tins capacitatea de cazare, a cres
cut confortul. S-au făcut progrese 
și in ceea ce privește realizarea 
unor mijloace mecanice de urcare 
spre pirtiile și platourile cu ză
padă. Din punct de vedere al do
tării cu pîrtii de schi, săniuș, pati
noare, unele preocupări există. 
Totuși înzestrării tehnico-sportive 
a stațiunilor noastre ar trebui să 
i se acorde o mult mai mare ■aten
ție gospodărească. Căci nu ' atit 
existența fondurilor bănești contea
ză in asemenea, situații cit contează 
spiritul întreprinzător, inițiativa, 
contribuția — cu idei său in mun
că — a cetățenilor. Lipsesc total 
sau funcționează încă defectuos 
serviciile pentru practicarea spor
turilor. Localnic sau turist — la 
munte, în stațiunile de iarnă — 
preferă, pentru reconfortare, să 
schieze, să patineze. Dar. de regulă, 
lipsesc, ba cursurile de inițiere, ba 
centrele de închiriere a materiale
lor și echipamentului adecvat, ba 
unitățile de reparații.

In noul sezon, organele și orga
nizațiile cu responsabilități in ac
tivitatea sportivă vor trebui să 
revadă, cu atenție și cît mai repede 
cu putință, planurile de acțiuni și 
măsuri concrete stabilite anul tre
cut sau acum doi ani (problema
tica fiind tuturor prea bine cunos
cută) și să treacă imediat la aplica
rea lor în practică. Este nevoie de 
mai multă hotărire și inițiativă, 
de o acțiune fermă și perseverentă 
pentru ca, incă din acest sezon, să 
se constate un început în reviri
mentul dorit al sporturilor de 
iarnă, pe intreg cuprinsul țării.

restrinse numeric), 
școlare și universitare, 
sportive sindicale se

Prof. Gh. VLĂDICĂ

Exigența este uneori incomodă,
dar totdeauna

Urmare din pag. I)

șantierul și-ar scoate pier
derea asta 
tău ?

Omul pune 
și se duce.

pici cu ceară și 
lipsește. Maturii, mai 
Cu tinerii, deh... Dar 

pe ei nu-i slăbește

din salariul

capul în jos 
A doua oară.

nu

BASCHET
CAMPIONATELE DE BASCHET. 

Feminin (etapa a III-a) : Rapid — 
Politehnica București 57 — 53. Voința 
București — Constructorul 58—54. Cri- 
șul Oradea — Universitatea Timișoara 
76—68. Voința Tg. Mureș — Universi
tatea Cluj 72—66 ; Masculin (etapa a 
VIII-a) : Politehnica București — A- 
cademia Militară 79—69. Dinamo — 
Voința București 80—57, Farul — 
I.C.H.F. 65—66, Universitatea Timi
șoara — I.E.F.S. 87—48, Politehnica 
Cluj — Rapid 62—63.

Victoria a revenit schiorului aus
triac Hansi Hinterseer (fiul fostului 
campion olimpic), care a fost crono
metrat in cele două manșe cu timpul 
de 2’55” 17,100 (1’28” 78/100 plus
1’26” 39/100.

FOTBAL
Arabe 

turneul fi- 
fotbal al

BOX
Boxerul spaniol de categorie grea 

■fose Manuel lbar Urtain, l-a intilnit 
intr-un meci amical, la Madrid, pe 
fostul campion al lumii la categoria 
semigrea. Vicente Paul Rondon (Ve
nezuela). Urtain a terminat învingă
tor la puncte. Decizia a fost contes- 

.tată de specialiști și de o parte din 
public.

• Selecționata Republicii 
Egipt s-a calificat pentru 
nai al campionatului de 
Africii.

In clasamentul final al 
6-a preliminare, echipa 
Arabe Egipt s-a situat pe 
cu 5 puncte, fiind urmată 
— 3 puncte, Somalia — 3 puncte și 
Kenya — 1 punct.

îp ultimul meci din cadrul acestei 
grupe, fotbaliștii egipteni 
cu scorul de 1—0 (0—0)
Kenyei.

grupei a 
Republicii 
primul loc 
de Uganda

au învins 
formația

Ca de obicei...

SCHI
6 și 10 decembrie se vor des- 
la Val d'Isere întrecerile tra

de
Intre 

fășura . 
diționalului concurs internațional 
schi „Criteriul primei zăpezi".

• Sezonul internațional de schi 
pin a fost deschis in Austria cu 
concurs desfășurat la Neustift, 
startul căruia au fost prezenti 
sportivi din șapte țări europene.

al- 
un ■ 
la

112

TENIS
• Turneul international de tenis de 

la Johannesburg a fost cîștigat . de 
australianul John Newcombe. Aces
ta l-a învins in finală cu 6—1. 7—6 
pe compatriotul său John Alexander.

PATINAJ
• Cu prilejul concursului interna

țional de patinaj viteză, care are loc 
la Inzell (Bavaria) proba masculină 
de 500 m a revenit norvegianului 
Egil Stornholt cu timpul de 40”78,100-

ȘAH
Turneul internațional feminin de 

șah desfășurat în localitatea olandeză 
Emmeh s-a încheiat cu victoria maes- 
trei iugoslave Milunka Lazarevici, 
care a totalizat 6.5 puncte din 7 posi
bile. Pe locul secund s-a situat Tatia- 

6na Zatulovskaia (U.R.S.S.) cu 
puncte.

La acest turneu au ' participat 
șahiste din șase țări.

