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OAMENII MUNCII ÎNSCRIU NOI SUCCESE
Pe șantierele primelor 

hidrocentrale de pe Olt

CONFRUNTARE 
CU PROPRIILE 
PERFORMANȚE

Constructorii primelor 
hidrocentrale de pe Olt 
«-au angajat să realizeze 
■arcinile actualului cinci
nal cu 6 luni mai devre
me, în oondițiile unei efi
ciente cît mai mari in 
utilizarea fondurilor de 
investiții. Cum și pe ce 
căi ? Economiștii șantie
relor au făcut un calcul, 
în scopul onorării anga
jamentului — au apreciat 
aoeștîa — este necesar ca 
«arcinile de plan ale fie
cărui an să fie realizate 
în 10,8 luni, ale fiecărei 
luni în 23 de zile, ale fie
cărei zile de lucru in 12 
ore șl ale fiecărei ore în 
54 de minute.

— Calculul acesta ne-a 
dat totuși de gîndit — ne 
apunea tovarășul Con
stantin Dobrin, secretarul 
comitetului de partid din 
cadrul șantierului I.C.H. 
Olt. Sigur, în fiecare 
lună ne-am îndeplinit 
«arcinile de plan și am 
considerat, cu deplin te
mei, că ne-am făcut da
toria. Dar cui i-ar fi 
trecut prin minte că in
fimele 6 minute de
cid. de fapt, realizarea 
cincinalului în 4 ani și 
jumătate. S-a pus proble
ma cum să aducem cit 
mai repede la cunoștința 
oamenilor valoarea mi
nutului, cum să-i pregă
tim pentru comprimarea 
timpului de execuție a lu
crărilor. Cu sprijinul sec
ției de propagandă a co
mitetului județean de 
-nart.id am editat o foaie 
Colantă, pe care apoi am 
difuzat-o în rândurile 
constructorilor de la Go
vora. Rm. Viloea și de la 
Găești.

— Cum au recepționat 
constructorii chemarea 
oomitetului de partid ?

— Ecoul apelului nos
tru a fost însufflețitor.

Veștile au început să se 
adune din toate loturile, 
care de care mai ispiti
toare. Ortacii din brigada 
lui Gheorghe Bănică au 
devansat lucrările de pe- 
reu la digul de închidere 
al hidrocentralei Rm. Vil- 
cea cu 5 zile. Comuniștii 
Vasile Ghinuța, Constan
tin Pîrvu, Ion Iones- 
cu, Constantin Pascal 
și ceilalți muncitori din 
brigada mixtă de la 
centrala Vilcea i-au 
prins și ei din urmă pe 
oamenii lui Bănică. N-âm 
apucat să tragem prima 
linie de calcul sub me
dia devansărilor, că de la 
lotul Govora ne-a sosit 
știrea că brigăzile condu
se de comuniștii Eugen 
Constantinescu și Gheor
ghe Nica au trecut cu 
7 zile mai devreme la 
turnarea betoanelor în la
mele de egalizare a bara
jului. Timpul cîștigat 
pretutindeni înseamnă lu
crări în plus. în cinstea 
aniversării republicii, 
constructorii vor depăși 
planul de producție cu 
9,2 milioane lei, iar sar
cinile de construcții- 
montaj cu 8,5 milioane 
lei.

Ajunsă aproape de 
cota finală, centrala elec
trică de la Rm. Vîlcea 
este în curs de montaj. 
Macaralele uriașe poartă 
subansamblele turbinei 
spre inima centralei. Nici 
n-au trecut bine doi ani 
de la începerea lucrărilor 
și constructorii se pregă
tesc pentru examenul de 
anul viitor : punerea in 
funcțiune a hidrocentralei 
de aici și racordarea ei 
la sistemul energetic na
țional.

Ion STANCIU 
corespondentul 
„Scînteii"

AU ÎNDEPLINIT PLANUL ANUAL
• Industria județului Vaslui

în cinstea celei de-a XXV-a aniversări a 
republicii, colectivele de oameni ai muncii 
din industria județului Vaslui au anunțat la 
9 decembrie îndeplinirea planului anual la 
producția marfă. Acest suoces, posibil îndeo
sebi datorită folosirii mai bune a timpului 
de lucru și a mașinilor, aplicării în procesul 
de producție a numeroase inovații și rațio
nalizări, demonstrează hotărirea colectivelor 
din industria vasluiană de a traduce in fapt 
deviza întregului popor : cincinalul înainte 
de termen. Remarcabile rezultate în această 
amplă întrecere socialistă au obținut colecti
vele de la Fabrica de confecții din Birlad, 
Fabrica de ulei. Fabrica de rulmenți din 
Birlad, întreprinderea de morarii și panifi
cație, întreprinderea de industrializare a 
cărnii, I.J.C.O.O.P.

• Industria județului Alba
Eforturile depuse de către muncitorii, in

ginerii și tehnicienii din industria județului 
Alba și-au găsit concretizarea în realiza
rea unui suoces de prestigiu : îndeplinir.-a 
cu 25 de zile mai devreme a sarcinilor de 
plan pe primii doi ani ai actualului cincinal. 
Pînă la sfințitul anului există toate condițiile 
ca să se obțină o producție industrială supli
mentară în valoare de peste 350 milioai'.e ■ 
lei. Aceasta înseamnă că peste prevederile 
planului vor fi realizate un număr impor
tant de mașini și utilaje, mașini de cusut, 
produse chimice, bunuri de consum.

• Centrala industrială de me
dicamente și coloranți

Colectivele din fabricile și uzinele apar- 
ținînid Centralei industriale de medicamente 
și coloranți au îndeplinit sarcinile de plan 
pe 1972, pînă la sfirșitul anului urmînd a 
se obține o producție suplimentară in va
loare de 200 milioane lei.

500 PRODUSE NOI ÎN FABRICAȚIA 
DE SERIE

Aproape 300 de produse noi au intrat fn 
«.cest an în fabricația de serie în industria 
județului Timiș. Printre acestea figurează 
cîteva tipodimensiuni de poduri rulante și 
macarale, construite la Uzina mecanică, mo
toarele electrice cu turații mărite și gabarit 
redus, realizate de uzina „Electromotor", in
stalațiile complexe pentru bateriile avicole și 
mașinile de curățat și tratat semințe, exe
cutate la uzina „Tehnometal", contoarele 
electrice asimilate în producție de noua fa
brică de aparate electrice de măsurat, un 
nou tip de vagon — tren și remorcă, con
struit la noua fabrică de tramvaie din Ti
mișoara. Sint de remarcat, de asemenea, in
tre noile produse, o largă gamă sortimen
tală de detergent!, plastifianți. lacuri, vop
sele. SDume noliuretamce, o bogată oaletă 
de modele de țesături, tricotaje, confecții, în
călțăminte, sticlărie de menaj, precum și alte 
produse de calitate superioară.

A PARAMETRII PROIECTAȚI 
AU FOST DEPĂȘIȚI

La Fabrica de mobilă» a Combinatului 
pentru exploatarea și industrializarea lem
nului din Drobeta Tr. Severin au fost înche
iate lucrările de reamplasare a fluxurilor 
operaționale și de dotare cu noi utilaje a 
spațiilor rămase disponibile. în prezent, în 
condițiile aceluiași spațiu industrial, unitatea 
respectivă dispune de o capacitate produc
tivă cu 46 la sută mai mare, comparativ cu 
cea stabilită in proiecte.

Pe ansamblu, Combinatul de exploatare și 
industrializare a lemnului brobeta Turnu 
Severin lucrează la parametri superiori ce
lor proiectați, colectivul de aici realizînd, 
păste prevederile de plan, o producție ce 
întrece cu 3 000 000 lei pe cea înscrisă in 
angajamentul anual.

O particularitate pro
prie republicii noastre 
este organizarea și func
ționarea întregii vieți de 
stat pe temelia princi
piului centralismului de
mocratic, cane îmbină 
conducerea oentrală, uni
tară, a economiei și a În
tregii vieți sociale cu 
dezvoltarea drepturilor și 
răspunderilor ce revin 
organelor locale, unită
ților economice și so- 
cial-culturale. Necesita
tea conducerii centra
lizate decurge din în
săși natura orânduirii 
noastre, din oanacterul so
cialist al proprietății asu
pra mijloacelor de pro
ducție, care impune în 
mod obiectiv conducerea 
conștientă a societății 
dintr-un singur centru, 
pe baza unui plan națio
nal unic. O asemenea 
conducere s-a dovedit și 
se dovedește un factor 
decisiv pentru dezvolta
rea planificată a econo
miei, pentru concentra
rea . energiilor și resurse
lor materiale și umane ale 
întregului jx>por spre a- 
oele direcții și obiective 
care prezintă, în fiecare 
etapă dată, o însemnăta
te decisivă- pentru pro
gresul social. Tocmai 
conducerea centralizată 
asigură materializarea u- 
nitățiî de voință a între
gului popor, evitarea o- 
ricăror tendințe disper- 
sante. înaintarea intr-un 
ritm cît mai rapid pe ca
lea socialismului.

în același timp, faptul 
că puterea politică se 
află în miinile întregului 
popor. concomitent cu 
stăpînirea in comun a 
mijloacelor de produc
ție, oferă posibilitatea 
și solicită ca principiul 
conducerii unitare să se 
realizeze în condițiile unei 
largi democrații. prin 
integrarea organică 1 a 
tuturor celor ce muncesc 
în activitatea de condu-, 
cere a societății noas
tre. prin asigurarea unei 
largi autonomii unită
ților economice și or
ganelor locale terito
riale. Un asemenea mod 
de organizare și con
ducere statală nu poa
te fi regăsit în nici o re
publică burgheză. oricit 
de democratică s-ar con

cele mai felurite mijloe- 
oe, este îndepărtarea ma
selor de la guvernare, îm
piedicarea unei participări 
efective la conducerea 
socială.

în activitatea de per
fecționare a activității e- 
conomico-sociale, parti
dul și statul nostru ur
măresc să dea curs în 
mod consecvent conținu
tului dialectic al princi-

țională din vara acestui 
an pe linia creării unor 
noi organisme oare să 
îndrume unitar diverse 
sectoare ale activității e- 
conomico-sociale, a întă
ririi conducerii de către 
partid a unor domenii e- 
sențiale ale economiei ți 
culturii atestă importan
ța deosebită acordată <le 
partid înfăptuirii condu-
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muncesc la 

de conducere
nici nu poate fi vorba, 
dată fiind opoziția de in
terese dintre statul capi
talist — aflat în mina 
burgheziei monopoliste — 
și masele largi ale celor 
ce muncesc ; dimpotrivă, 
ceea ce se urmărește, prin

piului centralismului de
mocratic, ‘î'hcit. prin Îm
binarea armonioasă -ă 
conducerii unitare cu au
tonomia și inițiativa lo
cală. întregul mecanism 
statal să devină mai su
plu. să funcționeze mai 
bine și să soluționeze 
mai eficient și operativ 
problemele ce se ivesc 
pe plan central și local.

Așa oum se știe, in ul
timii ani. pe baza orien
tărilor date de Conferința 
Națională a P.C.R. din 
1967 și de Congresul al 
X-lea, au fost luate un 
șir de măsuri pentru spo
rirea rolului unor organe 
centrale ale puterii de 
stat, a funcțiilor lor de 
îndrumare și control, 
pentru Îmbunătățirea sti
lului și metodelor lor de 
lucru. Măsurile preconi
zate de Conferința Na-

cerii unitare a operei d« 
constriffcție sărtălistă.

în același timp, parti
dul și "statul ău acționat 
în acești ani în direcția 
creșterii . rolului orga
nelor locale ale pu
terii de stat — consiliile 
populare — atît sub rapor
tul atribuțiilor în rezol
varea problemelor din 
raza lor de acțiune, cît si 
sub acela al participării 
lor la elaborarea hotări- 
rilor organelor centrale, 
în același cadru se în
scriu și măsurile luate 
pentru întărirea autono
miei întreprinderilor, pen
tru învestirea lor cu largi 
atribuții în planificarea, 
organizarea și conduce
rea activității economice. 
Concomitent, prin insti- 
tuționalizarea conducerii 
colective ca principiu de 
bază în conducerea vie

SPORT

„Timpul nu e prea scurt,
noi risipim prea mult timp“

„N-am timp", .jiu-mi ajunge 
timpul" — sint expresii Pe care 
ne-am obișnuit să le auzim rostite 
in cele mai diferite împrejurări. 
Citeodată ele mărturisesc un a- 
devăr. Multiplu solicitați, oamenii 
fac eforturi lăudabile pentru a o 
lua timpului înainte. Privit din a- 
ceastă perspectivă, timpul este... 
prea scurt. Il vom înțelege și apre
cia, deci, pe omul de cultură care 
este încercat de neliniște in fața 
mulțimii tomurilor. 11 vom înțe
lege ți aprecia Pe șeful de șan
tier, care își incepe in zori munca 
pentru a o încheia tirziu in noapte. 
Sau pe președintele cooperativei 
agricole de producție al cărui „bi
rou de lucru“ a devenit in mare 
măsură timpul, locul unde se ho
tărăște destinul recoltei. -Pentru a- 
semenea oameni timpul e intr-ade
văr prea scurt, iar faptele, dărui
rea acestor oameni dovedesc că 
ei știu prețul timpului.

Dar nu o dată timpul irosit la 
întimplare ne costă enorm. Ca și 
timpul pierdut din pricina negli
jenței sau iresponsabilității altora. 
S-a scris chiar în coloanele ziaru
lui nostru despre incredibila situa
ție care a făcut ca un cetățean să 
devină autorul a 200 de cereri vi- 
zind aceeași problemă. Oricare' ar 
fi explicațiile, oricit s-ar supăra 
cei criticați că s-a apelat la un 
caz limită (pentru că sper să con
stituie un record absolut cele 200 de

cereri) este limpede că cei ce au 
rămas indiferenți la solicitarea res
pectivă sint vinovați de timpul 
pierdut zadarnic de autorul aces
teia.

Timpul e prea scurt, adică se 
împuținează fără folos, de aseme
nea, cind se așază și tronează li
niștită pe soclul indiferenței lipsa 
de organizare. Echipele de control 
obștesc au, din acest punct de ve
dere, destul de lucru. In multe u- 
nități, netrecută in nici un inven
tar, dezorganizarea sare în ochi. 
De ce să aibă vinzătorul aproape, 
la indemină produsele solicitate. 
Prea ar fi comod, operativ ! Prea 
l-ar obliga la nemișcare ! De ce să 
fie biroul către care se adresează 
anumite cereri în același loc în 
care se va produce și satisfacerea 
acestora ? Ar fi prea simplu și 
timpul ar fi atunci prea scurt. Pro
fesia celor ce au deprins arta dila
tării timpului s-ar deteriora, ar de
veni anacronică.

Se înțelege că, in asemenea ca
zuri, prin „grija“ unora timpul este 
risipit inutil. Mi-a fost dcti *4 in~ 
tilnesc nu o dată situații conclu
dente pentru această neiertată ri
sipă : magazine care își încep o- 
rarul de lucru nu cu servirea clien- 
ților, ci cu aprovizionarea care 
s-ar fi putut face înainte ; autobuze 
care nu-și respectă orarul de tra
seu și care duc la nedorite întîr- 
zieri de la lucru ; șefi de unități

care dezorganizează dimineața ce 
s-a organizat seara, inspirați la a- 
ceasta de ideea ce le-a venit peste 
noapte, chiar dacă ea nu aduce ni
mic in plus față de prima hotărire 
luată. Am cunoscut, cinava, un om 
care a avut o strălucită idee de ino
vație, a lucrat la ea vreo doi ani, 
a pus-o la punct ; după aceea a tre
buit să aștepte mai mulți ani pen
tru aprobarea inovației și pentru 
decizia de aplicare a ei in practică. 
Bineînțeles că a trebuit să bată la 
mai multe uși de care depindea 
soarta inovației respective, dar care 
— o dată închise in urma lui — 
se acopereau de tăcere. Firește, 
situația a fost rezolvată. Dar 
timpul pierdut pentru aprobări 
s-ar fi putut economisi și fo
losi pentru o nouă inovație. Sau, 
oricum, pentru ceva mai bun 
decit... bătutul la uși.

Timpul in asemenea — și in cite 
alte cazuri — nu este prea scurt. 
Se găsesc doar indivizi și „meto- 
de“ prin care ne este scurtat. In- 
chegind aserțiunea „Timpul nu e 
prea scurt, dar noi risipim prea 
mult timp", Seneca viza, desigur, 
o meditație cu rezonanță filozofică. 
Adevărul ei poate fi insă verificat 
și in ipostaze mai puțin filozofice, 
dar care ne costă timp irosit, ne 
costă bani și eforturi inutile.

