
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNITI-VĂ!
Șontierul naval de la Mila 80 
pe Dunăre. Aici primesc „cer
tificatele" de naștere mesage
rii care poartă peste mări ți 
oceane faima ți iscusința con
structorilor de nave 
Galați, 
țantier, 
fiecare 
Dunării
tonaj, angajament luat în cin
stea celei de-a 25-a aniversări 
a proclamării republicii ți o- 

norat întocmai

de la
acest

an, In
i"

Și tot aici, la 
numai în acest 

lunâ, a primit „botezul* 
cite o navă de mare

%

SATUL
MARAMUREȘEAN,Ia orele prezentului

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
aflăm pe valea 
in comuna Bog- 
Vodă, acolo de
— cu mai bine 

veacuri in
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MARII SARBA TORI A REPUBLICII
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• Oamenii muncii din 
industria județului Timiș
— români, 
strbl și de
— angajați
Întrecere, au ,.....,
celei de-a 25-a aniversări a repu
blicii, un remarcabil succes : înde
plinirea planului anual la produc-, 
ția-marfă. Pînă la sfîrșitul lunii de
cembrie, industria județului Timiș 
va produce pesta prevederi 1800 
tone tablă subțire, motoare electrice, 
cu o putere de 180. MW, 22 000 mc 
prefabricate din beton armat, 3.5 
milioane cărămizi și blocuri cera
mice. 150 000 mp țesături, 100 000 
tricotaje ș.a.

germani, 
alte 

plenar 
obținut,

maghiari, 
naționalități 
in' marea 
in cinstea

• Planul anual la pro- 
ducția-marfă a fost indePlinit și 
de colectivele întreprinderilor indus
triale din județul Covasna. Po
trivit calculelor Direcției județene 
de statistică, in primji doi ani ai cin
cinalului industria județului Covasna 
va da o producție-marfă suplimen
tară în valoare de peste 215 milioane 
lei, materializată în confecții în va
loare de 129 milioane lei, peste 2 300 
mii metri pătrați' țesături bumbac, 
pește 5.5 milioane lei mobilă etc. Se 
evidențiază colectivele 
confecții „Secuiana" 
Tg. Secuiesc, uzinele 
din Sf. Gheorghe, 
minieră Căpeni.

fabricii de 
și C.E.I.L. din 
textile „Oltul", 
întreprinderea

• Colectivele de oameni 
ai muncii din industria jude
țului Mehedinți obțin in cinstea 
aniversării republicii noi și presti-. 
gioase succese. Potrivit bilanțului 
realizărilor de pînă acum rezultă că 
industria județului a îndeplinit pla
nul producției globale industriale pe 
primii doi ani ai cincinalului cu 15 
zile mai devreme. In acest fel s-au 
creat condiții ca pină la finele anului 
să se înregistreze o producție supli
mentară de peste 230 milioane, care 
se va concretiza in : 100 milioane 
kWh energie electrică. 3 000 mc che
restea, 34 000 mp furnire estetice, mo
bilă in valoare de peste 3.3 milioane 
lei, 6 600 tone carton ondulat, con
fecții, două șlepuri de 1 250 tone. 7 
blocsecții pentru motonavele de 5 000 
tone. 1 100 tone semiconserve și pre
parate din carne și alte produse. 
Demn de relevat este faptul că pes
te 80 la sută din sporul producției 
globale s-a obținut pe seama creșterii 
productivității muncii.

• Vești din Arad arată câ 
muncitorii, tehnicienii și inginerii din 
industria județului raportează înde
plinirea cu 12 zile mai devreme a 
sarcinilor de plan la producția marfă 
pe anul 1972. îndeplinirea mai de
vreme a planului anual a creat con
diții care vor permite unităților eco
nomice din județ ca pînă la sfîrșitul

întreprinderea „Anticoroziv" din 
Capitală « cunoscut in ultima 
vreme o puternică dezvoltare « 
capacităților sale de producție. 
In fotografie vă prezentăm un 
aspect din secția de protecție cu 
elastomer! — cel mal „tînăr" 