8

Mark Spitz 
nu poate fi... premiat I

„Premiul Sullivan" care se atribuie 
in fiecare an celui mai bun sportiv 
din S.U.A. nu va fi decernat înotă
torului Mark Spitz, cu toate că a- 
cesta a cucerit șapte medalii olimpi
ce de aur la Munchen. Aceasta pen
tru că un alineat din regulament spe
cifică că un sportiv care a mai fost 
o dată distins cu „Premiul Sullivan" 
nu poate candida a doua oară. După 
cum se știe, in 1971 acest premiu a 
revenit lui Spitz. Pentru noul pre
miu candidează Mike Burton (nata- 
ție), Melissa Belote (natație). Diana 
Holum (patinaj). Micki King (sări
turi de la trambulină). Rod Milburn 
(atletism). Frank Shorter (atletism) și 
Dawe Wottle (atletism)

Vînătoarea de iepuri și fazani este 
in toi. Ingrijindu-se de buna gospo
dărire a fondurilor de vinătoare, 
A.G.V.P.S. — cu sprijinul departa
mentului de resort — a lansat' în 
intervalul 1970—1972, în pădure, peste 
220 000 de fazani. După o perioadă de 
stagnare, bine se dezvoltă și iepurele. In anul ■■■ - —
popula 
urmi nd 
lanseze

După 
rea A.G.V.P.S., 
să se recolteze 
zani și circa 
miile de vinători din toate județele 
țării au cu ce... se lăuda.

Viguroși, iepurii și fazanii pun la 
încercare ochiul și mina., Și inima. 
Regulile bunului vînător cer nu „ca
nonadă", ci declanșarea focului atunci 
cînd e sigur de succes. Cei care au 
ciini de vinătoare să nu uite că, din 
acest an,' pentru participarea lor la vî- 
nătoare li se dă un iepure sau un fa
zan. Așa că nu se mai pot întoarce 
acasă cu tolba goală. Măsura aceasta 
este menită să stimuleze creșterea cli
nilor de vinătoare, atît de isteți și in- 
teligenți. Deci... Dar să nu uităm, la 
vinătoare nu se spune succes !

1973, alți 100 000 de fazani vor 
fondurile tuturor județelor, 
ca în 1974—1975 să se mai 
circa 270 000 de fazani.

cum apreciază conduce- 
în acest an urmează 
pină la 50 000 de fa- 
130 000 iepuri. Deci,

mei 
din ochi. Ii place lui Ghen
ciu-o vorbă : „Un om sin
gur e întotdeauna într-o 
proastă tovărășie". Așa că 
face ce face și-i înscrie la 
liceul seral, pe la diverse 
cursuri, îi vîră prin echipe 
artistice, merge cu ei 
muncă patriotică.

— ăieștere. crezi că asta 
e ce-mi lipsea 1 M-ai 
în bucluc...

— Asta-i, te convingi tu 
mai tîrziu...

Copilandrul n-are ce fa
ce. Ascultă. ..Nea Titi" il 
ține strîns. Se interesează 
de note, se uită cum se 
îmbracă. Băieții absolvă li
ceul. 
„Ce 
vrei" 
„Nici 
tru ani mi-ai 
ce-ti fac eu 
sila.

la

virît

vin și-l întreabă : 
să mai fac ?“ „Ce 

— le zice. „Păi..." 
un «păi». Acum pa- 

că de 
:u 

__ Că de unde știu eu 
ce-i mai bine pentru tine. 
Acum fă ce vrei".

Dacă-1 știe foarte bun la 
învățătură. îi spune așa 
mai spre sfîrșitul discu
ției : „Eu în locul tău aș 
încerca mai departe". Așa. 

in locul 
că 
se... în
mulți. a 
serii și

zis 
ție bine

P. N

in treacăt : „Eu 
tău..." Ei se fac 
priceput. Se duc și 
torc ingineri. Sint 
„scos" circa 20 de 
de fiecare, cel puțin cinci- 
șase... Dumitru Piștirică 
termină anul acesta poli-

n-au

tehnica la Timișoara. Nici 
in vacanțe nu-1 iartă. „Stu- 
dentule, n-ai nevoie de 
bani ?“ „Meștere..." „Hai 
că mai am șorțul tău. II 
păstrez".

Cei rămași în secție sînt 
tot printre fruntași. La el 
lucrează Vasile Ileanu, „lo
cul III pe țară" obținut in 
întrecerea 
neret.

Maistrul 
.că uneori 
dești împotriva ta ____
împotriva lenii sau confu
ziei din tine. Tinerilor nu 
le spune. „Le sugerează" 
— după expresia 
din întreprindere, 
comuniștii bătrîni 
tier.

..Știe el, Titi, 
poartă cu ei . 
ceput lecția". Care lecție 
Și-mi spune. 
Ghenciu în 
'43, era încă 
nici 14 ani. 
maică-sa 
Și-a rupt de la gură să 
poată plăti taxa de înscrie
re ca ucenic. De la patru 
ani il crescuse singură — 
pe el și pe soră-sa. E de 
aici, de aproape, din co
muna Simian. Și acu’ stă 
acolo. Băiatul 
muncitor, isteț — a 
reoede 
lui era 
singur.