Să nu ne lăsăm păgubiți astfel !

Nicolae DRAGOȘ

Uzina „Tehnofrig“-Cluj : colec
tivul de aici întimpină ani
versarea republicii cu impor
tante succese în muncă. Nu
mai prin reproiectarea unor 
produse, el a economisit, în 
zece luni, peste 40 tone metal.

• FOTBAL-Penultima etapă a turului 
diviziei A

• VOLEI - La jumătatea întrecerii în 
competițiile masculine și feminine

• TRÎNTĂ - Finala Campionatului 
național sătesc
Alte știri și rezultate sportive în 
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... Cit puteai cuprinde 
cu ochii — numai dealuri 
și rîpe golașe, pline de vă- 
ioage. Mii de hectare de 
teren arid, iarna potopit 
de zăpezi, vara sfîrtecat 
de ape. Unii dintre local
nicii din Bujor, Smulți, 
Drăgușeni și Corn erau de 
părere că mai degrabă poți 
scoate apă din piatră sea
că decît să găsești pe, a- 
ceste c^ealuri o palmă de 
pămint bun de sapă. 
Fertilizarea unui ade
menea teren, absent din- 
totdeauna din registrele a- 
gricole, presupunea soluții 
originale de lucru, o mare 
concentrare de forțe și o 
cotă de risc, incalculabilă.

...Cînd am trecut zi
lele trecute pe sub poala 
fostelor dealuri și rîpe am 
avut impresia că merg pe 
hotarul unei ferme model. 
Cit puteai cuprinde cu o- 
chii — numai livezi cu 
pomi fructiferi tineri, viță 
de vie. Mi-au rămas înti
părite în minte cîteva as
pecte esențiale în juru'l 
cărora gravitează toate ce
lelalte impresii.

1) La Galați nu s-d lan
sat peste noapte un îndemn 
fără suport pentru valori
ficarea resurselor locale. 
Comitetul județean de 
partid. consiliul popular 
județean au pus în discuție 
publică o problemă de cel 
mai mare interes cetățe

nesc : cum putem, prin re
surse locale și cu forțe 
proprii, să aprovizio
năm mereu mai bine piața 
locală ? Pentru a găsi cel 
mai potrivit răspuns la a- 
ceastă întrebare, colective 
de specialiști de la județ,

ficate superior, economicos.
3) Aprovizionarea popu

lației pe baza resurselor 
proprii județului nu are un 
caracter de campanie. 
Este o acțiune permanen
tă, care ia mereu amploa
re și e urmărită de oame-

ții social-economice. prin 
consacrarea adunării ge
nerale a oamenilor mun
cii ea for muncitoresc 
suprem de conducere în 
întreprinderi, prin crea
rea comitetelor și consi
liilor oamenilor muncii 
etc. au fost create condi
ții mereu mai bune ca 
masele largi ale ce
lor ce muncesc să par
ticipe nemijlocit la con
ducerea tuturor domenii
lor de activitate, să-și 
spună cuvintul în toate 
problemele de interes 
obștesc, iar propunerile 
lor să fie ascultate, trans
puse in măsuri ;• practice 
de îmbunătățire a muncii. 
Dacă latura centralistă a- 
sigură linia generală uni
tară de acțiune, latura 
democratică permite ' $1 
stimulează participarea 
vie. directă a celor mai 
largi mase la Îndeplini
rea acesteia, chezășuiește 
participarea tuturor cetă
țenilor la conducerea sta
tului, la «oluțtonarea pro
blemelor politice, econo
mice, sociale sau cultura
le ale Republicii.

Conferința Națională 
din vana acestui an, oom- 
bătînd persistența unor 
manifestări de centralism 
excesiv, ca ți carențele 
unor organe locale în 
exercitarea atribuțiilor 
sporite cu care au fost 
învestite, a indicat di
recțiile perfecționării in 
continuare a cadrului de 
manifestare a centralis
mului democratic.

Recenta plenară a C.C. 
al P.C.R. a dezvoltat si 
concretizat o seamă de 
idei și prevederi cuprin
se în documentele Confe
rinței Naționale. Adopta
rea unei noi concepții de 
elaborare a planului funic 
național, organizarea con
siliilor de control munci- 

, . toresc? așppra activității , 
’■^eriMdfnicd-sociale si a co- 
• -misiilor pe domenii, de 

activitate în unitățile e- 
conomice, ca ți măsurile 
luate cu același prilej pe 
linia îmbunătățirii activi
tății comitetelor județene, 
municipale ți orășenești 
de partid, a consiliilor 
populare etc. oferă cele- 
mai proaspete exemple 
de ceea oe înseamnă, în 
concepția partidului nos
tru. aplicarea centralis
mului democratic în con
ducerea construcției so
cialiste.

Valorificarea plenară a 
avantajelor acestui prin
cipiu reprezintă unul din 
principalele izvoare ale 
forței și dinamismului o- 
rinduirii noastre socia- / 
liste.

Articolul următor va 
avea ca temă „Marea 
Adunare Națională4'.

______ J

consiliului popular. E și o 
luptă împotriva mentalită
ților învechite, rutinei și 
spiritului șablonard. Iată 
un exemplu aproape de 
necrezut : pînă nu demult, 
In ciuda faptului că pă- 
mînturile noastre sint in

Nimic nu se pierde, totul 
se transformă in venituri

EXPERIENȚA Șl EXEMPLUL CETĂȚENILOR DIN CÎTEVA LOCALI
TĂȚI GĂLĂȚENE ÎN VALORIFICAREA RESURSELOR LOCALE

de la industria locală, de 
la cooperația de consum, 
de la direcția agricolă și 
activiști de partid s-au de
plasat în satele și comu
nele județului. Au cercetat 
la fața locului posibilități
le existente, au cerut sfa-, 
tul cetățenilor.

2) Resursele locale depis
tate au fost și sint valori-

nii cu, cele mai importan
te munci de răspundere 
din județ.

— Valorificarea resurse
lor. naturale e uneori nu 
numai o luptă eu pămîn- 
tul sterp sau cu alte gre
utăți naturale — își expri
ma părerea tovarășul Mi- 
șu Dobrotă, vicepreședinte 
al comitetului executiv, al

general bune pentru agri
cultură, județul Galați de
venise mare importator de 
cartofi și fructe (? 1). Prin
sese rădăcini în mintea u- 
nora dintre specialiști ide- 
ea că acest soi de legume, 
ca și, pomii fructiferi 
de altfel, n-ar putea da 
roade la noi. S-au găsit 
însă pămînturi potrivite

— unele chiar pe cale , de 
degradare — și pentru 
una și pentru alta. Totul 
e să cauți, să te zbați, să 
fii interesat să realizezi 
pentru piața locală ceea ce 
ți-^ai propus.

E cît se poate de exact. 
In localitățile județului 
Galați ni s-au înfățișat nu 
o dată — în acțiune — ini
țiativa, priceperea, spiritul 
gospodăresc. Au fost or
ganizate în aproape 
toate comunele crescătorii 
de porci, de oi, de păsări. 
Inițiativa locală se dove
dește în același timp un 
izvor nesecat de venituri. 
Treceam într-una din zile, 
însoțit de inginerul Dumi
tru Matric, directorul di
recției de industrie locală, 
prin comuna Șovirca. La 
marginea localității, în 
imediata apropiere a unei 
bălți, zărim zeci de mii 
de păsări : rațe, gîște, gă
ini.

— Sint ale industriei lo
cale, ne spune directorul. 
Nu trebuie să se înțeleagă 
că, ocupați cu industria, 
nu mai avem nimic comun 
cu aprovizionarea pieței a- 
limentare. Anul acesta am 
obținut din această cres
cătorie 50 de tone de carne

Gh. GRAURE

(Continuare în pag. a Il-a)
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BOTOȘANI (corespondentul
„Scinteii", Nicolae Zamfirescu). în 
cadrul programului de manifestări 
politico-ideologice și cultural-edu
cative de masă ce se desfășoară sub 
genericul „Mai iute, mai bine, mai 
eficient**, în localități Ia îiidpf.iiliii 
Botoșani au 
dedicate Zilei 
hoi, de pildă, comitetul orășenesc 
de partid a organizat o întîlnire 
a membrilor biroului cu tineri co
muniști, cu care prilej s-a dezbătut 
tema „Calitatea de membru al Par
tidului Comunist Român. Rolul și 
poziția comunistului in producție, 
familie și societate". în același o- 
raș, consiliul județean al sindica
telor și comitetul județean de cul
tură și educație socialistă au or
ganizat cu activul sindical și ac
tiviștii sindicali o dezbatere pe 
tema : „Cum acționăm pentru edu
carea oamenilor muncii în 
eticii și echității socialiste".

localitățile județului 
loc ample acțiuni 

republicii. La Doro-

spiritul

I. Con
statului

CLUJ (prin telefon de la 
atantinescu). La Arhivele 
din Cluj a-a deschis marți expo
ziția documentară „Republica, de
ziderat al poporului român", orga
nizată de Comitetul județean de 
cultură și educație socialistă și fi
liala Arhivelor statului, cu prilejul 
sărbătoririi unul sfert de veac de la 
proclamarea republicii. Sint expu
se documente, fotografii, publicații 
înfățișînd aspecte ale luptei mase
lor populare, a forțelor progresiste 
și democratice conduse de Parti
dul Comunist Român pentru înlă
turarea de pe scena istoriei a mo
narhiei și proclamarea republicii. 
Alte documente redau hotărîrea oa
menilor muncii, români, maghiari 
și de alte naționalități din județul 
Cluj și din alte regiuni ale țării în 
lupta pentru făurirea României so
cialiste.

IAȘI (corespondentul „Scînteii", 
Manole Corcaci). în prima etapă, 
Festivalul filmului la sate a în
ceput jn județul Iași în 124 de lo
calități. Prezentate în cadrul mani
festărilor prilejuite de sărbătorirea

CELEI DE-A XXV-A

re- 
cir- 
sau

celei de-a 25-a aniversări a 
publicii, filmele puse in 
cuit la sate sînt precedate 
urmate de interesante acțiuni cul- 
tural-artistice. Astfel, la Răducă- 
neni, filmul „Felix și Otilia" a fost 
precedat de simpozionul intitulat 
„Călinescu și literatura". La Bivo
lari, filmul. „Puterea și adevărul" 
a fost precedat de expunerea : „Ani 
de luptă, ani de victorie". La Cris- 
tești, filmul „Mihai Viteazul" a fost 
urmat de simpozionul „Mihai Vi
teazul — figură de seamă în isto
ria poporului român".

BUZĂU (corespondentul „Scîn
teii", Mihai Bâzu). In șirul mani
festărilor cultural-educative dedi
cate celei de-a 25-a aniversări a 
republicii, organizate de comitetul 
județean de cultură și educație so
cialistă, s-a înscris spectacolul de 
poezie desfășurat la Buzău, sub 
genericul „Ce-ți doresc eu ție, dul
ce Românie". Selecția din poeziile 
lui Mihail Eminescu, Nicolae La- 
biș, A. E. Baconschi, Victor Tulbu
re, Ion Bănuță, A. I. Zâinescu, Ro
mulus Vulpescu, Doina Sălăjan, Di
nu lanculescu, Florentin Popescu, 
Dan Verona, Al. Cristea, Nicolae 
Peneș, Constanța Buzea a dat mani
festării înalte dimensiuni educati
ve în spiritul dragostei de țară și 
popor. Valoarea artistică a specta
colului a fost asigurată de parti
ciparea unor actori ca Ion Mari
nescu, Constantin Codrescu, 
Caropol, Tudor Gheorghe. Partitu
ra muzical-coregrafică — susținută 
de Cornel Rusu. Constanța Cîm- 
peanu, Elena Dacian și Petre Ciortea 
— a contribuit la reușita acestei 
manifestări.

Anda

SIBIU (corespondentul „Scîn
teii", N. Brujan). La Casa artelor 
din Sibiu poate fi vizitat salonul 
județean de pictură și sculptură, de-;- 
dicat celei de a XXV-a aniversări 
a republicii, organizat sub egida 
Comitetului județean pentru cul
tură si educație socialistă și a filia
lei U.A.P. Sibiu. Cele 65 de lucrări 
de pictură și sculptură, aparținînd

unui număr de 34 de artiști, se dis
ting, în primul rlnd, prin actuali
tatea temelor abordate, ca și prin- 
tr-o remarcabilă ținută artistică.

BRAȘOV (corespondentul „Scîn
teii", Nicolae Mocanu). în aceste 
zile, in instituțiile de cultură și 
artă, în întreprinderi și instituții 
din municipiul și județul Brașov 
se desfășoară un bogat program de 
manifestări cultural-artistice dedi
cate aniversării republicii. Dintre 
acestea amintim cîteva : Concertul 
omagial organizat de Filarmonica 
„George Dima" la Casa Armatei și 
care a cuprins o serie de lucrări 
originale. în acest interval a avut 
loc deschiderea expoziției „Dezvol
tarea economică și social-culturală 
a județului Brașov în anii repu
blicii", organizată de muzeul jude
țean în colaborare cu filiala Arhi- 

• velor Statului. Mai menționăm pre
zentarea unul spectacol intitulat 
„Mai ieftin, mai mult și mai bun", 
de către brigada artistică a fabricii 
„Aurora" sau — printre manifestă
rile Palatului Culturii din Brașov 
— montajele de poezii „Omagiu 
muncii creatoare" și, „Te slăvim iu
bită țară".

PIATRA NEAMȚ (corespondentul 
„Scînteii". Ion Manea). Luna de
cembrie a debutat în județul Neamț 
printr-un amplu program de ma
nifestări politice și cultural-educa
tive de masă dedicate celei de-a 
25-a aniversări a republicii și care 
se desfășoară sub genericul „Oma
giu republicii". în deschiderea a- 
cestui program, tovarășul Ștefan 
Boboș, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Neamț al P.C.R., a prezentat 
expunerea „Județul Neamț în anii 
republicii. Realizări și perspective 
in lumina hotăririlor Congresului 
al X-lea și ale 
nale", ținută la 
sindicatelor din 
fața a sute de 
giști. constructori, cadre didactice 
și alți oameni ai muncii.

Conferinței Națio- 
casa de cultură a 
Piatra Neamț, în 
chimiști, metalur-

EXPOZIȚII

Formația camerală din Paris
Cu cinci ani în 

urmă, în sala Gaveau, 
parizienii aplaudau un 
proaspăt ansamblu in
strumental cameral 
format din absolvenți 
ai Conservatorului na
țional din Paris. At
mosfera de entuziasm 
în care Se lucra, pa
siunea dădeau rod. 
Cîțiva solist» de renu
me li se alătură, 
de mult, Henryk 
ryng colaborează 
ei la un concert 
suoces în sala 
yel. Menuhin îi 
marcă. Anul acesta au 
fost invitați la Festi
valul internațional de 

a 
reprezenta muzica de 
cameră franceză. Așa
dar. „Les musicienes 
de Paris" au fost oas
peții publicului bucu- 
reștean. Am 
cu plăcere 
grosso op. 1 
Benedetto

Nu 
Sze- 

cu 
de 

Ple- 
re-

la Windsor pentru

ascultat 
Concerto 
nr. 1 de 
Marcello.

Părțile repezi — Al
legro. Prestissimo — 
au avut 
strălucire, 
cristalin și 
robust, atît 
sar interpretării mu
zicii preclasice. Un 
bun violonist, Gârard 
Poulet. ne-a oferit cu
noscutul Concert pen
tru vioară in la minor 
de Bach. Mai așezat 
in Andante, poate prea 
săltăreț în celelalte 
două mișcări, dar cu o 
frazare îngrijită, con
secvent de la început, 
pînă la finele partitu
rii. cu maniera de in
terpretare pe care și-a 
ales-o. Am cunoscut în 
concertul parizienilor 
și o foarte muzicală 
pianistă — Claude 
Maillols ; este adevă
rat. a dat Concertului 
pentru nian in la ma
jor K.V. 414 de Mo
zart cam multă tentă 
romantică — era clar

îndeosebi 
un sunet 

totodată 
de nece-

temperamentul său ro
mantic — a făcut ca
dențele destul de pa
tetice.- dar a subliniat 
și un rafinament sub
til al modulațiilor, a 
îmbinat ingenios pia
nistica sa cu culori 
ale tehnicii clavecinu
lui. „Les musicienes de 
Paris" ne-au oferit și 
două suite — de Stra- 
della și Haendel — 
pentru trompetă și or
chestră. în care par
tea solistică a fost 
susținută de Claude 
Molenat. Evidentă teh
nica acestui instru
mentist, mai ales în 
registrul înalt, gama 
bogată de nuanțe în 
care se mișcă lejer, 
dar lucrările păreau 
prea puțin rodate, nu 
a fost asigurată su
dura cu întreg ansam
blul. De fapt, această 
din urmă remarcă ră- 
mine valabilă pentru 
întreg programul.