sector de producție

Ochii văd... inițiativa decide
Economia locală, de fapt perfec

ționarea ei, reprezintă un impor
tant mijloc pentru satisfacerea cit 
mal deplină a nevoilor locuitorilor 
din toate județele țării, pentru asi
gurarea unei aprovizionări tot mai 
bune a populației și ridicarea ni
velului gospodăresc-edilitar în fie
care localitate. Pomindu-se de la 
acest considerent — de la necesita
tea de a se folosi mai complet și in 
tot cursul anului forța de muncă 
din localitățile rurale și urbane, ue 
a se valorifica resursele locale oe 
materii prime și materiale, în sco
pul satisfacerii cerințelor populației 
și creșterii exportului — a fost adop
tată, incă din 1971. legea nr. 7, m 
care se arată : „Consiliile popu
lare, unitățile aparținind acestora, 
cooperativele agricole de producție, 
cooperativele meșteșugărești și cele 
da consum pot organiza și dezvolta 
in localitățile rurale și urbane acti
vități industriale, de prelucrare a 
produselor agricole, construcții și 
prestări de servicii"...

La organizarea unor astfel de ac
tivități, legea a avut tn vedere In 
primul rtnd folosirea In producție, 
pe scară largă, a resurselor locale 
existente în fiecare localitate, revi- 
talizarea unor îndeletniciri bănoase 
transmise din tată In fiu, din ge
nerație tn generație. Pe drept cu- 
vtnt. în țara noastră aproape că nu 
există comună care să nu dispună 
de bogate și valoroase materii pri
me naturale i argila, calcarul, nisi
pul, piatra, răchita, stuful, papura, 
pănușif de porumb, iazurile, fructele 
de pădure, părul animalelor, pene
le, izlazurile, paiele de orez șl de 
grtu — iată doar o parte din rezer
vele naturale ce pot fi folosite pe 
plan local pentru realizarea 
bunurj de consum necesare 
locale și exportului.

Trebuie să remarcăm din
locului faptul că tn multe județe a- 
cest bogat filon de resurse natu
rale a fost și este valorificat inten
siv, cu multă pricepere și ingenio- 
zitate. In sute de sate și comune,

consiliiie populare, cooperativele de 
consum și cele meșteșugărești, in 
cooperare cu C.A.P., dispun de sec
ții anexă puternice : crescătorii de 
păsări, de porci, ateliere pentru țe
sutul covoarelor, pentru producerea 
articolelor de artizanat, împletiri 
balastiere, cărămidarii, nisipării. Ju
dețul Olt, ca să dăm un exemplu, 
se remarcă prin secțiile anexă ale 
cooperației de consum și C.A.P. In 
care se cresc porci, oi, păsări. Hra-

RESURSELE LOCALE:
PRINCIPALA PROBLEMA
NC ESTE EXPLORAREA
CI.. CELE DOUA CHEI

ALE VALORIFICĂRII

asigurată 
deșeurile 

fabricilor 
treierat,
izlazurilor comu-

unor 
pieței

capul

na animalelor este 
surse locale : din 
ziduurile morilor, 
hăr, mașinilor de 
nețea pajiștilor și 
nale.

Un redactor al
Întrebat 
U.J.C.C. 
părerea 
rificarea 
cale ?" ] 
de scurt și 
gindești și 
rește“.

Deși attt 
dată este în fond foarte cuprinză
toare, bazată pe doi piloni care nu

din
«1 
de 
din

ziarului nostru a 
pe președintele 
„Care sint după

odată
din Glt !
dv. condițiile pentru valo- 

i superioară a resurselor lo- 
Răspunsul a fost neașteptat 

„Două : să 
gospodă-

de 
să

de

sirpplu : 
acționezi

simplă, „definiția

anului să realizeze suplimentar 50 
de vagoane marfă, 20 strunguri, mo
bilă in valoare de 26.5 milioane lei, 
confecții in valoare de 10 milioane 
lei. 36 000 mp țesături din bumbac, 
12 000 ceasuri, 3 000 tone zahăr și alte 
produse. Peste 70 la sută din sporul 
producției s-a realizat pe seama creș
terii productivității muncii.

• Industria județului 
Maramureș ?i‘a îndePlinit p’a- 
nul anual la producția marfă indus
trială cu 15 zile mai devreme. Pină 
la sfirșitul anului se va obține o pro
ducție suplimentară tn valoare d« 
180 milioane lei. materializată, intre 
altele, în 225 tone plumb. 750 tone 
cupru nerafinat, 338 tone cupru elec
trolitic. De asemenea, minerii de la 
exploatarea minieră Herja vor extra
ge suplimentar 23 000 tone minereu, 
iar cei de la exploatarea minieră 
ilba peste 11 000 tone. La rihdul lor, 
forestierii de la U.E.I L. Baia Mare 
vor livra peste plan 1 250 mc lemn 
de mină, 240 mc bușteni de ștejar și 
altele.