„Prin 
sarcină 
mergem 
schimbăm prefectul. Hai 
tu — i-am spus. Avea circa 
16 ani. „Dă-1 dracului de 
prefect, asta-mi lipsește ?“ 
Asta spun și eu. hai. toc
mai. să-1 dăm dracului. 
L-am luat. Noaptea aia a

brigăzilor de ti-

Ghenciu știe 
e rodnic să gîn- 

însuti.

altcuiva 
unul din 
din șan-

de ce se 
așa. A pri- — • • O

Cînd a venit 
șantier, prin 
copil, n-avea 
Cit a umblat 

să-1 primească... 
de la gură

meseria. 
că umbla

acu’
cuminte, 

prins 
Defectul 

mai mult

primit'45 am 
importantă — 
la Craiova

o 
să 
să 
și

fost prima cînd lipsea 
acasă. A dormit cu noi. in 
gară, în mărfarul care ne 
adusese din Severin. Dimi
neața — toți la prefectură. 
A văzut 
tarde și 
Era să 
cînd l-a 
Buteică, 
nit, s-a înfuriat așa de rău, 
că nu știam cum să-1 mai 
oprim. Se repezise în față. 
Nu era treaba lui, existau 
oamenii noștri acolo...

Mai tîrziu, era de acum 
prin '51. se făceau recru
tări pentru facultățile mun
citorești. Nu-1 întrebase 
nimeni, ..... 1 . 
listă. „Asta are 
inginer". Făcuse 
inovații. Lucram 
mandă de vase 
Odată — nu s-a 
pină azi din ce cauză — a 
luat foc suprastructura unui 
șlep. L-am văzut pe Titi 
Ghenciu aruneîndu-se în foc 
și scoțind două găleți cu 
motorină uitate acolo de un 
altul N-a mai plecat la fa
cultate, ci la spital. Mai 
tîrziu a făcut școala de 
maiștri de la Galați. A 
terminat cu media maxi
mă..."

Stau de vorbă cu Con
stantin Ghenciu. Maistrul, 
șeful de secție, comunistul, 
deputatul în M.A.N. din 
1969. purtătorul „Ordinului 
Muncii" și al altor distincții 
ale republicii este de o 
sobrietate greu de descris. 
Ochii albaștri, curați, 
privesc atent și naiv 
sub cozorocul căștii 
constructor. Pufoaică, 
canei de uriaș...

L-am rugat să-mi arate 
ce are pe cala de montaj 
și m-a condus pină aici,

că se aruncă pe- 
s-a cam speriat, 
dea dosul. Dar 
văzut pe Tudor 
care fusese ră-

Nu-1
dar l-au pus pe 

stofă de 
și cîteva 
la o co- 
pescărești. 
aflat nici

te 
de 
de 

bo-

sus. pe ultima punte a u-- 
nuia dintre cargourile ma
ritime de 2 000 tdw aflate 
in construcție. Se vede to
tul, ca-n palmă. Navele 
par niște viori gigantice, 
nimerite întîmplător lîngă 
fluviu. Metafora nu-i în
tâmplătoare. Zgomotele șan
tierului se contopesc într-o 
polifonie ciudată, pentato- 
nică. ceva în genul „Sim
foniei indiene" a lui Cha
vez. Capul vîjîie. timpane
le dor... Vîntul suflă cu o 
forță; de-ai crede că tine 
morțiș să ne trîntească. 
N-ar fi tocmai plăcut — 
mă gîndesc uitîndu-mă 
„jos". Mă agăț de suportul 
timonei de rezervă și as
cult.

— Cele din capăt sînt 2 
cargouri de 2 150 tdw. ca 
și cargoul pe care ne a- 
flăm. celelalte sint șalan- 
dele de 500 mc, astea de 
lîngă noi sint bacuri de 
800 tone, iar colo, in cealal
tă extremitate, un tanc de 
1 390 tdw... Dincolo. la 
cheiul de armare. „Media-, 
șui" 
probele de 
iar „Bega" 
curînd. Tot 
2000...

Si 
toate acestea 
omului care știe că navele 
ce se na«c aici, ne apele 
Dunării, sub rafalele vin- 
tului nebunesc, reprezintă 
mai mult decit niște edifi
cii metalice impozante, ce 
vor străbate apele lumii — 
reprezintă însăși viata lui,

■ de-om al acestui 
de om dăruit unei 
atotcuprinzătoare 
pasiunea muncii, 
ției.

e gata să plece-n 
marș, la mare, 
îl va urma în 
cargouri, tot de

ne vorbește despre 
cu firescul

șantier, 
mari și 
pasiuni, 
a crea-



internațională

ROMA. Ampla demonstrație a muncitorilor din industria metalurgică în 
sprijinul satisfacerii revendicărilor lor economice și sociale

Declarație a M. A. E. al R. 0. Vietnam

„0 politica de cooperare 

cît mai larg posibilă 

între R.F.G. si R.D.G."
S

• DECLARAȚIILE PURTĂTO
RULUI DE CUV1NT AL GUVER

NULUI DE LA BONN

BONN 3 (Agerpres). — Cu prilejul 
unui interviu acordat postului de ra
dio „Siiddeutscher Rundfunk", purtă
torul de cuvint al guvernului de la 
Bonn, Conrad Ahlers, a declarat că 
unul din obiectivele celui de-al do
ilea guvern Brandt—Scheel este „de 
a promova o politică de cooperare cit 
mai larg posibilă intre Republica Fe
derală a Germaniei și Republica De
mocrată Germană". Pe de altă parte, 
Ahlers a opinat că „nu vede de ce 
nu s-ar putea ajunge Ia un grad mai 
mare de colaborare între cele două 
state, în pofida deosebirilor funda
mentale existente în concepțiile poli
tice ale sistemelor lor sociale".