• Organizată în cinstea celei de-a 
XXV-a aniversări a republicii —, 
EXPOZIȚIA DE GRAFICA A MU
NICIPIULUI BUCUREȘTI s-a ’ 
chis in sălile Muzeului A. Simu 
Biserica Amzei nr. 7—9).

• Miercuri, 13 decembrie, în 
Dalles (bd. N. Bălcescu nr. 18) va 
loc vernisajul EXPOZIȚIEI 
ARTA PLASTICA DIN R. P. D. CO
REEANA.
• „STICLA ȘI CERAMICA DIN 

REPUBLICA DEMOCRATĂ GER
MANA" se numește expoziția deschi
să la galeriile de artă „Orizont" (bd. 
N. Bălcescu nr. 23).

• Artistul FATMI EL FATHEMY 
din Maroc își prezintă lucrările în 
sala Ateneului Român (str. Franklin 
nr. 1—3).

• La galeriile de artă „Simeza" 
(bd. Magheru nr. 20) s-au deșchis 
expozițiile semnate de RADU COS- 
TINESCU și GIL NICOLESCU.

• FLORENTINA MIHAI expune 
lucrări de ceramică la galeriile „Ga- 
lateea" (Calea Victoriei nr. 132).

des- 
(str.
sala 

avea
DE

• TEATRUL GIULEȘT1 a înscris 
în afișul său o nouă premieră cu 
piesa de succes, semnată de Petru 
Vintilă „Casa care a fugit pe ușă". 
Regia : Dinu Cernescu. Scenogra
fia : Sanda Mușatescu. Muzica : Ste
fan Zorzor. Interpreți : Corneliu Du- 
mitraș. Corado Negreanu, Marga An- , 
ghelescu. Ileana Cernat, Iulian Nec- 
șulescu, Peter Paulhofer, Ion Vîlcu, 
Lidia Buhancă. Al. Azoitei. Petre 
Laurentiu.

Cu prilejul premierei. în holul tea
trului s-a deschis o expoziție de fo
tografii. reprezentînd aspecte 
spectacolele teatrelor ’_________
Expoziția, organizată din inițiativa 
Comitetului de cultură și educație 
socialistă al municipiului București 
și cuprinzînd îndeosebi imagini din 
montările de dramaturgie originală’, 
este închinată aniversării republicii.

• TEATRUL T.V., în colaborare 
cu Teatrul Mic. prezintă adaptarea 
pentru T.V. a spectacolului cu piesa 
„Timp și adevăr" de Eugenia Busu- 
ioceanu. în distribuție : Ion Mari
nescu. Constantin Codrescu. Vasile 
Gheorghiu. Mihai Dogaru. Tatiana 
Yekel, Magda Popovici. Ion Ciprian. 
Nicolae Ifrim etc. Scenografia : Ște
fan Hablinski. Regia : Ion Cojar. 
Regia T.V. : Nicolae Motric (marți 
12 decembrie).

• STUDIOUL DE POEZIE AL 
RADIOTELEVIZTUNII anunță spec
tacolul de folclor „Printre făuritorii 
Mioriței" (marți. 12 decembrie, 
le 20), la studioul de concerte 
str. Nuferilor nr. 62—64).

• TEATRUL NAȚIONAL 
CLUJ a inclus recent în repertoriul 
său „Capul de rățoi" de George Ci
prian. In rolurile principale : Gh. 
Radu, Dorel Vișan, George Ghera- 
sim, Bucur Stan, Maria Țipan-Kauf- 
mann. Carmen Galin, Octavian Cos- 
muță, Viorel Comănici, Gh. Cosma. 
Regia : Victor Tudor Popa. Decorul : 
T. Th. Ciupe. Costume : Edit 
Schranz-Kunovits.

• Recent, actorii TEATRULUI 
NAȚIONAL V. ALECSANDRI DIN 
IAȘI a(i prezentat o nouă premieră : 
„Ultimul șantaj" („Pline amară") de 
Claude Spaak. Regia : Dan Nasta ; 
scenografia : George Pîrjol. în dis
tribuție : Ștefan Săndinescu. artist 
emerit, Teofil Vîlcu, Cornelia Gheor
ghiu. Adina Popa, Constantin Popa, 
Sergiu Tudose, Valeriu Burlacu și 
Antoaneta Glodeanu.

• TEATRUL DRAMATIC BACO-
VIA DIN BACĂU organizează în 
cinstea aniversarii a 25 de ani de la 
proclamarea republicii — - -
maturgiei românești", 
cestei decade, teatrul 
tat premiera „Femeia fericită' 
Corneliu Leu. Spectacolul — 
pe un text inspirat din 
noastră socialistă — 
un succes deosebit. 
Rusu, scenografia : 
Printre interpreții principali se nu
mără actorii 
lina Murgea, 
Belu, Stelian 
Mihăilescu.

Teatrul va
10 și 20 decembrie, un ciclu de spec
tacole cu piese românești și anume : 
alături de prerftiera amintită (10 și 
16 decembrie). „Unchiul nostru din 
Jamaica", de Dan Tărchilă (13 și 19 
decembrie) și drama istorică „Despot 
Vodă", de Vasile Alecsandri (20 de
cembrie). Alte 4 reprezentații cu 
aceleași piese vor avea loc în 
rite localități.

• Dintre acțiunile pe care le 
nizează TEATRUL DE STAT 
ARAD, în cinstea celej de-a 25-a a- 
niversări a republicii, reamintim că 
în cadrul „Decadei dramaturgiei 
românești" va vedea lumina ram
pei, în premieră pe țară : „Baronul" 
de C. Paraschivescu (14 dec. 1972).

spectacolele cu 
.,Maria" și „A- 

fi prezentate la 
și 

și vor fi urmate de discuții

din
bucureștene.

ore- 
din

DIN

„Decada dra- 
în cadrul a- 

a tfrezen- 
’ ' 1“ de 

bazat 
realitatea 

s-a bucurat de 
Regia : I. Gh. 
Mihai Tofan.

Ștefan Moisescu. Cătă- 
Doina Iacob. Mircea 
Preda. Gina Cazan. Ion

organiza la sediu, între

dife-

0 sărbătoare a muzicii

PE RECEPȚIE
Colectivul secției de 

confecționat încălță
minte din înlocuitori 
piele a cooperativei 
meșteșugărești „Viito
rul" din Dorohoi ne-a 
adresat o scrisoare în 
care semnala greutăți 
în organizarea și des
fășurarea muncii, pre
cum și faptul că ade
sea conducerea coope
rativei nu este sufici
ent de receptivă la su
gestiile și criticile 
muncitorilor din a- 
ceastă secție, care are 
o pondere însemnată 
în activitatea coopera
tivei.

Uniunea județeană a 
cooperativelor mește
șugărești Botoșani ne-a 
trimis un răspuns din 
care rezultă că sem
nalul muncitorilor sec
ției a fost recepționat. 
După ce se face o a- 
naliză a situației exis
tente, a cauzelor care 
au făcut posibilă apa
riția unor greutăți și 
lipsuri, răspunsul pre- 
~~—* că, împreună 

coope- 
s-au luat unele 
care vor con
ta înlăturarea 

stări de lu- 
Astfel, „a fost

cizează 
cu conducerea 
rativei, 
măsuri 
tribui 
acestor 
cruri.
înlocuit șeful de sec
ție cu un cadru cu 
pregătire profesională 
corespunzătoare, care 
a dovedit competehță 
in conducerea unei 
secții de producție. 
S-a făcut comandă la 
UCECOM pentru pro
curarea unor piese ne
cesare reparării mași
nilor de cusut". „S-a 
recomandat conducerii 
cooperativei — se a- 
rată mai departe în 
răspuns — să orga
nizeze cursuri de ri
dicare a calificării 
profesionale, in afara 
orelor de producție, 
în același timp, cei 
cu calificare corespun
zătoare se vor ocupa 
de 2—3 muncitori care 
au o pregătire profe
sională mai slabă, ast
fel incit într-o perioa
dă dată și aceștia din 
urmă să poată execu
ta tot mai multe ope
rațiuni". Din răspuns 
rezultă, totodată, că au 
fost luate unele măsuri 
privind îmbunătățirea 
condițiilor de muncă.

DUPĂ 15 LUNI 
SE CONSTATĂ... 

CEEA CE 
S-A PROPUS

Trei scrisori sosite 
la redacție, in decurs 
de aproape 15 luni, de 
la Ion Adămoiu, din 
comuna Nucșoara, ju-

dețul Argeș, îl carac
terizează pe autor 
drept un om pe cît de 
inimos, pe atît de per
severent, căruia nu-i 
este indiferent ce se în- 
timplă cu niște bunuri 
obștești. Dimpotrivă, 
răspunsurile la scriso
rile lui, trimise redac
ției de Consiliul popu
lar al județului Argeș, 
dovedesc un fel de 
„joacă" de-a răspun
surile la sesizări. Iată 
faptele, în 
desfășurării lor. 
jumătatea lunii 
tembrie a anului tre
cut, sus-numitul a scris 
redacției următoarele : 
„Cu ocazia construcției 
barajului de pe rîul 
Doamnei (Drăghina), 
care canalizează acest 
riu in lacul de acumu
lare de pe Argeș, a fost 
construită linia electri
că Slatina-Drăghina. 
După terminarea aces
tor construcții, prin a- 
nul 1966, această linie 
nu a mai fost folosită, 
răminînd în paragină 
conductorii electrici, 
stîlpii, izolatorii, su- 
porții etc., pe o distan
ță de circa 10 km. O 
parte din aceste mate
riale au început să 
dispară. Este bine ca 
această linie să fie de
montată, recuperîn- 
du-se o cantitate im
portantă. de asemenea 
materiale care ar pu
tea folosi la alte lu
crări". La începutul 
lunii decembrie 1971, o 
adresă a consiliului 
popular județean, sem
nată de tov. I. Iones- 
cu, vicepreședinte, în
soțea un referat întoc
mit de corpul de con
trol al președintelui, 
din care reieșea juste
țea celor semnalate. In 
plus, se făcea preciza
rea că această linie e- 
lectrică este proprie
tatea I.C.H. Curtea de 
Argeș, care „nu a mai 
prins-o în inventar 
socotind-o fără valoa
re" (? I), dar că con
ducerea respectivei în
treprinderi „este dis
pusă să o dea unei 
instituții, prin transfer, 
pentru a recupera ce 
se mai poate. In acest 
sens, preciza referatul, 
s-a luat legătura cu 
I.A.S. Pitești, care 
este dispusă să o pri
mească și să o atri
buie fermelor din co
muna Nucșoara, pen
tru ă introduce ilumi
natul electric în sai
vane".

Q rezolvare cum nu 
se putea mai bună. A- 
ceasta în teorie, pen
tru că, o dată cu expe
dierea răspunsului, to
tul a fost lăsat baltă. 
Ceea ce n-a făcut însă 
și autorul scrisorii 
care, la sfîrșitul lunii

ordinea
La 

sep-

ianuarie a.c., a revenit, 
comunicîndu-ne că nu 
s-a schimbat nimic. 
Noua sesizare a fost 
publicată în „Scinteia" 
din 13 februarie 1972, 
la rubrica „Am primit 
scrisoarea dv.“. In oc
tombrie a.c., tov. I. A- 
dămoiu ne-a scris că 
„și în urma criticii 
ziarului situația a ră
mas neschimbată, nu 
s-a luat vreo măsură 
de recuperare a mate
rialelor". Am informat 
consiliul județean des
pre această situație. 
Un nou răspuns, sem
nat de același vicepre
ședinte, însoțește un 
referat — e drept, de 
data aceasta întocmit 
de direcția tehnico- 
investiții — prin care 
sîntem informați că 
„aceste rețele urmea
ză să fie demolate de 
întreprinderea de re
țele electrice Pitești, 
întrucit nu mai sint 
necesare și prezintă 
un grad avansat 
uzură".
basta ! Este, ____,
inutil să mai comen
tăm acest mod de re
zolvare a unor sesi
zări 
unor

de
Și cu asta, 

credem,

privind soarta 
bunuri obștești.

CONCIS 
Șl LA OBIECT 
Ministerul Educației 

și Tnvățămintului : 
„Vă facem cunoscut că 
au fost luate măsuri ca 
cel tîrziu pină la în
ceputul anului 1973 să 
înceapă în toate insti
tutele de învățămînt 
superior, tehnic, agro
nomic și economic, 
cursuri de pregătire a 
candidaților pentru 
concursul de admitere 
din 1973“.

Comitetul executiv al 
Consiliului popular al 
municipiului Timișoa
ra : „întreprinderea de 
gospodărie comunală 
Timișoara a luat unele 
măsuri în vederea a- 
meliorării alimentării 
cu apă a cartierului 
Calea Șagului. Situația 
se va îmbunătăți sim
țitor în anul 1973, o da
tă cu punerea în func
țiune a unor conducte 
în curs de execuție".

Comitetul executivComitetul 
al Consiliului popular 
al orașului 12. 
Gorj : „Pentru abate
rile săvîrșite de către' 1 
gestionarul Coroșeț 
Constantin, de la Uni
tatea nr. 58 carne din 
Motru, Inspectoratul 
comercial de stat l-a 
sancționat cu 5 000 lei 
amendă. Conducerea 
O.C.L. Comerț ■ mixt 
Motru a hotărît înlo
cuirea sa din funcție".
Neculai RO$CA

Motru-

CURIER
JUDEȚEAN

Corespondenții 
„Scînteii" transmit;

BISTRIȚA- 
NĂSĂUD

Stațiunea 
Singeorz-Băi 
se extinde

în stațiunea balneară Sîngeon- 
Băi se află într-un stadiu avan
sat de construcție noi complexe 
sanatoriale. Unul dintre ele. cu 
parter și 10 etaje, are 450 de 
camere confortabile cu circa 900 
de locuri. El va fi dat parțial 
în folosință pînă la sfîrșitul a- 
cestei luni. O dată cu termina
rea noilor complexe sanatoriale, 
numărul celor care vor fi găz- 
duiți aici la tratament va a- 
junge la circa 40 000 pe an.

BRĂILA

Sistematizarea 
comunelor

Au fost întocmite schitele de 
sistematizare pentru toate co
munele județului. Această ac
țiune va duce. între altele, la o 
utilizare mai rațională a tere
nurilor, la ridicarea în centrele 
civice a unor importante edifi
cii social-culturale. Odată defi
nitivate aceste schite de siste
matizare, arhitectii și proiec- 
tanții institutului județean de 
specialitate au trecut la întoc
mirea detaliilor de sistematizare 
a localităților care vor deveni 
in viitor centre urbane. Printre 
acestea se numără comunele 
Ianca, însurăței și Movila Ml- 
resii.

SUCEAVA

C/n nou ansamblu 
de locuințe

în partea de sud-vest a mu
nicipiului Suceava, nu departe 
de cea de-a doua platformă in- 
dusțrială, a orașului,, constructo
rii înalță un .nou ansamblu de 
locuințe, denumit „Enescu I". 
Ansamblul, car.e1>.iya,.fi dat in 
folosință oamenilor muncii su
ceveni pînă la sfirșitul anului 
viitor, va însuma 22 de blocuri 
cu aproape 1 000 de apartamen
te. Tot aici, se construiesc uni
tăți comerciale și prestatoare 
de servicii către populație.

ALBA,
1---- ------- -- — -__________L.

Rar i se oferă pu
blicului ocazia să a- 
plaude atît de frenetic, 
să rămînă zeci de mi
nute după sfîrșitul u- 
nui concert, să do
rească să-și arate sa
tisfacția fată de un 
act artistic perfect îm
plinit I Cite aplauze 
politicoase nu se con
sumă în sălile de con
cert. ba încurajatoare 
pentru unii - tineri, ba 
din condescendentă 
pentru unele „nume" ! 
Cite „titluri" pompoa
se de festivaluri, de 
invitați de prestigiu 
nu ne-au dezamăgit...