• Colectivul de muncă 
de la Uzina de rulmenți 
dîn Bîflad $’~a îndeplinit sarcinile 
de plan din acest an pe ziua de 11 
decembrie. Potrivit calculelor, pînă la 
sfîrșitul anului se vor realiza in plus 
30 milioane lei la producția globală

șt 24 milioane lei la producția marfă, 
din care peste 10 milioane lei va fi 
livrată la export. Aceste depășiri se 
concretizează în peste 12 000 bucăți 
rulmenți de dimensiuni mijlocii și 
mari. Pe parcursul anului s-au evi
dențiat toate sectoarele de muncă, 
remarcîndu-se totuși secțiile strun- 
gărie, colivii, rectificare, și serviciul 
constructor-șef. Reținem totodată că. 
in ultimii ani. durabilitatea rulmen
ților fabricați la Bîrlad a crescut de 
2.5 ori, ceea ce explică de fapt șl 
succesul acestora pe piața interna
țională.

• Economii de 120 de 
milioane lei. Lucrătorii d:n in- 
dustria de confecții »u economisit, 
prin reproiectarea unor tipare, mai 
buna pregătire și sortare a baloturi
lor de țesături, prin extinderea siste
mului de încadrare combinată a ti
parelor. extinderea celor mai mo
derne metode de lucru, materiale in 
valoare de peste 11 milioane lei. De 
asemenea, In industria linii si bum
bacului, prin valorificarea superioară 
a resturilor și Îmbunătățirea tehno
logiilor de fabricație, au sporit can
titățile de materii prime, evitîndu-se 
cheltuieli de aproape 60 milioane lei. 
Pe ansamblul Ministerului Industriei 
Ușoare s-au obținut în plus econo
mii de materii prime și materiale In 
valoare de 120 milioane lei față de 
prevederile pe acest an.

Ne 
Izei, 
dan 
unde 
de șase
urmă — a pornit cel 
care avea să se pro
clame primul domn 
neatirnat al Moldovei. 
După ce discuția de ia 
consiliul popular ia 
sfirșit, primarul Vasile 
Deac ne poftește la el, 
să-i vedem casaj una 
dintre acele 
meșteșugite, 
din bătrîni, 
dus pină departe faima 
construcțiilor de lemn 
maramureșene. Ascult, 
vorba curgătoare, de 
o aleasă înțelepciune, 
a acestui sătean zvelt, 
cu chipul inundat de 
o blinda lumină 
rioară, 
straiele 
purtate 
moși.
în purtarea lui famili
ară — și ceremonioa
să totuși — in zimbe- 
tul lui deschis, priete
nos. Ființa lui, conto
pită pină la identifi
care cu planurile am
bițioase pe care tocmai 
a terminat să mi le 
descrie — și care prind 
viață de pe acum in 
centrul civic al comu
nei — imj apare ca o 
personificare a Mara
mureșului însuși : 
mindru de trecut și de 
tradiții, receptiv 
prefacerile prezentu 
lui, deschis spre 
tor. II întreb 
primar :

— Care socotiți 
schimbarea cea 
însemnată tn felul de 
a gîndi și de a acțio
na al oamenilor 
comună ?

— înainte, puterea 
omului stătea in pă- 
mint : cum agonisea 
ceva bani, mai adăuga 
un petic la 
moștenită...

— Și acum ?
— Acum, oamenii 

au Înțeles că puterea 
lor stă în muncă.

★
în cele 62 de comune 

maramureșene trăiesc 
astăzi peste 274 000 de 
oameni. Izvor de pu
tere, munca, lor nu 
mai e limitată, ca in 
trecut, la ogor, livadă, 
pășune, pădure și la 
cele cîteva meșteșu
guri casnice ale viiții 
tradiționale. își des
fășoară activitatea. în 
aceste comune, vreo 
24 000 de salariați 
— muncitori, tehnici
eni. ingineri, cadre 
didactice, cadre medi
cale, meseriași — 
adică aproape un sfert 
din totalul salariaților 
aflați în județ. Gama 
ocupațiilor e Îmbogă
țită și mai mult de 
miile de săteni care 
s-au angajat în ac
tivități industriale, in 
cele 2 municipii și 
5 orașe ale județului,