„NORVEGIA SE PRONUNȚA PENTRU CONSOLIDAREA 
RELAȚIILOR ECONOMICE CU SIATELE SOCIALISTE EUROPENE"

<

OSLO 3 (Agerpres). — Ministrul a- 
facerilor externe, Dagfinn Vaarvik, a 
exprimat speranța guvernului norve
gian in convocarea cit mai grabnică, 
în anul 1973, a conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa. 
Făcînd, in Storting (parlament), 
o expunere de politică externă, mi
nistrul Vaarvik a subliniat că guver

nul norvegian va acorda atenție — 
concomitent cu activitatea desfășu
rată în vederea convocării confe
rinței pentru securitate și coope
rare — consolidării relațiilor bilate
rale cu țările socialiste din Europa. 
Norvegia, a spus el, se pronunță, în
tre altele, „pentru consolidarea rela
țiilor economice cu statele socialiste 
europene".

ÎN JAPONIA A FOST PUBLICATĂ ’

O interesantă carte 
consacrată României

O. N. U.

Proiect de rezoluție in favoarea organizării unui 
referendum privind autodeterminarea 

„Saharei spaniole"

HANOI 3 (Agerpres). — Ministe
rul Afacerilor Externe al R.D. Viet
nam a dat publicității o declarație 
în legătură cu intensificarea acțiu
nilor militare ale Statelor Unite îm
potriva Vietnamului de Nord. Potri
vit unor date preliminare, numai în 
«ursul lunii noiembrie au avut loc 
5 500 raiduri ale aviației tactice a- 
mericane și 850 raiduri ale bombar
dierelor grele B-52, precum și bom
bardamente cu artilerie de lp bordul 
navelor de război americane, în urma 
cărora și-au pierdut viața un mare 
număr de persoane din rîndul popu
lației civile și au fost provocate dis
trugeri, de mari proporții, ale unor 
cartiere de locuințe, întreprinderi 
economice și instituții cultural-sani- 
tare din R. D. Vietnam.

Toate aceste acte au fost intensifi
cate tocmai în momentul în care Ad

ministrația S.U.A. tergiversează sem
narea acordurilor de pace, cerînd mo
dificări in textul acestora, subliniază 
în continuare declarația. Poporul 
Vietnamului iubește pacea, dar aceas
ta trebuie să fie însoțită de o inde
pendență reală și, de aceea, nu va per
mite nimănui să-i încalce drepturile 
sacre. Atit timp cît se-va menține 
actuala agresiune a Statelor Unite, 
poporul vietnamez este hotărît să 
continue lupta.

Guvernul Statelor Unite — se spu
ne în încheierea declarației — trebuie 
să pună neîntîrziat capăt războiului 
de agresiune împotriva Vietnamului, 
să înceteze bombardamentele, mina
rea și blocarea teritoriului nord- 
vietnamez, precum și orice acte de 
încălcare a suveranității și securită
ții R.D. Vietnam.

NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres).
In comitetul de tutelă al Adunării 

Generale a O.N.U. a fost difuzat un 
proiect de rezoluție in care se cere 
Spaniei să organizeze în așa-zisa „Sa- 
hară spaniolă" un referendum cu pri
vire la autodeterminarea și indepen

dența acestui teritoriu. Proiectul cere, 
de asemenea, admiterea — in regiu
nea respectivă — a unei misiuni a 
O.N.U. în legătură cu organizarea și 
supravegherea modului de desfășurare 
a referendumului.

■■■■■■■ o ■ ■ ■ ■ ■

agențiile de presă transmit:

VIENA

Noul program al partidului 
populist

Rezultatele oficiale defi
nitive ale alegerilor gene
rale din R.F.G., de la 19 noiem
brie, date publicității sîmbătă, ates
tă următoarea repartizare a voturi
lor exprimate : Partidul Social-De
mocrat — 17 175 169 voturi (45,8 la 
sută) și 230 mandate ; U.C.D. — 
13 190 837 (35,2 la sută) și 177 man
date ; U.C.S. — 3 615 183 (9,7 la sută) 
și 48 mandate ; Partidul Liber-De- 
mocrat — 3 129 982 (8,4 la sută) și 41 
mandate.

In cadrul convorbirilor 
ungaro-poloneze, încheiate ia 
Budapesta, au fost dezbătute unele 
probleme actuale ale colaborării 
economice bilaterale și a avut loc un 
schimb de păreri în legătură cu 
perspectivele dezvoltării viitoare a 
acestei colaborări, scoțîndu-se în evi
dență sarcinile ce revin, în acest 
sens, oficiilor de planificare din cele 
două țări.

La Salzburg s-a des
fășurat, spre sfîrșitul 
săptăminii trecute, 
Congresul extraordinar 
al Partidului populist 
austriac (P.P.A.), con
vocat pentru a supune 
aprobării delegaților 
un nou program și un 
nou statut.

Derutat de înfrînge- 
rea electorală din mar
tie 1970, cînd a fost 
silit să treacă pentru 
prima oară în opozi
ție, după o guvernare 
neîntreruptă de aproa
pe un sfert de veac, 
acest partid s-a adap
tat cu greu noii situa
ții. După o lungă pe
rioadă de căutări și 
reconsiderări, noua 
conducere, aleasă în 
iunie 1970, a decis e- 
laborarea proiectelor 
celor două documente, 
menite să marcheze. îh 
concepția autorilor lor, 
un reviriment în acti
vitatea partidului, care 
să ducă la refacerea 
pozițiilor electorale și 
revenirea la putere.