Orchestra de studio 
• Radioteleviziunii 
ne-a invitat dumini
că. 3 decembrie. să 
ascultăm prima audi
ție a operei 

(Arthur" de 
' Purceii. De 
compozitor Purcell se 
leagă începuturile atit 
de dificile ale operei 
în tara lui Shakespea
re. Era vremea rege
lui Charles II (secolul 
al XVII-lea). „moda" 
îmbinării muzicii cu 
teatrul pătrunsese.
Purceii (1659—1695)
scrisese o dramă mu
zicală cu zei și zeițe, 
celebra Dido și Acneas. 
apoi Crăiasa Zînelor. 
Fortuna... Muzica — 
după prejudecățile 
timpului — trebuia să 
fie umplutura, comen
tariul exterior, orna
mentația colorată. Pur- 
®ell scrie insă Muzică,

„King 
Henry 

marele

face operă cu adevă
rat și 
după
este o excelentă ple
doarie pentru 
ra fundamentală în o- 
pera engleză de acum 
trei secole — unitate 
de concepție, varieta
tea ritmică uluitoare, 
melodică debordantă 
— un exemplar de o 
neasemuită frumuse
țe pentru ascultătorii 
de astăzi. Textul lui 
Dryden, intercalat de 
muzica lui Purcell 
(după formula ase
mănătoare vodevilului) 
povestește de luptele 
regelui Arthur cu ri
valii lui la mina fru
moasei Emmelina. Ma
gicieni. spiriduși. ți
nuturi cu zăpezi veș
nice. cu duhuri înghe
țate invită la o des
fășurare fantastică. în 
partea muzicală nu 
întilnim personajele 
principale ale dramei, 
ci : corul războinici
lor. participarea Dăs- 
torilor. a sirenelor... 
Este de ajuns să as
cultăm muzica liiî 
Purcell și toată aceas
tă feerie se dezvăluie 
ca un tablou din „Vi
sul unei nopți de 
vară"! cu un umor ra
finat. dar nlin poe
zie. plin de vervă. 
Frumoasă ..Scena du
hurilor". cu încheierea 
corală atît de convin
gătoare. dar mai ale» 
..Pastorala" cu acel 
ritm de dans englez : 
apoi tehnica corală

„King Arthur". 
John Dryden.

coti tu-

neașteptat de modernă 
cu tremolandouri su
gestive din „Scena ți
nuturilor înghețate" ca 
și impunătoarea po
lifonie din „Scena 
rîului" sau cintecul 
recoltei din final sau...

O astfel de muzică 
face parte din acele 
partituri pe cit de a- 
tractive pe atît de di
ficile de pătruns, de 
redat. ..King Arthur" 
a avut la noi o remar
cabilă primă audiție. 
Așa cum am spus, a- 
cestei muzici de o ne- 
întîlnită prospețime, 
interpreții noștri i-au 
dat toată măsura unei 
tălmăciri de un mare 
rafinament. Să numim 
întîi corul „Madrigal", 
pregătit de Marin Con
stantin. inegalabil 
ritmurile aprinse, 
gama infinită de so
norități. la sferturi de 
ton stăpînite : să nu
mim orchestra, pe so
liștii Emilia Petres
cu. Cornelia Angeles- 
cu. Georgeta Pop-Sto- 
leru. Valentin Teodo- 
rian. pe contratenorul 
englez Kevin Smith, 
sau pe Gh. Crăsnaru. 
Dan Mușatescu. E- 
duard Tumageanian. 
Si să subliniem. în 
mod special, talentul 
lui Ludovic Baci, diri
jorul căruia îi dato
răm audiția atîtor lu
crări neștiute de mu
zică veche.

în 
în

Smaranda 
OȚEANIJ

Premiere cinematografice

orga-
DIN

PREMIERA FILMULUI ROMANESC 
„BARIERA"

•1

nu se pierde
restaurantele(Urmare din pag. I)

se pierde, to

co-

Consfrucjii de locuințe in centrul orașului Miercurea Ciuc

ale 
cînd 

cu

I

răspundem 
întrebare : 
sint ase- 
auxiliare.

Cunstantin 
prim-secretar

Nimic

Astă-seară are loc, la cinematogra
ful „Patria", premiera unui nou film 
românesc : Bariera, producție a stu
dioului „București". Scenariul este 
semnat de scriitorul Teodor Mazilu 
(autor al romanului „Bariera", care a 
stat la baza acestui film). Regia : 
Mircea Mureșan. imaginea : George 
Cornea ; muzica : Radu Șerban ; de
coruri : Liviu Popa ; costume': Li
dia Luludis. în distribuție : Octavian 
Cotescu, Mihaela Mihai, Ion Besoiu, 
Toma Caragiu, Mircea Albulescu, 
Draga Olteanu, Gheorghe Dinicâ, 
Gina Patrichi. Dan Nuțu, Nucu Pău-

de pasăre. Amenajările 
fermei nu ne-au costat a- 
proape nimic. Adăposturile 
păsărilor, de pildă, sînt de 
fapt fostele grajduri 
C.A.P. de pe vremea 
pămîntul se mai ara 
tînjeala și cu boii.

Iată-ne într-o altă 
mună i Foltești. Tovară
șul Dumitru Matric conti
nuă să ne rurnîzeze infor
mații :

— Avem în comunele 
județului 70 de mori. Pe 
lîngă unele dintre ele am 
organizat, la propunerea 
cetățenilor și cu sprijinul 
lor direct, crescătorii de 
porci. Este o activitate 
extrem de rentabilă. Hra
na animalelor e asigurată 
din reziduurile morii : cor
puri străine măcinate, mă- 
turătură de mălai și făină 
Intenția noastră este să 
organizăm crescătorii de 
porci,-cu 50—60 de cape
te. pe lîngă fiecare moară. 
O altă crescătorie. mai 
mare, e în curs de ame
najare chiar în apropierea 
orașului Galați Pentru 
rentabilizarea ei maximă 
vom hrăni animalele cu 
resturile menajere de la

22,30 „24 de ore".
Contraste tn lumea capitalu
lui.

PROGRAMUL n
De asemenea, 

„Focuri nestinse", 
dolescentul" vor 
cluburile muncitorești „U.T.A." 
„Teba“ 
cu spectatorii.

nescu, Florin Scărlăteseu, Olga Bu- 
cătaru.

In această săptămînă mai sînt pro
gramate in premieră filmele :

• Bărbatul care a venit după bu- 
a studiourilor 

regia lui Roland 
interpretată de 

. Rolf Herricht.

nica — producție 
DEFA-Berlin, in 
Oehme. Comedie 
Winfried Glatzeder, 
Marita Bohme etc.

• Sfîrșitul Liubavinilor — produc
ție a studioului „Mosfilm", in regia 
lui Leonid Golovnia. Prezentat și cu 
prilejul recentelor „Zile ale filmu
lui sovietic", filmul evocă un episod 
al luptelor pentru lichidarea bande
lor de contrarevoluționari din anii 
’22. Cu : Albert Akciurin, Marianna 
Vertinskaia, V. Dvorjețki ș. a.

PROGRAMUL I

17.30 Deschiderea emisiunii. Curs 
de limba franceză. Lecția a 
32-a.

18,00 Căminul.
Scena — emisiune de actuali
tate și critică teatrală. 
Săptămînă în Imagini.
1001 de seri.
Telejurnal. • în cinstea ani
versării republicii — Cronica 
marii întreceri.
Avanpremieră.

20,05 Reflector.
20,20 Roman foileton : „Elizabeth 

R“ — „O acțiune a Angliei" 
(partea I). Regia : Donald 
McWinnie. Cu : Glenda Jac
kson, Peter Jeffrey, Stephen 
Murray, John Woodvine, Ro
bin Ellis, Ronald Hines.

21,05 Prim-plan : Eleonora Nilcă, 
director la Uzinele textile 
Cisnădie. Emisiune de Rodl- 
ca Rarău. Imaginea Mihai 
Crișmaru.

21.30 Steaua fără nume. Emisiune- 
concurs pentru tineri inter
pret! de muzică ușoară. Pre
zintă Dan Deșliu. Emisiune 
de Simona Patraulea și Sorin 
Grigorescu.

Seară pentru tineret. 
Unlversltarla. Laureați 
seminarului național al cercu
rilor științifice studențești. 
Concursul nostru de dans mo
dern.
Reportaj despre cea de a pa
tra ediție a Olimpiadei strun
garilor, desfășurată la Plo
iești.

10,S0 Cenaclu. Relnttlnlre eu an
samblul de clntece șl dansuri 
al U.T.C. reîntors din tur
neu de peste hotare.

îl,10 A fi tînăr comunist — un ci
clu de reportaje-anchete pe 
marginea proiectului de nor
me ale vieții și muncii co
muniștilor. Reportaj realizat 
la I.R.U.C.
Mapamond. Un documentar 
O.N.U. despre dezvoltarea tn- 
vățămîntului în lume.
Teletonomat : cinci melodii 
la cererea dumneavoastră.
Puncte binare. Film muzical, 
imaginat de un computer. 
Tinerețea maeștrilor : Eml- 
nescu.
Trei melodii cu Sofia Harte- 
neco. Prezintă : Ioana Casseti 
și Mihai Niculescu. Redactor 
Otilia Pojogeanu. Regizor ar
tistic- Eugen Todoran.

O noua sursa 
de apa potabila 
în municipiul Alba Iulia a 

fost dată In folosință o nouă 
surea de apă potabilă, care va 
satisface pe deplin necesitățile 
populației. Da realizarea acestei 
importante lucrări, care a fost 
terminată cu aproape 9 luni 
mai devreme, un sprijin sub
stantial au acordat cetățenii, 
prin muncă voluntar-patriotică 
Pe șantierul conductei de a- 
ducțiune a apei potabile a fost 
organizat, de asemenea, un 
șantier al tineretului.

GALAȚI

Supermagazin 
sătesc

. L® phidigeni a: fost dat in fo
losință un supermagazin al coo
perației de consum. Noua și 
moderna construcție dispune de 
un magazin pentru desfacerea 
Produselor alimentare, de uni
tăți (cu autoservire), pentru 
produse metalo-chimice, elec
trice. electrotehnice și de me
naj. Alte spații sînt destinate 
desfacerii produselor textile de 
încălțăminte, confecții, tricotaje 
cosmetice.,

COVASNA

cantinele și 
din oraș.

Nimic nu 
tul trebuie să se transfor
me in venituri.

In spiritul aceleiași Idei, 
cooperația de consum a 
organizat la rîndul ei (sau 
organizează) în aproape 
toate comunele secții ane
xă cu diferite profiluri : 
crescătorii de oi (pentru 
aprovizionarea pieței cu 
carne și produse lactate), 
secții pentru țesut covoa
re, tăbăcării, ateliere pen
tru împletituri, pentru va
lorificarea deșeurilor.

A rămas să 
la o singură 
cît de rentabile 
menea activități 
izvorîte din dorința oame
nilor de a transforma în 
bunuri de consuni resurse
le naturale ale județului ? 
Pare greu de crezut, dar 
unele gospodării anexă 
(de pildă crescătoriile de 
porci, de pește etc.) inves
tesc 10 lei și realizeazătesc 10 lei
100 I

Tovarășul 
Dăscălescu. 
al comitetului, județean de 
partid, ne-a sintetizat, in 
citeva cuvinte, preocupările 
de viitor ale consiliilor 
populare din județ : „Ceea 
ce s-a realizat, pe acest

plan, în județul Galați 
este abia un început ; sec
țiile anexă de pe lingă 
consiliile populare ale in
dustriei locale și coopera
ției de consum vor conti
nua să se dezvolte și să se 
înmulțească. Am planificat, 
în acest scop, pe baza unui 
studiu de perspectivă, ca 
în viitorii 10 ani să deschi
dem pe teritoriul județului 
cel puțin 500 de noi secții 
pentru valorificarea resur
selor locale. Iată, pe scurt, 
avantajele care ne determi
nă să acordăm o atît de 
mare atenție acestui sector 
de activitate : în primul 
rind. activitatea de valorifi
care a resurselor naturale 
se răsfrînge asupra îmbu
nătățirii aprovizionării pie
ței locale : e o sursă sigură 
de venituri pentru popu
lație : atrage în circuitul 
productiv continuu brațele 
de muncă de la sate folo
site sezonier. Repet, sîn
tem încă la un început de 
drum, dar consider că am 
realizat de pe ^acum un 
lucru esențial : consultin- 
du-ne cu oamenii, i-am in
vitat să gîndeascâ. să se 
urnească din loc, să prin
dă gustul roadelor rezulta
te din propriile lor iniția
tive".

Școlarii și teatrul
Pe lingă Teatrul maghiar de 

stat din Sf. Gheorghe a luat 
ființă o secție pentru copii. 
Membru ei. elevi ai școlilor de 
cultură generală, selectați in 
urma unui examen de admitere, 
vor învăța cite ceva din tainele 
artei dramatice, sub îndruma
rea atentă a unor artiști consa- 
crați. In program sint prevă
zute exerciții de mimică, de 
dicție, de mișcare scenică, reci
tări etc. Micii artiști și inimoșii 
îndrumători își propun să pre
gătească, în cit mai scurt timp, 
primul lor spectacol.

PRAHOVA

„Ca la 
mama acasă"

In cartierul de vest al muni
cipiului Ploiești s-a dat in folo
sință un complex format din 
creșă-grădinițâ-cămin pentru 400 
de copii. Complexul cuprinde 
săli spațioase, dormitoare, un 
cabinet medical etc. Ele au fost 
frumos mobilate, .astfel . incit 
copiii să aibă condiții dintre 
cele mai bune și să se simtă 
„ca la mama acasă".
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COMUNICAT 
cu privire la vizita oficială de prietenie 

în Republica Socialistă România 
a ministrului afacerilor externe 

al Republicii Socialiste Cehoslovace,

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

VOLTA SUPERIOARĂ

Excelentei Sale General SÂNGOULE LAM1ZANA
Președintele Republicii Volta Superioară

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Volta Superioară, îmi 
este deosebit de plăcut să adresez Excelenței Voastre, în numele Con
siliului de Stat al Republicii Socialiste România, al guvernului și po
porului român și al meu personal, cordiale felicitări, iar poporului voltez 
prieten cele mai bune urări de pace și progres.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre 
țările noastre se vor dezvolta continuu în interesul ambelor popoare și 
al cooperării internaționale.

Cu cea mai înaltă considerație,
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

1 1

1 ’
ii

fotbal: Steaua a revenit in frunte
REZULTATE TEHNICE

I* Invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, in zilele 
de 4—9 decembrie 1972, ministrul a- 
facerilor externe al Republicii So
cialiste Cehoslovace, Bohuslav Chnou- 
pek, a făcut o vizită oficială de 
prietenie în România.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, l-a primit pe Bo
huslav Chnoupek, ministrul afaceri
lor externe al Republicii Socialiste 
Cehoslovace. La primire au parti
cipat :

Din partea română :
George Macovescu, ministrul afa

cerilor externe al Republicii Socia
liste Români^, Mircea Malița, con
silier al președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ghenea, secretar gene
ral in Ministerul Afacerilor Externe, 
și Teodor Haș, ambasadorul Republi
cii Socialiste România la Praga.

Din partea cehoslovacă :
Miroslav Sulek, ambasadorul Repu

blicii Socialiste Cehoslovace la Bucu- 
reșt.' și Jaroslav Hes, director în 
Ministerul federal al Afacerilor Ex
terne al Republicii Socialiste Ceho
slovace.

Oaspetele cehoslovac a fost pri
mit, de asemenea, de Ilie Verdeț, 
prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România.

în cursul șederii în România, mi
nistrul cehoslovac al afacerilor ex
terne a vizitat obiective economice 
și social-culturale din București și 
din județele Argeș, Dolj și Me
hedinți.

Cu prilejul vizitei a fost semnată, 
de către miniștrii de externe ai ce
lor două țări, convenția consulară 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Socialistă Cehoslovacă.

în timpul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de prie
tenie și înțelegere reciprocă, cei doi 
miniștri au oonstatat cu satisfacție că 
relațiile româno-cehoslovace cunosc 
o dezvoltare pozitivă continuă.

A fost reafirmată dorința celor 
două guverne de a acționa și în vii
tor pentru dezvoltarea continuă a re
lațiilor de prietenie tradițională și 
colaborare multilaterală dintre Re
publica Socialistă România ?i Repu
blica Socialistă Cehoslovacă, bazate 
pe principiile marxism-leninismului 
și internaționalismului socialist, ega
lității in drepturi, avantajului re
ciproc și întrajutorării tovărășești, 
spre binele popoarelor român și 
cehoslovac, în interesul unității ță
rilor socialiste, al cauzei socialismu
lui și păcii în lume.