alcătuiri 
rămase 

care au

inte-
înveșmintat i:i 

albe, simple, 
din moși-stră- 
Nimic nefiresc

pot rezista niciodată unul fără ce
lălalt : a gîndi și a acționa A gîndi 
gospodărește, a face deci investiție 
de inteligență și a acționa îh func
ție de această investiție. Răspunsul 
este in aceiași timp și o replică 
dată acelora care consideră punerea 
in valoare a resurselor locale o 
treabă foarte lesnicioasă, o treabă 
ce nu presupune decît să deschizi 
ochii — și atunci găsești la fiecare 
pas resurse de valorificat. Or. lu
crurile stau eâm altfel : greuta
tea nu constă in primul tind în cău
tarea, 
riale —
noscute 
noastre 
ideii de 
de a le .
fieient și fără prea multe cheltuieli 
Iată această afirmație ilustrată cu 
citevă exemple. In cele mai multe 
dintre comunele țârii consiliile popu
lare fac dovada unui înalt spirit 
civic, gindesc și acționează gospo
dărește. In loc să aștepte să le pice 
„daruri" de undeva de sus, ele au 
avut-ideea să-și unească forțele și 
să realizeze organizat, din propriile 
resurse, obiective de interes cetă
țenesc, bunuri comune tuturor. Ma> 
intii au fost înființate, cu uriele 
greutăți inerente începutului, ate
liere comunale de construcție înca
drate cu tîmplari, zugravi, fierari, 
cu alți meseriași locali. Astfel, fără 
a se mai face apel la bugetul statului, 
au apărut in numeroase localități uni
tăți comerciale moderne, puncte sa
nitare, școli, cămine culturale, creșe. 
în multe alte localități — in func
ție de resurse, de cerințele pieței, de 
tradiție, de beneficii — s-au dezvol
tat cu precădere secțiile producătoare 
pentru articole de artizanat, pentru 
covoare.
Ilfov și 
remarcă 
rilor de

cu ochii, a resurselor mate- 
prezente și uneori chiar cu- 
in localitățile și locurile 
de muncă — ci in găsirea 
valorificare, a modalităților 

folosi organizat, superior, c-

Economia locală a județelor 
Constanța, de exemplu, se 
prin creșterea oilor, a iepu- 
casă. prin extinderea sec-

Gh. GRAURE

(Continuare in pag. a IlI-a)

de oameni. Dezvolta
rea invățămintului nu 
e cu nimic mai prejos : 
dacă în 1938 existau 
în județ 27 006 elevi 5* 
713 cadre didactice, in 
anul școlar 1970/1971, 
numai la sate erau 
Înregistrați 48 156 de 
elevi și 2 388 de cadre 
didactice ! Pe 
gurile unde, 
de război.
80 000 de analfabeți, 
astăzi aproape fiecare 
al cincilea locuitor 
merge la școală...

★
Pa Ion Țiplea l-am 

lntilnit pe șantierul 
căminului cultural din 
Budești, prins intr-o 
treabă cum nu mai 
făcuse tn viața lui : 
sculpta stilpii de ste
jar al monumentu
lui pridvor, pe două 
niveluri, care va îm
podobi intrarea vii
torului lăcaș de cultu
ră. Meșterul își vede, 
în liniște, de treabă ; 
dar Vasile Tămaș, pri
marul comunei, para 
încurcat : proiectul,
făcut cam la repezea
lă, nu prevede in de
talii cum anume să se 
îmbine piesele de lemn 
ale pridvorului Și ale 
balconului cu zidurile 
de cărămidă și cu 
planșeul de beton.

Te impresionează cit 
de mult se clădește șl 
aici, ca pretutindeni In 
satele țării : numai in 
anii 1966—1970 au apă
rut în satele Mara
mureșului 6 922 de lo
cuințe noi, adică a- 
proape tot atîtea cit* 
apartamente s-au con
struit pe aceste me
leaguri, in

unde — numai în anu 
1960-1970 — au fost 
puse în funcțiune 24 
de noi capacități ae 
producție importante. 
Mulți maramureșeni 
și-au găsit — sezonier 
sau pentru perioade 
de timp mai îndelun
gate — un rost în alte 
județe ale țării. Munca 
tenace a oamenilor de 
pe aceste meleaguri 
face să rodească nu
meroase investiții ale 
anilor puterii popu
lare. Izolarea seculară 
a acestui ținut cu o 
bogată istorie, imobi
lismul vieții satelor 
sale țin de domeniul 
trecutului.
tradiționale, 
hale fac loc formulelor 
dihamice ale unui trai 
civilizat.