Programul adoptat la 
Salzburg nu instituie 
— cum țin să precize
ze autorii lui — o nouă 
orientare ideologică a

P.P.A. Textul include 
vechile principii că
lăuzitoare, însă într-o 
formulare mai suplă, 
cu scopul de a sugera 
receptivitate la proce
sele noi apărute in so
cietate. P.P.A. declară 
că vfea să se profile
ze ca un partid pro
gresist de centru. O 
serie de paragrafe sînt 
astfel redactate incit 
să nu lase impresia că 
partidul, care este 
succesor al partidului 
creștin-social, se încor
setează în poziții ri
gide.

Desfășurarea în ge
neral calmă a dezbate
rilor în jurul proiec
tului de program a 
fost Înviorată de in
tervențiile „tinerilor 
reformatori", nemulțu
miți că, în afara de
clarațiilor de intenții, 
nu se propun soluții 
concrete pentru felu
rite probleme cu care 
este confruntat parti
dul.

Elaborarea unui nou 
statut răspunde nece
sității de a îmbunătăți 
coeziunea partidului, 
compus din trei aso
ciații (bunduri) prin

cipala — Uniunea a- 
grară (435 000 membri), 
Uniunea ■ salariaților 
(272000 membri) și 
Uniunea economică 
(171 000 membri), intre 
care există multiple 
deosebiri de inte'rese 
și vederi. Statutul pro
clamă acum prioritatea 
partidului asupra aso
ciațiilor, fără a limita 
însă autonomia acesto
ra. în adoptarea noilor 
măsuri organizatorice 
s-a avut in vedere și 
considerentul ca nu 
cumva unele grupări 
ale P.P.A. să pactize
ze, în realizarea inte
reselor proprii, cu par
tidul socialist de gu- 
vernămint.

După cum era de 
așteptat, liderii popu- 
liști au folosit congre
sul pentru a polemiza 
vehement cu guvernul, 
în schimb, in refe
ratul său, președintele 
P.P.A., Karl Schlein- 
zer, a făcut avansuri 
micului partid liberal, 
anticipind chiar posi
bilitatea unei coaliții 
guvernamentale.

P. STĂNCESCU

Președintele S.U.A., Ri- 
chard Nixon, și-a anunțat intenția de 
a menține in posturile 'tor; in cursul 
celui de-al doilea mandavpreziden- 
țial al său. pe cei mai multi dintre 
actualii săi consilieri. își vor păstra, 
astfel, funcțiile: Henry Kissinger

MONTEVIDEO

Momente de tensiune

CONSULTĂRI 
PREELECTORALE 
IN ARGENTINA

BUENOS AIRES 3 (Agerpres). — 
In continuarea consultărilor pe care 
le desfășoară cu diferiți reprezen
tanți ai vieții politice argentinene. 
fostul președinte Juan Peron a avut 
o convorbire cu Roberto Levingston. 
Militar de carieră, Levingston a fost 
unul dintre președinții juntei mili
tare. Succedind generalului Juan 
Carlos Ongania, in anul 1970, el a 
fost înlocuit in funcție. în martie 
1971, de actualul președinte, Alejan
dro Lanusse.

într-o declarație făcută presei în 
urma acestei întrevederi, Levingston 
a afirmat că atit el, cit și Peron caută 
să contribuie la găsirea unei soluții 
a actualei situații politice din țară.

După cum s-a mai anunțat, Juan 
Peron a avut, în cursul săptămînii 
trecute, o întrevedere și cu un alt fost 
președinte — Arturo Frondizi.

(problemele securității naționale), 
John Ehrlichman (probleme interne), 
Robert Haldeman (probleme admi
nistrative), Peter Flanigan (probleme 
economice internaționale) și alții.

Accident aviatic. Un avion 
al companiei de transporturi aeriene 
spaniole „Spantax", avînd 155 de 
persoane la bord, s-a prăbușit, du? 
minică, în apropiere de localitatea 
Tenerife — insulele Canare. După 
cum a declarat un purtător de cu- 
vînt al companiei „Spantax", „nu 
există nici un supraviețuitor". Avio
nul, care avea destinația Miinchen, 
s-a prăbușit in flăcări la puțin timp 
după decolare. La bordul lui se 
aflau numeroși turiști vest-germani.

0 delegație comerciala 
cehoslovacă, condusă d« An- 
drej Barcak, ministrul comerțului 
exterior, și-a încheiat vizita în 
Cuba, unde a examinat cu reprezen
tanți ai guvernului cubanez proble
me privind dezvoltarea relațiilor co
merciale dintre cele două țări.

Greva lucrătorilor în 
transporturile maritime din 
insulele Hawai. proprietarii a 
cinci mari companii de transporturi 
maritime, care deservesc insulele Ha
wai, refuză să satisfacă revendicările 
prezentate de sindicatul căpitanilor, 
secunzilor de nave și marinarilor 
privind îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de viață. Potrivit relată
rilor ziarului „Journal of Commerce 
and Commercial", companiile res
pective refuză să reia convorbirile 
cu reprezentanții sindicatului în ve
derea , soluționării conflictului de 
muncă. Greva, care durează de cinci 
săptămîni, a paralizat întreaga acti
vitate a insulelor Hawai, avînd re
percusiuni și asupra altor sectoare 
economice.

Printr-o hotărîre admi
nistrativă, cursurde facultății de 
filologie a Universității din Lisabo
na au fost sistate pină la data de 
10 decembrie. Consiliul administra
tiv al facultății a motivat măsura ca 
fiind un răspuns la recentele demon
strații de protest ale studenților, a- 
menințînd cu închiderea facultății, pe 
un termen nedefinit, în cazul reluării 
demonstrațiilor revendicative.