Ambele părți au constatat că rela
țiile româno-cehoslovace de colabo
rare și cooperare economică și teh- 
nico-științifică au cunoscut o dez
voltare ascendentă, îndeosebi in do- 

• mehiile industriei construcțiilor de 
mașini și al schimburilor comerciale. 
Au fost finalizate importante acțiuni 
de cooperare și specializare în pro
ducție privind subansamble pentru 
tractoare, mașini-unelte, vagoane ș.a. 
și au fost încheiate înțelegeri de co
laborare și oooperare economică și 
tehnico-științifică între organe și or
ganizații cu profil similar din cele 
două țări, din domeniile construcții
lor de mașini, industriei metalurgice, 
industriei chimice, științei și tehnolo
giei.

Cei doi miniștri au exprimat sa
tisfacția lor în legătură cu rezulta
tele recentei sesiuni a Comisiei mix
te guvernamentale româno-ceho
slovace de colaborare economică și 
tehnico-științifică, la care s-au sta
bilit măsuri pentru dezvoltarea re
lațiilor economice bilaterale. îndeo
sebi privind mijloace de transport 
auto, mașini-unelte, aparate de mă
sură și control, utilaj energetic și 
minier, electronică și electrotehnică, 
diferite produse chimice, precum și 
alte acțiuni din diferite sectoare de 
activitate.

Părțile au evidențiat importanta 
creșterii și diversificării schimburi
lor comerciale și a găsirii de noi 
modalități pentru lărgirea și adin- 
cirea cooperării în producție si în 
cercetarea științifică, prin folosirea 
pe bază reciproc avantajoasă a po
sibilităților oferite de potențialul e- 
conomic al celor două țări, în spi
ritul Programului complex al adin- 
cirii și perfecționării în continuare 
a colaborării și dezvoltării integră
rii economice socialiste a țărilor 
membre ale C.A.E.R., adoptat la 
București in anul 1971.

Ei au exprimat dorința de a dez
volta și adinei in continuare colabo
rarea în domeniile culturii. învăță- 
mîntului, științei, presei, radioului și 
televiziunii, sportului, turismului.

în cadrul schimburilor de vederi 
asupra problemelor actuale ale si
tuației internaționale, cei doi mi
niștri au exprimat convingerea^ că 
unitatea țărilor socialiste, bazată pe 
principiile marxism-leninismului și 
internaționalismului proletar, consti
tuie factorul hotărâtor în lupta tu
turor forțelor revoluționare și pro
gresiste împotriva imperialismului, 
pentru pace și progres in lume.

Miniștrii au reafirmat hotărârea ță
rilor lor de a contribui permanent 
la dezvoltarea relațiilor de prietenie 
și colaborare multilaterală cu state
le participante la Tratatul de la Var
șovia, cu țările membre ale Consi
liului de Ajutor Eoonomic Reciproc, 
cu toate țările socialiste. Părțile s-au 
pronunțat pentru dezvoltarea de re
lații reciproc avantajoase cu state a-

vînd orânduiri social-politice diferi
te. pe baza principiilor coexistentei 
pașnice.

Părțile au acordat o atenție deose
bită problemelor securității și co
laborării în Europa. Au constatat că 
procesul destinderii și normalizării 
relațiilor între statele europene cu
noaște o evoluție favorabilă la care 
au contribuit în mod deosebit țările 
socialiste. în legătură cu aceasta, au 
accentuat și contribuția activă a Re
publicii Socialiste România si Repu
blicii Socialiste Cehoslovace.

Ambele părți au evidențiat impor
tanta pe care o are pentru promo
varea cauzei destinderii, păcii, secu
rității și colaborării în Europa in
tensificarea din ultimii ani a contac
telor directe și a schimburilor de ve
deri dintre șefii de state și guverne 
din diverse țări.

Cei doi miniștri au reafirmat ho
tărârea guvernelor lor de a cpntri- 
bui în mod eficient la pregătirea și 
tinerea Conferinței general-europene 
pentru securitate și cooperare, ex- 
primîndu-și satisfacția că pregătirea 
acestor negocieri istorice intră in
tr-un stadiu concret. Ei sînt de pă
rere că la această conferință ar tre
bui să fie adoptat un document care 
să pună bazele unui sistem de secu
ritate și să stabilească principiile 
fundamentale ale relațiilor dintre 
statele europene, enunțate în Decla
rația privind pacea, securitatea și co
laborarea în Europa, adoptată la 
Praga în ianuarie 1972.,

Totodată, cele două părți conside
ră necesar ca la conferință să se 
pună de acord direcțiile concrete 
pentru extinderea colaborării econo
mice, tehnico-științifice, culturale,' 
turistice, sportive și în alte dome
nii între statele europene. De ase
menea, se pronunță pentru crearea 
unui organism permanent al confe
rinței, care să continue activitatea 
comună în această direcție.

Cele două părți consideră că o 
semnificație deosebită pentru evolu
ția pașnică a situației în Europa ar 
avea-o normalizarea relațiilor dintre 
Republica Socialistă Cehoslovacă și 
Republica Federală a Germaniei, pe 
baza recunoașterii de către R. F. a 
Germaniei- a nevalabilității Acordu
lui de la Miinchen, în spiritul ce
rințelor legitime ale Republicii So
cialiste Cehoslovace.

Miniștrii au relevat importanta e- 
forturilor pentru dezvoltarea relații
lor de bună vecinătate, colaborare și 
înțelegere în Balcani. -Ei au expri
mat convingerea că promovarea în 
continuare a unor asemenea ra
porturi contribuie la asigurarea pă
cii și securității în Europa și în lume.

Părțile își exprimă deplina lor so
lidaritate cu lupta eroică a poporu
lui vietnamez și a celorlalte popoare 
din Indochina împotriva agresiunii a- 
mericane. sprijină cu hotărâre pozi
ția și cererea justă a guvernului 
R. D. Vietnam ca S.U.A. să semneze 
acordul intervenit între cele două 
state. creîndu-se. condiții pentru 
restabilirea păcii și dezvoltarea li
beră a poporului vietnamez și a cer 
lorlalte popoare din Indochina, co
respunzător intereselor lor naționale.

Cele două părți manifestă îngri
jorare și față de situația din Orien
tul Apropiat, care constituie o ame
nințare pentru pacea și securitatea 
internațională. Ele se pronunță pen
tru rezolvarea politică a conflictu
lui, pe baza rezoluției Consiliului de 
Securitate din 22 noiembrie 1967, 
care să ducă la retragerea trupelor 
israeliene de pe teritoriile arabe o- 
cupate. la garantarea securității și 
suveranității tuturor statelor și po
poarelor aoestei regiuni, pentru re
zolvarea problemei poporului pales- 
tinean, potrivit aspirațiilor sale le
gitime.

Cele două părti au reafirmat spri
jinul și solidaritatea cu popoarele 
care luptă pentru eliberarea națio
nală. pentru lichidarea oricăror for
me de colonialism și neocolonialism, 
pentru cucerirea libertății și inde
pendenței lor naționale și condamnă 
cu toată hotărârea politica de discri
minare rasială.

Ambele părți au apreciat că pen
tru asigurarea unei păci trainice și 
întărirea securității în întreaga lume 
este imperios necesar să se adopte 
măsuri efective în vederea încetării 
cursei înarmărilor. înfăptuirii dezar
mării generale și. în special, a dezar
mării nucleare. Ele au reafirmat 
sprijinul lor pentru convocarea con
ferinței mondiale de dezarmare cu 
participarea tuturor statelor.

Cei doi miniștri au subliniat im
portanța pe care Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă Ce
hoslovacă o acordă creșterii rolului 
și eficacității Organizației Națiuni
lor Unite în vederea sporirii contri
buției sale la soluționarea proble
melor internaționale, la crearea pre
miselor pentru o colaborare traini
că. o pace durabilă și securitate in 
lume.

în încheierea convorbirilor, mi
niștrii și-au exprimat satisfacția față 
de rezultatele schimbului de păreri 
si au convenit asupra continuării 
întîlnirilor și consultărilor între mi
nisterele afacerilor externe ale celor 
două state.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste Cehoslovace. Bo
huslav Chnoupek, a invitat pe mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, George 
Macovescu, să facă o vizită oficială 
de prietenie în Republica Socialistă 
Cehoslovacă. Invitația a fost accepta
tă cu plăcere.

Se împlinesc astăzi 
14 ani de la procla
marea Republicii Vol
ta Superioară. Tînărul 
,stat din Africa occi
dentală a pășit pe ca
lea dezvoltării de sine 
stătătoare avînd de 
înfruntat numeroase 
greutăți datorate moș
tenirii coloniale. O 
preocupare importan
tă o constituie mo
dernizarea și diversi
ficarea agriculturii, 
sector în care lucrea-

ză 95 Ia sută din 
populația țării. în a- 
celași timp se depun 
eforturi pentru a se 
pune bazele unei in
dustrii naționale. Noul 
plan de dezvoltare, a 
cărui înfăptuire a în
ceput în acest an, pre
vede intensificarea 
prospectărilor pentru 
identificarea de resurse 
minerale, . construirea 
unor fabrici și uzine, 
pregătirea de cadre 
naționale.

între Republica So
cialistă România 
Republica Volta 
perioară s-au 
și se dezvoltă 
prietenești în 
sul celor două 
popoare.

Cu prilejul sărbăto
rii naționale a po
porului din Volta Su
perioară, poporul nos
tru Ii adresează urări 
de succes și prosperi
tate.

Și Su- 
stabilit 
relații 

intere- 
țări și
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• STEAUA — PETROLUL 2—1 (1—0). Au marcat ; Dumitru (min. 30 
min. 90) ; respectiv — Ion Constantin (min. 50).

• SPORTUL STUDENȚESC — C.F.R. CLUJ 2—2 (1—1). Au mar
cat : Sandu Mircea (min. 8 și 54) ; respectiv — Țegean (min. 21), Adam 
— din 11 m (min. 52).

• S. C. BACĂU — DINAMO 2—1 (0—0). Au marcat : Sandu Ga
briel — autogol (min. 52) și Dembrovskl (min. 75) ; respectiv — Du- 
mitrache (min. 83).

• UNIVERSITATEA CRAIOVA — U.T.A. 1—0 (1—0). A marcat : 
Marcu (min. 44).

• A.S.A. TG. MUREȘ — JIUL 1—0 (1—0). A marcat : Hajnal 
(min. 26).

• UNIVERSITATEA CLUJ — STEAGUL ROȘU 2—1 (1—0). Au 
marcat : Munteanu (min. 12) și Mureșan — din 11 m (min. 81) ; respec
tiv — Pescaru (min. 79).

• F. C. ARGEȘ — RAPID 2—0 (1—0). Au marcat : Vlad (min. 37), 
Radu (min. 88).

• FARUL — C.S.M. REȘIȚA 1—1 (0—0). Au marcat : Turcu (min. 
54) ; respectiv — Neagu (min. 74).

»

Simpozion de sociologie comerciala
în zilele de 11 și 12 decembrie 

orașul Cimpulung-Muscel găzduiește 
lucrările unui simpozion de sociolo
gie comercială organizat de către 
Societatea culturală „Vlaicu Vodă" a 
lucrătorilor comerciali din oraș, în 
colaborare cu Institutul de cercetări 
comerciale din M.C.I.

Fiind prima manifestare de acest 
gen din țara noastră, simpozionul de 
la Cimpulung-Muscel capătă dimen
siuni care depășesc perimetrul ju
dețului Argeș, bucurîndu-se. de con
tribuția Și participarea unui însemnat

număr de specialiști, cercetători, 
lucrători din comerț, cadre didactice 
de la Academia de studii economice, 
ziariști. Timp de două zile vor fi 
dezbătute teme care, prin actualitatea 
lor, vor prilejui, desigur, un util 
schimb de opinii și experiență : „E- 
lemente de sociologie a rețelei co
merciale urbane". „Aspecte sociolo
gice in cercetările, de piață", „Perfec
ționarea pregătirii cadrelor — mijloc 
de creștere a valorii lucrătorului din 
comerț", „Factori de decizie în actul 
de cumpărare" ș.a.

Delegația de activiști ai Partidu
lui Socialist Unit din Germania, con
dusă de Giinter Fischer, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.S.U.G., 
care, la invitația C.C. al P.C.R., a 
făcut o vizită în schimb de expe
riență in țara noastră, a părăsit du
minică dimineața Capitala.

condusă la aero- 
Ion Cumpănașu,

Delegatia a fost 
port de tovarășul 
prim-adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid. Au 
fost de fată Hans Voss, ambasado
rul R. D. Germane la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Pronosticuri confirmate

SEMINAR NAȚIONAL STUDENȚESC
La Institutul agronomic „Nicolae 

Bălcescu" din Capitală s-au înche
iat, duminică la amiază, lucrările 
Seminarului național pe tema „Con
tribuții științifice studențești la creș
terea producției vegetale și ani
male", organizat în cinstea celei de-a 
25-a aniversări a, republicii de 
Consiliul Uniunii asociațiilor studen
țești din România, secția tineret 
sătesc a C.C. al U.T.C. și Ministerul 
Educației și Învățământului.

La seminar au fost prezentate 238 
de lucrări, care au tratat probleme 
din majoritatea domeniilor ce con
tribuie la sporirea producției vege
tale și animale.

Au fost acordate 26 de premii și 
37 mențiuni. Lucrările premiate vor 
fi publicate în Buletinul științific ăl 
studenților.

La încheierea lucrărilor, partici- 
panții au adoptat, într-o atmosferă 
de puternic entuziasm, o telegramă 
adresată Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, tovarășului

Nicolae Ceaușescu, în care își ex
primă dragostea și recunoștința față 
de Partidul Comunist Român, ade
ziunea lor totală la politica internă 
și externă promovată de partid, la 
hotărârile istorice adoptate de Con
ferința Națională pentru ridicarea 
României pe noi culmi ale civiliza
ției și progresului.

Aprecierile și îndemnurile calde 
ce ni le-ați adresat, stimate tova
rășe secretar general, la deschide
rea anului universitar, se arată în 
telegramă, ne-au mobilizat să mili
tăm cu mai multă hotărîre și ab
negație pentru perfecționarea pro
priei noastre pregătiri ca specia
liști și cetățeni, capabili să contri
buim la înflorirea agriculturii noas
tre socialiste. Ne angajăm să ne 
pregătim temeinic și multilateral în 
profesiunea pe care ne-am ales-o, 
să fim militanți devotați ai politicii 
partidului nostru, adevărați con
structori ai socialismului și comu
nismului pe pămintul României.

Etapa de ieri, penultima a primei 
părți a campionatului divizionarelor 
A, avea să confirme pronosticurile 
cu privire la 
În timp ce 
la Bacău. La 
mare luptă, cu momente dintre cele 
mai controversate, lă București, 
Steaua își fructifica avantajul _ te
renului propriu, e drept, tocmai în 
finalul meciului. Deloc surprinzător, 
nici de această dată echipa lui Va
lentin Stănescu nu a reușit să se 
impună prin personalitatea înain
tașilor, deși în zilele ce au precedat 
partida cu Petrolul tocmai liniei de 
atac i s-a acordat atenția cea mai 
mare. Autorul victoriei : mijlocașul 
Dumitru ; șuturile lui, — la faze fixe, 
de la circa 20 m — au fost nu nu
mai extrem de puternice, dar și 
precise, în așa fel incit Mihai Io- 
nescu a trebuit să se recunoască 
învins. Meciul Steaua—Petrolul, in
teresant prin evoluția scorului, ca 
și prin ardoarea cu care ambele 
tabere au înțeles să-și dispute șansa 
pină la capăt, a scos din nou în 
evidență, cum arătam mai sus, ne
putința, lipsa de eficacitate 
jucători care îndeobște sînt 
cuți ca buni realizatori...

Revenind la meciul de la 
este de observat că nivelul

schimbarea liderului, 
dinamoviștii pierdeau 
capătul unui joc de

a unor 
cunos-

Bacău, 
tehnic,

angajarea fizică, ambiția de a obține 
victoria au stat deopotrivă în aten
ția gazdelor, ca și a oaspeților. Din 
aceste puncte de vedere, spectatorii 
băcăoani — bănuim că și telespecta
torii — nu au rămas dezamăgiți. 
Dacă totuși victoria a aparținut bă- 
căoanilor, este pentru că echipa lor 
a funcționat ca un tot omogen, fără 
„căderi", și a beneficiat de un Dem- 
brovski în mare formă. Nu același 
lucru se poate spune despre dinamo- 
viști ; un compartiment care ieri a 
funcționat slab — hotărînd, după pă
rerea noastră, soarta meciului — a 
fost apărarea. Cele două goluri de 
la activul echipei băcăoane sînt, de 
fapt, în aceeași măsură... autogoluri. 
Sandu Gabriel a șutat el însuși în 
propria poartă (deși, mai calm fiind, 
putea înlătura altfel pericolul din 
careu), iar la șutul lui Dembrovski 
Rămureanu (care a debutat ieri în 
poarta dinamovistă !) a plonjat oum 
nu se poate mai defectuos, mingea 
trecîndu-i peste mîini.

Dintre celelalte rezultate de ieri 
sînt de consemnat, ca adevărate per
formanțe, „egalurile" obținute în de
plasare de C.S.M. Reșița (la Constan
ța) și de C.F.R. Cluj (la București, 
în fața „lanternei roșii", o echipă în 
care sînt totuși cîteva nume de re
zonanță).

I. DUM1TR1U
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Un răspuns care n-a intrat in Almanahul „Scinteia" 1973
ifinV tfii

IERI, LA IAȘI '
• ■ ■

Zagalo despre viitorul fotbalului
. ALMANAHUL „SCÎNTEIA" 1973 propune atenției 
cititorilor săi o anchetă internațională despre viitorul 
acestui sport cu o popularitate indiscutabilă care este 
fotbalul. Sub titlul „FINALA CAMPIONATULUI 
MONDIAL DE FOTBAL DIN 1998 SE JOACĂ AICI !“ 
Jaiei, adică, în paginile Almanahului nostru), citito
rii vor găsi opiniile unor personalități din lumea ba
lonului rotund, jucători, antrenori, arbitrj. O serie în
treagă de nume cu mare răsunet printre amatorii de 
fotbal — o varietate de păreri, prognoze și preferin
țe : DOBRIN, ANGELO NICULESCU și TRAIAN IO- 
NESCU ; GERD MULLER, S. BARCS, VITLACYL si 
MATT BUSBY ; ȘTEFAN COVACI, VAN HIMST, 
BECKENBAUER și NEREO ROCCO.

Cum mulți dintre suporteri prevăd pentru cea mai 
apropiată finală a campionatului mondial (1974) un 
meci intre echipele R.F. a Germaniei și Braziliei, din 
rândurile celor chestionați nu puteau lipsi cei doi ves
tiți antrenori HELMUTH SCHON și MARIO ZAGA- 
LO. Opiniile primului dintre ei le veți găsi in Alma
nahul „Scinteia" 1973. Din păcate insă, părerile antre
norului echipei Braziliei, solicitate la Rio de Janeiro, 
de către redactorul nostru Vasile Oros, ne-au sosit 
cu întârziere, nemaiputind fi incluse in almanahul a- 
flat sub tipar. Pentru a nu-i lipsi pe cititori de opi
nia lui ZAGALO despre viitorul fotbalului, publicăm 
astăzi răspunsul tehnicianului 
decit să vă procurați 
1973. pentru a-1 confrunta 
ționati.

brazilian. Nu rămîne 
ALMANAHUL „SCÎNTEIA" 

cu cele din ancheta men-

„Pornesc de la premisa 
că fotbalul are viitorul a- 
sigurat. De zeci de ani 
stadioanele nu se golesc, 
cu toate că se înmulțesc 
mereu și cresc in dimen
siuni. Nici un alt sport nu 
se poate măsura cu fot
balul in asistentă, in in
tensitatea pasiunii, in 
gradul de integrare psiho
logică. aș spune. Cu mici 
variații, suporterul ano
nim este același pe toate 
meridianele : vibrează de 
emoție, apostrofează ar
bitrul, iar cind se produ
ce golul așteptat nu ezită 
să-și îmbrățișeze vecinul 
necunoscut. Desigur,, lu
mea de miine ne promite

destule mutații in com
plexul univers uman, in 
obiceiuri, grad de cultură 
etc, dar cred că, in limi
tele previzibilului, pasiu
nea pentru fotbal nu va 
avea de suferit, întrucit 
ea traduce calități funda
mentale ale sufletului o- 
menesc. Socotesc însă că 
vor fi necesare 
modificări de i 
daptări, care i 
un maximum 
mism acestui 
totodată, să elimine unele 
surse de permanentă ne
mulțumire pentru cei ce 
practică sau admiră fot
balul. Aș menționa, ca 
sugestii pentru federația

: anumite 
reguli, a- 
să asigure 
de dina- 
sport și,

internațională, nevoia de 
a se studia o metodă de 
arbitraj menită să evite 
monotonia jocului in mo
mentele cind o echipă are 
scorul victoriei asigurat. 
Observăm atunci că preo
cuparea învingătorului 
este mai ales de a ține 
mingea, de a da pase în
dărăt, îndeosebi portaru
lui, care nici el nu se 
grăbește deloc, spre de
cepția spectatorului. Poa
te că și regula ofsaidului 
ar trebui reformulată. Pe 
de altă parte, se intimplă 
deseori ca o pasă magis
trală spre un partener, in 
poziție foarte favorabilă, 
să fie oprită cu mina de 
adversar sau ca un înain
taș periculos să fie ținut 
pur și simplu de tricou. 
Știe toată lumea că ur
mează lovitura liberă 
(presupunem că arbitrul 
e perfect in decizii), dar, 
de acum, cu totul alta a 
devenit distribuția apă
rării. Pedeapsa, in forma 
actuală, îl avantajează 
deseori, in asemenea ca
zuri, pe infractor. Nu ar 
fi mai corect ca jucătorul 
incriminat să fie scos pe 
tușă pentru un anumit 
interval de timp ? Astfel 
s-ar descuraja practica a- 
mintită. Federațiile ar pu
tea studia și alte îmbu
nătățiri, 
scrierea 
fără ele 
fotbal.

Cit privește aportul cal
culatoarelor electronice, 
pină acum, cu fotbalul, 
mașinile s-au arătat doar 
...glumețe ! Chiar perfec- 
ționindu-se, ele nu s-ar 
putea substitui elemente-

Să asigurăm in- 
golurilor, . căci 

nu poate exista

lor tradiționale ale unei 
partide de* fotbal. Nu cred 
că se va intimplă vreo
dată așa ceva, in primul 
rînd, fiindcă nu ar avea 
sens. Doar ca subiect de 
anecdote pe seama tehni
cii electronice. Am merge 
dincolo de previzibil dacă 
am admite că terenul e- 
motiilor își va găsi loc pe 
o bandă perforată sau 
prin vreun alt simbol de 
acest gen...

Normal, doriți să-mi cu
noașteți părerea despre 
echipele care au mai 
multe șanse pentru ciști- 
garea viitorului campio
nat mondial. In prezent, 
reprezentanta R.F. a Ger
maniei pare că se deta
șează ca pregătire, efectiv 
omogen și formă. Dar 
mai sint aproape doi ani 
pină la finalele campiona
tului și, cum fotbalul e o 
neîntreruptă succesiune 
de salturi și căderi ale 
echipelor, pină atunci pu
tem aștepta destule revi
rimente. Sperăm, evident, 
in atuurile formației Bra
ziliei, dar chestiunea e că, 
în prezent, selecționata 
noastră trece printr-o fază 
de renovare a valorilor. 
Deocamdată, numai pen
tru unele posturi avem 
succesori la inălțimea foș
tilor titulari. Sper să pu
tem completa în mod co
respunzător și pe celelal
te pină ce vom trece la 
confruntările finale.

Nu aș vrea să închei 
înainte de a-mi exprima 
plăcerea pentru ocazia ce 
mi se oferă pentru pri
ma dată de a mă adresa 
publicului iubitor de fot
bal din România...".

Finalele campionatului 
național sătesc 

de trintă
IAȘI (prin telefon). — Ieri au luat 

sfirșit întrecerile finale ale campio
natului național sătesc de trîntă care 
s-au desfășurat in zilele de 8, 9 și 10 
decembrie în sala sporturilor din Iași.

Au devenit astfel campioni națio
nali ai acestui sport de largă popu
laritate Ion Purcaru (Neamț) — la 
oategoria 55 kg, Gheorghe Călinescu 
(Dîmbovița) — la categoria 61 kg, 
Ion Bidilică (Prahova) — la categoria 
68 kg, Vasile Nichita (Vaslui) — lă 
categoria 76 kg, Mihai Trifan (Galați)
— care își păstrează pentru a treia 
oară titlul la categoria 84 kg — și 
Virgil Chirilă (Galați) la categoria 
peste 84 kg.

— Cum cotați această ediție a celor 
mai buni luptători din satele țării ?
— l-am întrebat după festivitatea de 
premiere pe arbitrul principal și di
rectorul concursului, Dumitru Hîtru, 
lector la Institutul de educație fizică 
și sport din București.

— Ca fiind cea mai reușită ediție. 
Spun aceasta ca unul care am parti
cipat din partea Federației române 
de lupte și la întrecerile anterioare 
ale campionatului sătesc. Apoi, am 
îl) vedere atit organizarea foarte 
bună din partea gazdelor cit și des
fășurarea tehnică a concursului. Ală
turi de campioni, eu clasez pe toți 
ceilalți concurenți din finală, indife
rent de locurile ocupate, ca avînd 
reale posibilități pentru a fi selecțio
nați în sportul luptelor ! Tinerii stă- 
pînesc multe procedee de trintă, 
foarte apropiate de cele necesare 
performanței la lupte greco-romane 
sau „libere".

Manole CORCACI 
corespondentul „Scînteii"

DIN TOATE
HANDBAL: 

KATTOWICE
TURNEUL DE LA

Steaua 
Dinamo 
S.C. Bacău 
„U“ Craiova 
Petrolul
Jiul 
C.F.R. Cluj 
Steagul roșu 
F.C. Argeș 
Rapid
U.T.A. 
A.S.A.
Farul 
„U“ Cluj 
C.S.M. Reșița 
Sportul stud.

CLASAMENTUL
3
4
4
3
4
5
4
6
6
5
5
7
6
7
6
8

14
14
14

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

4
3
3
6
4
2
4
3
3
5
5
1
3
2
6
4

25—12
21— 15
18—16
22— 18
12—10
19— 19
15— 13
16— 9
21—16
12—10
16—16
20— 24

9—14
14—26
12—20
14—28

18
17
17
16
16
16
16
13
13
13
13
13
13
12
10

8

V

7
7
7
5
6
7
6
5
5
4
4
6
5
5
2 
2

ETAPA VIITOARE 
(14 decembrie)

Petrolul — A.S.A. Tg. Mureș, 
C.F.R. Cluj — Universitatea Cra
iova, Rapid — S.C. Bacău, Di
namo — Farul, Steagul roșu — 
Steaua, Jiul — Sportul studen
țesc, U.T.A. — Universitatea 
Cluj, C.S.M. Reșița — F.C. Ar
geș.

VOLEI

La jumătatea întrecerii
Jocurile de ieri au marcat înche

ierea primei părți a diviziei națio
nale de volei. Așa cum se anticipa 
lideri de toamnă au devenit Dinamo 
— la băieți — și Rapid — la fete. 
Dar în timp ce dinamoviștii domină 
autoritar, neînvinși, plutonul com
petitoarelor, feroviarele vor „împăr
ți" probabil primul loc cu voleibalis
tele din Iași, cărora le-au mai rămas 
de disputat două meciuri. Întrecerea 
feminină a fost insă ceva mai atrac
tivă (șase echipe candidând cu 
șanse la supremație), marcată de 
unele surprize și promite să crească 
în interes. Cu toate acestea, nu se 
poate încă vorbi de o creștere valo
rică a echipelor 
deoarece, 
celelalte 
Dinamo, 
prezentat 
cut. Același lucru este, din păcate, 
valabil și la băieți, unde dinamo
viștii — în fapt echipa națională — 
n-au putut „exprima" superioritatea 
lor internă în întreceri interna
ționale.

Configurația clasamentelor arată, 
ca și în aiți ani, un serios dezechili
bru între primele 7—8 echipe și ur
mătoarele 4—5, fapt ce ar trebui să 

-la schimbarea,, 
letițiopal. For mâții le ' 

— ...---- ----- : lipsă de jocuri
*! decide 

restul 
din motivul arătat, 

„formalități" de prezentare

noastre feminine, 
în afara campioanelor, 
protagoniste (Penicilina, 
I.E.F.S., Medicina) s-au 

sub nivelul sezonului tre-

s®Vldi"cXetiHo;' ... 
dta primul eșalonuluc 1'. I. 
tari. Soarta competiției se 
în cîteva întâlniri directe, 
oonstituiindu-1, 
simple 
pe teren.

Pentru amatorii de statistici pri
mele locuri în clasamente la înche
ierea turului sînt ocupate de : Ra
pid (21 p.), Dinamo (20 p.), I.E.F.S. 
(18 p.), la fete, și de : Dinamo (22 
p.), Steaua (20 p.), I.E.F.S. (18 p.), 
la băieți, iar' deținătoarele ultimelor 
locuri sint : G.S.M. Sibiu și Uni
versitatea București (feminin), res
pectiv Voința Arad ~ 
(masculin).

și Electr*

ILIESCU
ultima e-

Dan
Rezultate tehnice din 

tapă. Masculin : Steaua—„U“ Cluj 
3—1 ; Electra—Universitatea Craio
va 1—3 ; Progresul—Politehnica Ga
lați 3—1 ; Viitorul—Tractorul 3—1 ; 
Feminin : Dinamo—Universitatea
București 3—0 ; Medicina — I.E.F.S. 
1—3 ; C.S.M. Sibiu—U. Cluj 2—3 ,

Campionatele

de baschet
REZULTAȚELE DE IERI 

DIN DIVIZIA A :
FEMININ : (etapa a V-a) : Rapid- 

Universitatea Timișoara 55—46, Poll- 
tehinica-Constructorul 61—46, Voința 
București-,,U" Cluj 66—35, Voința Tg. 
Mureș-I.E.F.S. 62—82, Crișul-Sănă- 
tatea Satu Mare 87—49. In clasament 
conduc Rapid și Politehnica cu cite 
9 p.

MASCULIN (etapa a IX-a) : Poli
tehnica București-Politehnica Cluj 
65—64, Rapid-I.E.F.S. 75—48, Vointa- 
Farul 41—44, Universitatea Timișoa- 
na-Steaua 67—72, I.C.H.F.-Academia 
Militară 75—64. In clasament conduc 
Dinamo și Steaua ou cite 18 p.

SPORTURILE
ȘAH : O RUNDA CU REMIZE LA 
PALMA DE MALLORCA

Partida centrală din runda a 10-a 
a turneului internațional de șah de 
la Palma de Mallorca, disputată între 
marii^jnaeșțri Lev Polugaevski și 

. '—l-t remiză
de mutări. Același rezultat 
consemnat și în partidele 

Gheorghiu—Ricardo Calvo 
și Bora-Ivkov—Antonio Me-

Jan Smejkal, s-a încheiat 
după 29 ' 
a fost 
Florin 
(Spania) 
dina.

în clasament conduc Korcinoi 
(U.R.S.S.) și Smejkal (Cehoslovacia) 
— cu cîte 7 puncte fiecare, urmați 
de Gheorghiu (România), Panno (Ar
gentina), Averbach (U.R.S.S.) — 6,5 
puncte etc.
TENIS: LAVER ÎN „CUPA DAVIS" ?

După John Newcombe și Ken Ro
sewall, un alt cunoscut tenisman 
australian, Rod Laver, și-a manifes
tat ' dorința de a juca în echipa țării 
sale în cadrul competiției pentru 
„Cupa Davis". Președintele federa
ției australiene de specialitate, Wayne 
’Reid, a declarat că, avind în forma
ție pe aceste trei celebrități ale teni
sului, selecționata Australiei va putea 
recuceri prețiosul trofeu.

HOCHEI
Duminică, la Galați, în campiona

tul național de hochei pe gheață, 
Steaua și Dinamo au terminat la e- 
galitate : 3—3 (0—0, 3—1, 0—2). Tn 
altă partidă, Dunărea Galați și S.C. 
Miercurea Ciuc au făcut meci nul : 
3-3 (1-0, 1-2, 1-1).

SCÎNTEIA “ 1973IN ALMANAHUL

FINALA
campionatului 

mondial 
de fotbal 
din 1998 

^SE JOACĂ AICI!
k

de 
în

In ziua a doua o turneului interna
țional feminin de handbal de la Iiat- 
towice, reprezentativa României a 
întâlnit formația Poloniei. Practicind 
un joc rapid și de bun nivel tehnic, 
handbalistele românce au terminat 
învingătoare cu( soorul de 15—10.

RUGBI
în campionatul național de rugbi 

conduce Steaua cu 34 de puncte, ur
mată de Universitatea Timișoara și 
Știința Petroșani cu cîte 28 
puncte. Rezultate înregistrate
penultima etapă a turului care a avut 
loc duminică : Steaua — C.S.M. Sibiu 
16—4 ; Dinamo — Farul 16—9 ; Vul
can — Precizia 12—0 ; Universitatea 
Timișoara — Gloria 12—3 ; Rulmen
tul — Politehnica Iași 6—4 ; Știința 
Petroșani — Grivița roșie 15—3.