Guvernul columbian a a- 
nunțat că prospecțiunile geologice, e- 
fectuate timp de aproape trei ani în

statele Antioquia și Choco, din nord- 
vestul țării, au dus la descoperirea 
unui zăcămînt de cupru ale cărui re
zerve sint evaluate la 625 milioane 
tone de minereu. Zăcămîntul este 
considerat ca fiind unul dintre cele 
mai importante din America La
tină.

La Aden, 1x1 Prezenta preșe
dintelui Salem Robaye Aii, a avut 
loc ceremonia inaugurării lucrărilor 
de construcție pentru Uzina textilă 
proiectată în capitala sud-yemenită. 
Luind cuvîntul cu acest prilej, pre
ședintele R.D.P. a Yemenului a a- 
rătat că noul complex industrial se 
încadrează în planurile privind dez
voltarea economică a țării, pentru 
realizarea unei economii libere de 
orice influențe ale marilor monopo
luri străine.

Comitetul Executiv al Or
ganizației pentru Elibera
rea Palestinei, înt™nit, timp 
de două zile, în prezența președin
telui Yasser Arafat, a examinat pro
bleme actuale interesînd organizați
ile palestinene de rezistență — in
formează agenția M.E.N.

Noi acțiuni represive în
Spania. Pol‘t'a spaniolă a conti
nuat, în ultima vreme, acțiunile re
presive împotriva persoanelor ani
mate de idei progresiste. La San 
Sebastian au fost arestate, recent, 24 
de persoane acuzate de „apartenen
ță la partidul comunist".

Furtunile care s-au abătut la 
sfîrșitul acestei săptămîni asu
pra unor regiuni ale arhipelagu
lui nipon au provocat nume
roase accidente de circulație, 
într-un accident rutier produs 
pe o șosea din zona centrală a 
țării, in care au fost antrenate 
13 autoturisme, trei persoane 
și-au pierdut viața, iar alte 22 
au fost rănite, iar pe o șosea 
din nordul Japoniei ciocnirea 
dintre -un autobuz și un camion 
s-a soldat cu 4 morți și 36 de 
răniți. In regiunea de litoral 
Aomori, o garnitură de cale fe
rată a deraiat, trenul intrînd... 
în mare. In munții din regiunea 
centrală a Japoniei opt alpiniști 
au fost dați dispăruți, elicoptere 
speciale echipate fiind trimise în 
căutarea lor.

TOKIO. — Cores
pondentul nostru, Flo- 
rea Țuiu, transmite : 
Editura „Sengaku" a 
scos de sub tipar o 
carte in limba japone
ză consacrată Româ
niei, scrisă de deputa
tul liberal-democrat 
Hideji Kawasaki, pre
ședintele grupului par
lamentar de priete
nie Japonia-România. 
Prefața volumului este 
semnată de vicepre
mierul Takeo Miki.

Evocind vizita făcută 
la București in luna 
mai, cînd a fost primit 
de președintele Consi
liului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, de alți con
ducători de stat ro
mâni, autorul se referă 
pe larg la prestigiul 
internațional al țării 
noastre, la politica ei 
externă principială, 
constructivă, la activi
tatea neobosită desfă
șurată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 
pentru promovarea 
destinderii internațio
nale. Subliniind in
tensificarea schim
burilor reciproce de 
delegații economice, 
parlamentare și de

tineret intre țara noas
tră și Japonia, autorul 
cărții inserează decla
rațiile unui mare nu
măr de membri ai unor 
delegații japoneze care 
ne-au vizitat țara, im
presiile de călătorie și 
aprecierile lor la adre
sa realizărilor Româ
niei. Autorul înfățișea
ză, totodată, importan
tele succese dobindite 
de țara noastră in toa
te ramurile economiei 
naționale, posibilitățile 
de lărgire a legăturilor 
economice și comercia
le bilaterale.

Cu prilejul apariției 
acestei prime cărți 
despre România, scrisă 
de un autor japonez, 
in clădirea Dietei a 
avut loc o recepție la 
care au participat 
deputați, inalți func
ționari ai Parlamentu
lui, reprezentanți ai 
Ministerului de Exter
ne, oameni de cultură, 
ziariști. A fost pre
zent ambasadorul țării 
noastre in Japonia, 
Iosif Gheorghiu. In 
cuvintul rostit cu acest 
prilej, vicepremierul 
Takeo Miki, referin- 
du-se la relațiile ro-

mâno-japoneze, a su
bliniat marele interes 
manifestat de poporul 
nipon față de Româ
nia, care duce o poli
tică consecventă c!.e 
promovare a păcii și 
colaborării internațio
nale. Vicepremierul ja
ponez și-a exprimat 
speranța că președinte
le Ceaușescu va vizita 
Japonia.

„Am dorit mult să 
scriu această carte — 
a declarat Hideji Ka
wasaki — pentru a 
prezenta publicului
japonez concepțiile
președintelui Nicolae 
Ceaușescu cu privire la 
căile realizării păcii in 
lume. Prin ideile sale, 
președintele României 
este un adevărat luptă
tor pentru pace. Atitu
dinea sa față de pro
blema dezarmării, ca • 
față de alte probleme 
ale vieții internaționa
le, corespunde dorinței 
generale a opiniei pu
blice mondiale, inclu
siv dorinței poporului 
japonez".