TENIS DE MASĂ
In cadrul campionatelor interna

ționale de tenis de masă ale 
Austriei, care au loc la Innsbruck, 
perechea Maria Alexandru, Carmen- 
Crișan a învins cu 3—1 pe polonezele 
Kalinska, Noworyta. în finală jucă- 

. toarele românce vor întilni perechea 
vest-germană Scholer, Simon. în se
mifinalele probei de simplu feminin 
au fost înregistrate următoarele re
zultate tehnice : ■ Hoang-si (R. 'P. 
Chineză) — Maria Alexandru 3—0 ; 
Hu lu-lan (R. P. Chineză) — A. Fe- 
derova (U.R.S.S.) 3-0,



viața internațională
ÎN ADUNAREA 

GENERALĂ A O.N.U.
Rezoluția in problemele tineretului 
adoptată de Conferința U. C. I.

• Adoptarea unei rezoluții care respinge deplinele puteri 
ale delegației Africii de Sud • Numeroși delegați s-au pro
nunțat împotriva recunoașterii deplinelor puteri ale dele
gației regimului Lon Noi • Declarația reprezentantului 

român

NAȚIUNILE UNITE 10. — Cores
pondentul nostru transmite : Aduna
rea Generală a O.N.U. a adoptat cu 
65 de voturi pentru, 40 contra și 21 
abțineri o rezoluție prin care respin
ge deplinele puteri ale delegației 
Africii de Sud, ca urmare a politicii 
de apartheid, incompatibilă cu prin
cipiile O.N.U., promovată de guver
nul de la Pretoria.

în aceeași ședință, numeroși dele
gați s-au pronunțat împotriva recu
noașterii deplinelor puteri ale dele
gației regimului Lon Noi, arătind că 
acesta nu reprezintă interesele po
porului, ci ale unui grup minoritar 
care a uzurpat puterea -reprezentan
ților legitimi ai poporului cambod
gian.

Guvernul Republicii Socialiste 
România, a declarat reprezentantul

țării noastre, Virgil Constantinescu, 
recunoaște guvernul regal de unitate 
națională, condus de Frontul Unității 
Naționale al Cambodgiei, drept sin
gurul reprezentant de drept și legi
tim al acestei țări. în consecință, a 
arătat vorbitorul, delegația Româ
niei nu recunoaște deplinele puteri 
ale reprezentanților care ocupă acum 
locul Cambodgiei la Națiunile Unite, 
întrucit acestea nu emană de la gu
vernul legitim al acestei țări.

Referindu-se, în continuare, la 
problema deplinelor puteri ale dele
gației sud-africane, reprezentantul 
.României a condamnat politica de a- 
partheid a guvernului R.S.A. și a 
cerut să se pună capăt acestei po
litici, să fie recunoscut dreptul po
porului sud-african la autodetermi
nare și libertate.

BELGRAD 10 (Agerpres). — Agen
ția Taniug a transmis textul rezolu
ției adoptate la încheierea lucrări
lor celei de-a treia Conferințe a 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia 
in problemele tineretului.

Documentul relevă că a treia Con
ferință a U.C.I. a avut loc într-o pe
rioadă în care consolidarea rolului 
de forță conducătoare al partidului 
a fost puternic impulsionată de ini
țiativa revoluționară a președintelui 
Tito exprimată în recentele sale 
cuvîntări și in scrisoarea adresată 
de președintele U.C.I. și de Biroul 
Executiv tuturor comuniștilor din 
Iugoslavia. Conferința U.C.I. a adop
tat rezoluția pornind de la faptul că 
„lupta pentru orientarea socialistă a 
tinerei generații iugoslave are o im
portanță deosebită pentru continui
tatea revoluției și pentru dezvolta
rea permanentă a practicii socialiste, 
iar întărirea influentei hotărîtoare a 
ideologiei și politicii U.C.I. asupra 
orientării și acțiunilor tineretului 
este o problemă esențială a Uniunii 
Comuniștilor și consolidării rolului 
său conducător în societate". Rezolu
ția subliniază necesitatea înlăturării 
rapide și energice a deficientelor în
registrate în activitatea desfășurată 
de Uniunea Comuniștilor in rîndul 
tineretului.

„în prezent, arată rezoluția, se 
impune ca forțele creatoare din so
cietate, în primul rînd clasa munci
toare, să desfășoare o acțiune orga
nizată - și hotărîtă pentru ca tinere
tul să se afle în centrul evenimente
lor societății, preluînd o parte ne
mijlocită din răspunderea ce revine 
pentru soluționarea problemelor vi
tale. respectiv pentru asigurarea con
dițiilor propriei sale existente. Este 
necesar, totodată, ca toate organele 
și organizațiile U.C.I. să se pronun
țe cu hotărîre pentru schimbări pro
funde în planurile și programele de 
învățămînt. astfel încît să se asigure 
o bază științifică, marxistă a învăță- 
mîntului în ansamblu ; comuniștii — 
în special cei care lucrează în. învă- 
țămint și în mijloacele de informare 
în masă — să stabilească cu preci
zie și să-și înfăptuiască consecvent 
obligațiile ce le revin pentru educa
ția marxistă a tinerilor ; un loc 
principal în sistemul de învățămînt 
să fie acordat educației prin muncă 
a tinerilor".

Rezoluția subliniază că Prezidiul 
U.C.I. are obligația ca pînă la Con
gresul al X-lea să pregătească plat
forma ideologică și programul pe 
baza căruia se va trece Ja reforma 
sistemului de învățămînt și educație.

CU PRILEJUL
SEMICENTENARULUI

CONSTITUIRII U.R.S.S.

LA 21 DECEMBRIE,
LA MOSCOVA VA AVEA LOC 
O ședința COMUNA A C.C. 
AL P.C.U.S., A SOVIETULUI 

SUPREM AL U.R.S.S.
Șl A SOVIETULUI SUPREM 

AL R.S.F.S.R.

MOSCOVA 10 (Agerpres). — Co
mitetul Central ăl P.C.U.S., Prezi
diul Sovietului Suprem al Uniunii 
Sovietice și Prezidiul Sovietului Su
prem al Federației Ruse au hotărît 
să organizeze, la 21 decembrie. în 
Palatul Congreselor din Kremlin, o 
ședință comună a C.C. al P.C.U.S., 
a Sovietului Suprem al U.R.S.S. și 
a Sovietului Suprem al R.S.F.S.R. 
pentru a marca împlinirea a 50 de 
ani de la constituirea Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste, infor
mează agenția T.A.S.S.

Mesaje cu prilejul 
„Zilei drepturilor omului"
NEW YORK 10. — Coresponden

tul nostru transmite : „Declarația 
universală a drepturilor omului", de 
la a cărei adoptare de către Adu
narea Generală a O.N.U. s-au îm
plinit duminică 24 de ani. consti
tuie una dintre cele mai însemnate 
realizări ale Națiunilor Unite, se a- 
rată în mesajul președintelui actua
lei sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U„ Stanislav Trepczynski.

„Principiile proclamate în Declara
ție, se subliniază în mesaj, au drept 
obiectiv de a asigura manifestarea 
deplină a ființei umane în vederea 
creării condițiilor necesare pentru 
progresul economic și social. încu
rajării accesului tuturor la educație, 
cultură și roadele științei si tehno
logiei. Pentru aceasta Insă relațiile 
Internationale trebuie încurajate să 
■e dezvolte într-un mod care să fa-, 
eiliteze înlăturarea obstacolelor din 
calea marșului umanității către 'pro
gres. Trebuie să ne dublăm efor
turile pentru a tempera cursa înar
mărilor, a elimina o dată pentru 
totdeauna colonialismul și rasismul 
în toate formele sale de manifesta-

0 declarație a M A E. 
al Republicii 

Vietnamului de Sud

re. a asigura popoarelor un nivel a- 
decvat de dezvoltare și a acționa 
în direcția împărțirii echitabile a re
surselor intelectuale și fizice ale 
lumii".

în mesajul transmis cu prilejul Zi
lei drepturilor omului, secretarul ge
neral al O.N.U.. Kurt Waldheim, 
sublinia că „în domeniul politic, e- 
forturile noastre de a menține pacea 
și a preveni conflictele sînt îndrep
tate spre asigurarea dreptului fun
damental la viață, libertate și secu
ritate. Este dar că numai în con
dițiile păcii și securității pot fi îm
plinite în mod universal drepturile 
și libertățile fundamentale ale omu
lui. Scopul nostru este de a asigura 
ca toate popoarele să-și poată exer
cita drepturile lor de a-și hotărî sin
gure soarta și de a-și urma în mod 
liber propria lor cale de dezvoltare 
economică, socială și culturală".

Ziua drepturilor omului a fost, de 
asemenea, marcată la Națiunile U- 
nite printr-un ooncert în cadrul că
ruia au fost interpretate lucrări de 
Ceaikovski, Offenbach, Johann 
Strauss. Verdi și Beethoven.

..........

agențiile de presă transmit:
Tunisia intenționează să 

recunoască R. D. Vietnam și 
să stabilească relații di
plomatice cu R. D. Germa- 
jjq a anunțat ministrul afacerilor 
externe tunisian, Mohamed Mas- 
moudi. El a precizat, totodată, că o 
delegație tunisiană va pleca săptă- 
mîna aceasta în R. D. Germană, pen
tru a angaja negocieri privind rela
țiile dintre cele două țări.

Comitetul Executiv al 
C.C. al P.C. din Danemar- 
jjțj a adresat guvernului o scri
soare prin care cere reducerea chel
tuielilor militare. înfăptuirea unor 
măsuri pentru oprirea procesului 
inflaționist și pentru combaterea 
marilor monopoluri. Scrisoarea cere, 
de asemenea. înfăptuirea unei refor
me fiscale și îmbunătățirea asigură
rilor sociale pentru oamenii muncii.

Ciu En-Iai, premierul Consi
liului de Stat al R. P. Chineze, a 
avut, duminică, o întrevedere cu 
Lansana Beavogui, primul ministru 
al Republicii Guineea, aflat în vizită 
la Pekin, in fruntea unei delegații 
guvernamentale.

C.C. al P.C. din Belgia • 
ales în funcția de președinte al parti
dului pe Louis van Geyt. Vicepre
ședinți sînt Jean Terfve, pentru a- 
ripa valonă, și Jef Turf, pentru a- 
ripa flamandă. înainte de a fi ales 
în funcția de președinte. Louis van 
Geyt a fost secretar național al parti
dului.

Convorbirile interciprio- 
țg care au ca scop normalizarea 
relațiilor dintre conuniitățile greacă 
și turcă din Cipru, au fost între
rupte pină la data de 10 ianuarie 
197-3. . T.

La Solia * toet parafat pro
tocolul referitor la schimburile de 
mărfuri dintre Bulgaria și R. F. a 
Germaniei pe anul 1973, anunță 
agenția B.T.A.

Reprezentanți ai șefilor 
de stat ai R. A. Yemen, 
R.D.P. a Yemenului și Li
biei se vor întruni, la Sanaa, la 
18 decembrie, pentru a discuta o se
rie de probleme privind aplicarea 
recentului acord de la Tripoli asu
pra unificării celor două state ye- 
menite.

* Noul președinte al Comi
tetului Național al Partidu
lui Democrat din S.U.A. * 
fost ales Robert Strauss. El a obți
nut 106 mandate, față de 71 acorda
te lui George Mitchell și 26 lui 
Harold Manatt, ceilalți doi candidați 
la această funcție. -

Probleme prioritare pe agenda O.N.U.

*

*

*

*
*

*
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MANIFESTĂRI CONSACRATE

ANIVERSĂRII REPUBLICII
MOSCOVA. — La Casa ci

neaștilor din capitala sovietică 
a avut loc vernisajul unei ex
poziții de scenografie româ
nească. Au luat cuvintul M. 
Pinihina, secretara Uniunii ci
neaștilor sovietici, și Haralam- 
bie Boroș, conducătorul dele
gației de cineaști români aflată 
la Moscova în aceste zile.

La Berlin a avut 
expoziției „Car

ds
BERLIN. — 

loc vernisajul 
tea românească". Au fost 
față reprezentanți ai Ministeru
lui Culturii, Ministerului de Ex
terne, ai unor edituri, persona
lități , ale vieții publice din 
R.D.G., precum și reprezentanți 
ai Ambasadei române din 
Berlin.

SOFIA. — Simbătă, la Amba
sada din Sofia a Republicii So
cialiste România a avut loc o 
conferință de presă. Cu acest 
prilej, ambasadorul Nicolae Ble- 
jan a vorbit despre însemnăta
tea evenimentului de la 30 de
cembrie 1947 și despre succesele 
obținute de poporul nostru, sub 
conducerea Partidului Comunist

Român, tn anii construcției so
cialiste.

TlELSINKI. — La cinemato
graful „Capitol" din capitala fin
landeză se desfășoară in prezent 
zilele filmului românesc, sub 
auspiciile centrului cultural al 
Universității din Helsinki și Am
basadei române. La spectacolul 
de gală au participat inalti 
funcționari din Ministerul Afa
cerilor Externe șt Ministerul E- 
ducației ale Finlandei, șefii u- 
nor misiuni diplomatice, oa
meni de cultură și artă, per
soane din conducerea Asocia
ției de prietenie Finlanda-Ro- 
mânia. A fost prezent Mircea 
Bălănescu, ambasadorul țării 
noastre la Helsinki.

CARACAS. — La biblioteca 
Pio Tamayo din orașul Barqui- 
simeto a avut loc inaugurarea 
unei expoziții de artă populară 
românească și de fotografii. La 
deschidere au participat Rafael 
Andres Montes de Oca, guver
natorul statului Lara, repre
zentanți ai Adunării legislative, 
precum și Octavian Bărbulescu, 
ambasadorul Republicii Socia
liste România in Venezuela.

Comunicat sovieto-chilian
MOSCOVA 10 (Agerpres). — Pre

ședintele Republicii Chile, Salvador 
Allende, și-a încheiat, duminică, vi
zita oficială în Uniunea Sovietică, 
anunță agenția T.A.S.S. Comunicatul 
sovieto-chilian dat publicității la în
cheierea convorbirilor dintre pre
ședintele Republicii Chile și Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., Nikolai Podgornîi, președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem, 
Alexei Kosîghin, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., relevă 
că au fost examinate detaliat sta
diul și perspectivele dezvoltării re
lațiilor reciproce. S-a căzut de acord 
ca Uniunea Sovietică să-și dea con
cursul la construirea unor întreprin
deri industriale in Chile, la extinde-1 
rea bazei energetice a acestei țări, 
la dezvoltarea agriculturii și pisci
culturii și la pregătirea de specia
liști. Comunicatul precizează că mă
surile concrete de Înfăptuire a acee-

*

*

î

*
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tnr înțelegeri vor fi ptabHMa prin 
acorduri corespunzătoare.

Cela două părți, relevă comunica
tul. au condamnat amestecul străin 
In afacerile interne ale Republicii 
Chile, care au drept scop să submi
neze transformările economice și po
litice înfăptuite de guvernul Unității 
Populare. \

Făcind un schimb de păreri In 
probleme internaționale, reprezen
tanții U.R.S.S. și Republicii Chile 
și-au reafirmat solidaritatea cu po
poarele Americii Latine care luptă 
împotriva imperialismului și reacțiu- 
nii, pentru consolidarea suveranității 
naționale, inclusiv pentru dreptul de 
a dispune liber de resursele natura
le ale țărilor lor, pentru înfăptuirea 
unor prefaceri social-eoonomloe cere 
să contribuie la dezvoltarea unei e- 
conomil Independente și la progreeul 
social.

VIETNAMUL DE SUD 10 (Ager
pres). — După cum' anunță agenția 
V.N.A.. Ministerul Afacerilor Exter
ne al Republicii Vietnamului de Sud 
a dat publicității o declarație în care 
se arată că, în cursul lunii noiem
brie, bombardierele americane „B-52“ 
au efectuat peste 2100 raiduri a- 
supna zonelor dens populate din 
Vietnamul de sud, lansînd, împreu
nă cu aparate tactice ale forțelor 
S.U.A., peste 80 000 tone de bom
be. Artileria terestră și navală a 
forțelor saigoneze a atacat numeroa
se localități.

în declarație se oere Administra
ției S.U.A. încetarea imediată a bom
bardamentelor asupra Vietnamului 
de sud și de nord, retragerea ur
gentă și completă a tuturor trupe
lor americane, încetarea sprijinului 
acordat lui Nguyen Van Thieu și 
semnarea fără aminări a acordului 
de pace. ★

SAIGON 10 (Agerpres). — După 
cum a declarat, la 10 decembrie, un 
purtător de cuvînt militar american, 
avioane „B-52" au efectuat, simbătă 
duipă-amiază și în zorii zilei de du
minică. 17 misiuni de bombardament 
de o parte și de alta a paralelei a 
17-a. în cinci valuri succesive, a- 
vioanele americane au bombardat 
regiunea Dong Hoi, cea mai sudică 
zonă a R. D. Vietnam, și au arun
cat aproape 1 000 tone de bombe a- 
6upra provinciei Quang Tri. din 
partea septentrională a Vietnamului 
de sud. ★

HANOI 10 (Agerpres). — După 
cum informează agenția V.N.A.. gu
vernul R. D. Vietnam a dat publi
cității o declarație în care își ex
primă sprijinul deplin față de de
clarația recentă a Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud prin care este 
condamnată intensificarea de către 
regimul saigonez a represiunilor, te
rorii și asasinatelor în rîndul patrio- 
ților și oamenilor iubitori de pace 
din Vietnamul de sud.

CAMBODGIA

SUCCESE AU FORȚELOR 
PATRIOTICE

CAMBODGIA 10 (Agerpres). — 
După cum informează agenția khme
ră de informații, în partea a doua a 
lunii noiembrie și primele zile ale 
lunii decembrie forțele patriotice 
cambodgiene, care acționează în pro
vinciile Kompong Cham și Battam- 
bang, au scos din luptă peste 1000 
de militari inamici, capturind, tot
odată, importante cantități de mate
rial militar.

Cooperarea internațională — 
in sprijinul accelerării 
dezvoltării economice

Imperativul lichidării fenomenului 
subdezvoltării — realitate atât de a- 
cută pe zone întinse ale globului, 
unde suie de milioane de oameni 
sint lipsiți de condițiile elementare 
ale unei vieți civilizate — întreprin
derea de măsuri concrete pentru eli
minarea decalajelor economice dintre 
statele puternic industrializate și cele 
în curs de dezvoltare, recunoașterea 
rolului decisiv al industrializării 
în dezvoltarea economiei națio
nale a fiecărei țări, ca și a 
contribuției pe care O.N.U. o 
poate aduce la facilitarea progresu
lui material și social al tuturor țări
lor prin extinderea cooperării multi
laterale internaționale — iată cîteva 
din temele majore ale intervențiilor 
celor circa 100 de reprezentanți ai 
statelor membre 
care au luat cu
vintul, în Comite
tul pentru pro
blemele econo
mice al Adună
rii Generale, pe 
marginea rapoar
telor Programului 
Națiunilor Unite 
pentru dezvoltare (P.N.U.D.) și Or
ganizației Națiunilor Unite pentru 
dezvoltare industrială (O.N.U.D.I.).

Aipbele rapoarte au fost apreciate 
de numeroși delegați drept mărturii 
ale posibilității pe care o are O.N.U. 
de a funcționa ca un instrument 
eficace al cooperării între state în 
diverse domenii ale dezvoltării, 
orientindu-se spre forme și progra
me de sprijinire a eforturilor de in
dustrializare ale țărilor, în special 
ale celor în cura de dezvoltare — fi
rește. fără a se substitui eforturilor 
proprii, naționale ale statelor. în a- 
cest sens, au fost date numeroase 
exemple de felul în care O.N.U.D.I. 
poate contribui, prin acțiuni vizînd 
cooperarea tehnică, la accelerarea 
procesului de industrializare in ță
rile aflate in curs de dezvoltare. 
Printre altele, Abdel Rahman, direc
torul executiv al acestui organism, 
care concentrează activitatea O.N.U. 
în domeniul industrial, amintea ex
tinderea programelor operaționale în 
țări ale Africii, Asiei și Americii 
Latine, creșterea numărului de cadre 
calificate prin cursurile organizate 
de O.N.U.D.I., sporirea numărului de 
reuniuni și colocvii ale specialiștilor 
pentru schimburi de experiență. De 
asemenea, in cadrul dezbaterilor din 
comitet s-a subliniat contribuția 
efectivă pe care o poate aduce la 
crearea și dezvoltarea industriei chi
mice și petrochimice în țările în 
curs de dezvoltare centrul comun 
O.N.U.D.I.—România pentru coopera
re internațională în domeniul acestor 
industrii. Muiți vorbitori au arătat că 
primele acțiuni inițiate sub egida a- 
cestui centru din București — reu
niunea de experți pentru transfer de 
tehnologie în domeniul catalizatorilor 
și seminarul privind dezvoltarea in

DE LA CORESPONDENTUL 
NOSTRU

dustriilor de îngrășăminte și pesticide 
in unele țări europene — au demon
strat posibilitățile multiple ale aces
tei forme de oooperare internațio
nală.

Avind de Îndeplinit in viitorul a- 
propiat un rol important în procesul 
complex de dezvoltare industrială a 
țărilor în curs de dezvoltare — sub
liniau numeroși delegați — se im
pune ca O.N.U.D.I. să devină, în 
perspectivă, un veritabil centru in
ternațional care, prin forme și me
tode noi, să contribuie la promova
rea unei fructuoase conlucrări inter
naționale in domeniul industrializării. 
Reprezentanții statului Chile, ai Ar
gentinei, României, Tanzaniei au evi
dențiat, printre altele, necesitatea ca 
între P.N.U.D. și țările beneficiare să 

se stabilească un 
dialog permanent 
și eficace pentru 
ca programele de 
cooperare tehnică 
să reflecte obiec
tivele concepute și 
stabilite la nivel 
național, de fieca
re țară, singurele 

în măsură să cunoască cel mai bine 
prioritățile necesare de dezvoltare. In 
acest context, s-a 'constatat conver
gența opiniilor asupra unei condiții 
esențiale : aceea ca asistența multi
laterală întreprinsă prin programele
O. N.U. să fie oferită țărilor benefi
ciare în condițiile respectării inde
pendenței și suveranității lor, fără 
imixtiuni in afacerile interne și fără 
nici un fel de condiții.

Un alt aspect scos In evidență este 
că P.N.U.D. își va putea realiza o- 
biectivele sale prin sporirea posibi
lităților sale financiare, care pro
vin din contribuții voluntare ale sta
telor membre și majorarea fondu
rilor pentru industrializare. în aceas
tă ordine de idei, muiți delegați ai 
statelor de curînd eliberate de sub 
jugul colonial au cerut', pe bună 
dreptate, statelor avansate economic 
și, in primul rînd, acelor metro
pole care și-au edificat prosperitatea 
pe seama pauperizării altor popoare, 
să aducă o contribuție mai substan
țială la finalizarea programelor
P. N.U.D.

Potrivit opiniei generale, dezbate
rile au evidențiat voința a 
numeroase state de a-și aduce con
tribuția la mai buna organizare a 
sistemului mondial al relațiilor eco
nomice, la așezarea acestora pe prin
cipiile fundamentale ale dreptului 
internațional, pentru/ a înlesni parti
ciparea tuturor statelor mari și mici, 
la elaborarea și înfăptuirea măsuri
lor destinate a promova progresul 
economic al fiecărui popor, extinde
rea colaborării, egale în drepturi. în
tre toate națiunile.

C. ALEXANDROAIE
Națiunile Unite, decembrie

REDACȚIA $1, ADMINISTRAȚIA î Bucu rești. Piața

Curtea Supremă de Jus
tiție din Argentina * r6spin’ 
cererea prezentată de Partidul justi- 
țialjst privind neconstituționalitatea 
hotăririi juntei militare de a condi
ționa prezentarea candidaturilor la 
alegerile prezidențiale din martie 
1973 de prezenta în țară, pînă la 25 
august a.c., a persoanei ce își pre
zintă candidatura.

Guvernul federal al Nige-
yjgj intenționează să preia contro
lul asupra activității băncilor străine 
care operează în țară, a declarat co
misarul federal pentru probleme fi
nanciare al Nigeriei, Shehu Shagari. 
începind de la 1 ianuarie 1973. gu
vernul va prelua 40 la sută din ac
țiunile acestor bănci, printre care 
„Standard Bank" și ..Bank of Ame
rica".

Acordul privind schimbul 
de mărfuri dintre Polonia și 
Marea Britanic pe anul 1973 a 
fost semnat la Londra. Cu prilejul 
vizitei pe care o delegație econo
mică poloneză a făcut-o la Londra, 
în perioada 4—8 decembrie a.c., a 
fost definitivat textul acordului pri
vind dezvoltarea Colaborării econo
mice, industriale și tehnico-științifi- 
ce polono-engleze în următorii zece 
ani.

Ploi torențiale în India.
Peste 30 de persoane și-au pierdut 
viața in urma ploilor torențiale care 
s-au abătut, în această săptămină, 
asupra statului Tamil Nadu din su
dul Indiei. Au fost înregistrate în
semnate pagube materiale. Peste 
25 000 de oameni au rămas fără lo
cuințe. Autoritățile locale indiene au 
luat măsuri grabnice pentru înlătu
rarea urmărilor pricinuite de ploi.

După cum s-a mai anunțat, un avion de tip „Boeing 737", aparținînd 
companiei americane „United Airlines", s-a prăbușit într-un cartier al 

orașului Chicago. In fotografie : imagine de la locul catastrofei

Piața comună agricolă
, . , \ . ii iu. . (a. o^tqj

V/c/7 de funcționare 
și o fraudă de proporții

tn fața Tribunalului 
din Lille se desfășoa
ră un proces cu o se
rie de implicații inter
naționale. care decurg 
din mecanismul de 
funcționare al Pieței 
comune.

Care sînt faptele 1 
Firma de morărit și 
uleiuri Dumortier din 
Tourcoing a făcut, în 
perioada 1963—1966, 
cuvenitele declarații 
de export, însoțite de 
facturi, privind vinza- 
rea către clienți din 
Anglia și Danemarca 
(Pe atunci în afa
ra Comunității Econo
mice Europene) a unei 
cantități de peste 
40 000 tone de griș de 
porumb și alte alimen
te pentru vite. Marfa 
a fost încărcată în ISO 
de șlepuri. Dar acestea 
nu s-au îndreptat spre 
destinațiile din docu
mentele de transport, 
ci au sosit mai intîi in 
Belgia, unde încărcă
tura a fost transbor
dată pe alte vase, pen
tru ca apoi să facă es
cală în Olanda și, în 
sfîrșit, să ajungă la 
adevăratul client — 
Giinther Henck — 
Hamburg (R.F.G. — 
țară membră a C.E.E.). 
„Deturnările" au fost 
manipulate de casa de 
comision Agimex din 
Anvers, prin interme
diul unor firme-pa- 
ravan care au interve
nit în circuitul comer
cial ca și cum ar fi

cumpărat marfa de la 
firma engleză și da
neză și le-ar fi revîn- 
dut în Belgia și în 
R.F.G.

De pe urma acestei 
combinații, firma fran
ceză ar fi obținut — 
cum arată actul de 
acuzare — un ciștig de 
aproximativ 10 milioa
ne de franci. De ce ? 
Din cauză că Piața 
comună agricolă se 
bazează pe protecțio- 
nismul produselor din- 
lăuntrul C.E.E., in 
sensul că exporturile 
în țările terțe sînt fa
vorizate, iar importu
rile din aceste țări sînt 
penalizate prin plata 
unor sume care repre
zintă echivalentul di
ferenței dintre cursul 
pieții naționale și 
prețurile pieței mon
diale.

In virtutea acestui 
mecanism, firma din 
Tourcoing, care a pre
zentat declarații de 
export în țări terțe, a 
obținut restituiri din 
fondurile de subvenții 
și alte alocații totali- 
zind suma de mai sus. 
Această sumă n-a fost 
însă pierdută de im
portatorul vest-ger- 
man. Căci marfa de
clarată la plecare 
„produs de calitate" a 
devenit la sosire „de- 
șeu de amidon" și, in 
consecință, a fost ex
ceptată de la orice 
taxe vamale. Astfel, 
potrivit declarațiilor

administrației vămii 
franceze, instituția 
care se consideră cel 
mai mult prejudiciată, 
„s-a realizat un sub
stanțial ciștig pe care 
și l-au împărțit, potri
vit unor modalități va
riate, promotorii sis
temului de fraudă: Du
mortier, Aginex și 
Giinther Henck". Pen
tru recuperarea pier
derilor suferite, admi
nistrația vămilor fran
ceze a cerut tribunalu
lui amenzi de 700 mi
lioane.

Prezentînd cazul, 
ziarul „Le. Monde" 
consideră că el rAr este 
singular și citează o 
lungă listă de afaceri 
similare. Ele sint co
mise de „defraudatori 
comunitari", care — 
scrie ziarul — „nu au 
scrupule cind este 
vorba de a profita de 
prețurile agricole eu
ropene mai ridicate 
decît prețurile mondia
le pentru a obține sub
venții și restituiri des
tinate a promova ex
portul în afara Comu
nității, pentru a ocoli 
legile asupra conti- 
gentării și asupra cali
tății". Ziarul recunoaș
te astfel că viciul re
zidă in însăși mecanis
mul Pieței comune 
agricole, bazat pe prac
tici restrictive și dis
criminatorii în comer
țul internațional.

I. F.

ceea ce este de natură să revolu
ționeze ideile în domeniul arheo
logiei preistorice.

• DE PRETUTINDENI • DE PRETUTINDENI • DE PRETUTINDENI •

SA RESPIRĂM AER 
CURAT

Firmele nipone „Shinto Shosi" și 
„Kachita" au pus la punct-un apa
rat care permite curățirea aerului 
de principalele sale elemente de 
poluare. 93 la sută din oxidul de 
carbon, 98 la sută din anhidrida 
sulfuroasă și 70 la, sută din protoxi- 
dul de azot al aerului poluat sint 
transformate in aer nevătămător 
prin cataliza cuprului, manganului 
și carbonului activ. Acest purifica
tor poate „inhala" 1 000 metri cubi 
de aer pe oră, cu un consum de 
numai 4 kilowați.

INCOMPATIBILITATE
Salariatele unei firme engleze 

specializată în aparatură electroni-

că au fost somate de patroni să-și 
taie cosițele, refuzul atrăgînd după 
sine concedierea. Interdicția de a 
purta păr lung s-a impus ca o mă
sură necesară pentru buna desfă
șurare a 
că firele 
lungi se 
lucru ce 
paratelor 
vedit dăunătoare și pentru ordina
toare, deoarece pot influenta și 
natura calculele efectuate.

DESCOPERIRE 
ARHEOLOGICĂ 

SENZAȚIONALĂ
descoperire arheologică

producției. S-a constatat 
de păr cu cit sint mai 
electrizează mai intens, 
provoacă dereglări ale a- 
electronice. Ele s-au do-

de-

O
foarte mare importanță a fost 
cută la Pech de Laze, în Franța. 
Este vorba de un fragment de os

de 
fă-

de bou gravat în urmă cu 135 000 
de ani, în perioada paleoliticului 
inferior, după cum apreciază prof. 
A. Marshach, cercetător la Muzeul 
de arheologie și etnologie din 
Peabody, S.U.A. Pînă în prezent 
n-a fost descoperit nici un indiciu 
al artei figurative care să aibă o 
vechime mai mare de 30 000 de ani, 
perioadă care coincide cu apariția 
lui „homo sapiens" și a primelor 
forme de artă. Acest os relevă ni
velul ridicat al comunicării prin 
simboluri la care s-a ajuns cu zeci 
de mii de ani înaintea omului de 
Neanderthal și înaintea dezvoltării 
complete a omului modern. Potrivit 
experților, descoperirea are o im
portanță similară cu aceea a pri
melor cranii și unelte umane. Ea 
demonstrează, de asemenea, că oa
menii epocii foarte îndepărtate uti
lizau un limbaj destul de complex,

VACCIN BOTANIC
Doi botaniști americani au izbutit 

«e izoleze substanța secretată de 
Plante pentru a se apăra de para- 
ziții care le atacă. Extragerea aces
tui veritabil „anticorp" vegetal va 
permite vaccinarea plantelor și sal
varea în consecință a unei impor
tante cantități de recoltă. Se știe, 
de pildă, că in fiecare an o treime 
din recolta mondială de cereale 
este distrusă de insecte, ciuperci, 
ierburi. Cei doi oameni de știință 
au anunțat, pe de altă parte, că 
au pus la punct și un vaccin îm
potriva ciupercilor parazite ale 
plantelor.
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