„APOLLO-17“ ÎN FATA UNEI MISIUNI COMPLEXE
NEW YORK 3 (A- 

gerpres). — Misiunea 
„Apollo-17“. programată 
să înceapă la 6 decem
brie, va trebui să per
mită realizarea a zece 
experiențe științifice 
noi. Șapte din aceste 
experiențe vor fi efec
tuate pe suprafața Lu
nii. iar alte trei vor fi 
efectuate în momentul 
în care cabina .,Apollo" 
se va mișca în jurul 
satelitului natural al 
Terrei.

Principalele sarcini 
știiițțjfice noi- pe care 
le vor îndeplini mem
brii actualei misiuni 
selenare sînt' următoa
rele : Studiul compo
ziției crustei selenare și 
a cavităților descope
rite ; căutarea „punc
telor calde" și stabili
rea profilului termic al

suprafeței lunare cu a- 
jutorul unui radiometru 
cu raze infraroșii ; ana
liza compoziției raze
lor care formează .at
mosfera" lunară cu a- 
jutorul unui spectrome- 
tru cu ultraviolete ; de
tectarea undelor de 
gravitație — dacă a- 
cestea există — cu a- 
jutorul unui gravime- 
tru ultrasensibil ; stu
diul structurii geologi
ce a Lunii ; măsura
rea numărului inten
sității și direcției că- 

> berii- meteoritifcfr’ și a1 
resturilor de cornete pe 
suprafața lunară ; stu
diul- proprietăților e- 
lectrice a suprafeței 
selenare cu ajutorul u- 
nui emițător-receptor 
radio construit special, 
ale cărui unde vor pă
trunde la mai multi ki
lometri în interiorul

Lunii ; detectarea ra
diațiilor cosmice care 
lovesc suprafața sele
nară și modifică natu
ra chimică a solului 
lunar ; numeroase foto
grafieri și observații 
astronomice. Astronauții 
vor depune mici ex
plozive la 3,5 kilometri 
de locul de aselenizare 
oare vor fi declanșate cu 
ajutorul semnalelor ra
dio de pe Pămint.

Vor fi recoltate 100 de 
kg de rocă lunară, can
titate care va ajuta, pro
babil, la definitivarea 
unui răspuns la între
barea fundamentală pri
vind originea Lunii și a 
sistemului solar. Tot
odată, va fi instalat un 
al șaselea laborator ști
ințific care va transfor
ma satelitul Pămîntului 
intr-un laborator „co
municativ".

Tancuri patrulînd pe străzile din la Paz. O imagine frecventă în aceste 
zile în^ capitala boliviană, după decretarea de către guvern a stării de 
urgență, ca răspuns la intensificarea mișcărilor de protest ale maselor 

populare din această țară

într-un interval de 
citeva săptămîni, uru- 
guayenii au trăit o at
mosferă de tensiune 
cauzată de existența 
unei crize politico-mi- 
litare. Deși pentru 
moment lucrurile s-au 
calmat, subzistă ten
dința de confruntare 
intre puterea civilă și 
cea militară, care în 
ultimul timp a dat 
semne că vrea să-și 
rezerve un spațiu mai 
mare de manevrare 
pe terenul politic. 
Evenimente recente a- 
testă, după părerea 
observatorilor, că for
țele armate urugua- 
yene, prin tradiție cir
cumscrise in cazărmi, 
au avansat cîțiva pași 
in aria civilă. Pasul 
cel mai vizibil a fost 
publicarea unui docu
ment care cerea gu
vernului menținerea 
pe timp nedeterminat 
a suspendării garan
țiilor constituționale 
individuale. Anterior, 
a circulat printre ofi
țeri un document ano
nim în care șefii mi
litari își manifestau 
destul de clar intenția 
de a exercita un con
trol asupra puterii ci
vile. Existența unui a- 
semenea document a 
devenit publică în mo
mentul cînd senatorul 
Amilcar Vasconcelos 
(din partidul guverna
mental Colorado) a di
vulgat un apel al ex-

ministrului apărării. 
Augusto Legnani, că
tre comandanții mili
tari, avertizîndu-i asu
pra pericolului unei 
confruntări între pu
terea civilă și cea mi
litară. Se vede că ape
lul nu a avut efectul 
scontat, intrucît mili
tarii nu au ezitat să-l 
aresteze și să-l men
țină un timp captiv 
intr-o unitate militară 
pe Jorge Batlle, unul 
din liderii partidului 
guvernamental și ex- 
candidat la președin
ție, acuzat de „ofensă 
la adresa forțelor ar 
mate". Gestul acesta, 
considerat un afront 
fără precedent, părea 
să pună in joc mai 
mult decît stabilitatea 
guvernului, mai ales 
că, puțin după aceea, 
un alt lider politic și 
ex-candidat la preșe 
dinție, senatorul Wil
son Fereira Aldunate 
(partidul opozițiomst 
Blanco) fusese și el a 
menințat cu arestarea 
din cauza unor acuza
ții aduse fostului mi
nistru al-apărării — și 
implicit comandamen
tului militar — pri
vind „periclitarea su
veranității naționale". 
Cum o serie de mi
niștri demisionaseră 
in semn de protest 
contra arestării lui 
Jorge Batlle, s-a ales 
în cele din urmă so
luția demisiei colecti

ve a echipei ministe
riale pentru a înlesni 
președintelui Borda- 
berry alcătuirea unui 
nou cabinet ministe
rial, de astă dată 
„eminamente tehnic", 
dat fiind că nu s-au 
găsit politicieni cu 
greutate dispuși să in
tre în componenta gu
vernului intr-un mo
ment atit de critic. A- 
ceastă modalitate de 
rezolvare a servit la 
reducerea breșei crea
te intre guvern și mi
litari. dar nu intr-atit 
ca ultimii să renunțe 
la anumite prerogati
ve cîștigate tacit in 
cursul crizei. Ei și-au 
manifestat intenția de 
a trece la arestarea 
unor personalități po
litice sub acuzația de 
a fi fost implicate în 
afaceri frauduloase. 
Se spune că ancheta
torii militari utilizează 
in acest scop abun
dentele informații fur
nizate de către organi
zația „Tupamaros" 
Indiferent , dacă e 
manipulat de civili sau 
militari, dosarul afa
cerilor veroase sensi
bilizează în mod deo
sebit opinia publică 
uruguayană in această 
fază de criză, care lasă 
destule semne de în
trebare asupra stabili
tății politice din Uru
guay.

V. OROS
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HADI-9 ATACĂ 
BARIERA SONICA

MACARA DIRIJATĂ 
DE LA DISTANȚĂ

32 de recorduri unionale, din 
care 9 superioare recordurilor 
mondiale, au fost stabilite cu 
automobilele de curse construite 
în laboratorul de mașini de mare 
viteză al Institutului autorutier 
din Harkov. Acest laborator este 
condus de cunoscutul automobi
list și constructor sovietic Vla
dimir Nikitin.

In prezent, constructorii Insti
tutului lucrează la crearea unui 
nou automobil, HADI-9, ale că
rui proiecte sînt aproape gata. 
El va avea forma unei țigări de 
foi, cu lungimea de 10 metri și 
înălțimea de 1,1—1,2 metri. E- 
ehipat cu un motor cu turbină 
de gaze de 5 000 CP, automobilul 
va avea la start o greuțate de 
3 000 kilograme.

— La bordul lui HADI-9. spu
ne Vladimir Nikitin, intenționăm 
să atingem viteza de 1 000 km/h., 
superioară recordului mondial 
(966 km/h) stabilit de americanul 
Crag Breadle cu mașina „Spirit 
of America". Va fi punctul de 
plecare pentru asaltul barierei 
sonice.

In fotografie : modelul auto
mobilului HADI-9.

sară intervenția unei singure 
persoane care, dispunînd de un 
aparat de manevrare de la dis
tanță, pune în stare de funcțio
nare uriașa mașină, așa cum se 
vede din imagine.

CONSUM RIDICAT 
DE ÎNGHEȚATĂ 

ÎN... ALASKA

ROBOTUL CÎNTĂ 
LA PIAN

Montarea unei macarale este 
o operațiune destul de grea și 
complicată, care necesită cunoș
tințe și munca mai multor oa
meni. Toate aceste dificultăți au 
fost înlăturate prin realizarea 
în R. F. a Germaniei a unei 
macarale care se „automontea- 
ză“. Pentru aceasta este nece-

O constatare surprinzătoare — 
consumul anual de înghețată pe 
cap de locuitor în Alaska în- 

(trece de două ori media înregis
trată in S.U.A. Locuitorilor din 
Alaska le place în mod deose
bit ca în timp ce stau lingă foc, 
să privească fulgii de 
de-afară și să mănînce... 
țață.

URBANIZAREA PE
în prezent 39 la sută din popu

lația globului trăiește în mediul 
urban. Se apreciază că urbani
zarea, care a luat o deosebită 
amploare datorită industrializă
rii accentuate din ultimul secol, 
va cunoaște in continuare o dez
voltare accelerată. Kinsley Da
vies de la Universitatea Berkeley 
din California își exprimă, în 
studiul său „Urbanizarea lumii 
din 1950 pină in 1970", convin
gerea că acest proces ar putea 
fi încheiat pină în anul 2 030.

Ce nu știe să facă astăzi un 
robot ! Incepind cu diverse ope
rațiuni industriale, treburi cas
nice, traduceri și proiecte, și 
terminînd cu compoziții muzi
cale — robotului i se încredin
țează un larg evantai de atribu- 
țiuni de care se achită cu 
destulă competență. Avînd în 
vedere calitățile sale, o firmă 
japoneză a încercat să-l inițieze 
în arta interpretativă. Și a reu
șit, construind un robot 
poate cînta la pian orice 
tură. La început lucrarea 
cală este înregistrată pe
perforată, apoi banda este 
trodusă într-un minicomputer, 
care, ajutat de un dispozitiv 
electrohidraulic de transmisie, 
acționează „mîinile", „degetele" 
și „picioarele" mașinii, așezată 
în fața instrumentului muzical.

material special, Iaringele este 
rezistent, durabil, nu este iri
tant și corespunde necesităților 
fiziologice. El este pțevăzut cu 

. un tub special care permite miș
carea liberă a gurii. Modelat 
după coardele vocale umane, 
„producătorul de voce" reglează 
după dorința pacientului tim
brul și intensitatea vocii. EI 
este, de asemenea, prevăzut cu 
un aparat de control al respira
ției, care asigură trecerea aeru
lui în plămîni prin cavitatea na
zală. în acest fel, cavitatea na
zală își recapătă funcțiile de în
călzire și umidificare a aerului, 
de protejare împotriva prafului.

In fotografie : un pacient care 
folosește noul tip de laringe ar
tificial, vorbind la telefon.

LARINGE ARTIFICIAL

zăpadă 
înghe-

care 
parti- 
muzi- 
banda 

in-

laringe artificial, 
purtătorului să-și

GLOB

Un tip de 
care permite 
recapete vorbirea și asigură, tot
odată, restabilirea funcțiilor 
vității nazale a fost realizat 
spitalul Colegiului medical 
provinciei Șandung, din R. 
Chineză. Confecționat dintr-un
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