★
începutul l-a făcut 

linia ferată Salva- 
Vișeu, unul dintre 
șantierele eroice ale 
primilor ani de după 
eliberare ; acum, 
acea legătură de oțel 
s-au mai adăugat alte 
trei, de asfalt — șo
seaua admirabil șer- 
puită de peste Gutin, 
cea dinspre Țara Oașu
lui și cea aflată în curs 
de modernizare, peste 
pasul Prislop, care 
leagă Maramureșul de 
Bucovina. Localitățile 
de pe văile Vișeulut, 

la, Izei și Mare! au fost 
astfel integrate in re
țeaua de comunicații, 
tot mai densă, a ju
dețului, în intensa 
viață economică și so
cială a acestuia. S-au 
tors firele invizibile 
ale unor legături ae
riene, servite de a- 
vioane utilitare Avia- timp, Sn mediul

★
Mi-* fost 

constat că „moroșenii" 
dobîndesc în zilele 
noastre conștiința va
lorilor ai căror depo
zitari sint. Poftiți In 
casă de primarul co
munei Bogdan Vodă, 
asistăm la discuția din
tre el și <" 
muzeului din 
Directorul îi 
sește că ar 
achiziționeze 
muzeu și această con
strucție, tn caz ci
primarul «re de glnd 
să-și facă o casă
nouă.

— O demontăm, e 
transportăm la Sighet 
și acolo 
întpcnlal, 
proceda 
case, 
nate...

— Asta tn nici un 
caz /- replică prima
rul. O lisați aici, pe 
locul unde se află. 
Eu unul aș vrea să mai 
adun cite ceva pentru 
comuna noastră, 
să tmprăștii ceea 
avem...

Gheorghe 
SAS ARMAN

Tiparele 
pairiat-

la

vi i- 
pe

că e
mai

din

fișia

san ; s-au întins firele 
foarte vizibile ale li
niei de înaltă tensiune. 
Covirșitoarea majori - 
ta te a celor 227 de 
sate maramureșene 
siijt electrificate. Exis
tă aici peste 3 300 
abonamente la televi
ziune ; multe comune 
au instalații de radio- 
ficare. Cele 131 cămine 
culturale au găzduit 
in anul 1970 manifes
tări artistice cu n- 
proape un milion de 
participanți. In me
diul rural funcționează 
110 din totalul de 
cinematografe ale 
dețului.

...în 1945, pe întregul 
teritoriu ai 
județ își 
activitatea 
de medici
cadre medicale cu pre
gătire medie ; anul 
trecut, numai tn co
mune se găseau 140 de 
medici, 16 farmaciști 
și 418 cadre medii, 
înainte de război, pe 
județ, un medic reve
nea la 4 000 de locui
tori ; astăzi, în mediul 
rural, un medic revine 
la mai puțin de 2 000

137 
ju-

actualului 
desfășurau 
doar 12.0 
și 400 de

melea- 
tnainte 
trăiau

același 
urban.

dat «ă

directorul 
i Sighet 

mărturi- 
• vrea să 

pentru

o refacem 
cum vom 

și cu alte 
deja achizițio-

PSEUDO-POEZIA
și sarcina civică a criticii

Vor putea fi descoperite 

și transpuse în tehnică 
misterele mecanismelor
ultra-perfecționate ale 

organismelor vii ?

ALMANAHUL
„SClNTEIA* 1973
vă prezintă o știință des
coperită prin redescope

rirea naturii : BIONICA
Alte numeroase 
pasionante din 
științific contemporan, 
sub semnătura unor cu
noscut! oameni de știință, 

fac obiectul rubricii

probleme 
universul

ACTUALITATEA
ENCICLOPEDICA

0 lectură substanțială, 

instructivă, captivantă :

ALMANAHUL
„SC/NTEIA" 1973
în curs de epuizare I

Genul literar care 
lasă încă o problemă 
chisă privind relația 
tre operă și cititor 
poezia 
cel puțin o mare parte 
dintr-insa. Și cind spun 

’ „cititor", nu mă refer nu
mai la cei ce sint in afară 
de specialitate, ci și la 
persoane oare au studiat 
literatura, cum sint atiția 
profesori de limba româ
nă. In contactele ocazio
nale pe care le-am avut 
cu această categorie pro
fesională — fie in cadrul 
unor dezbateri organizate, 
fie cu prilejul unor confe
rințe, fie. în sfirșit, in cir
cumstanțe izolate și in- 
timplătoare — am 
invariabil aceleași dolean
țe din partea dascălilor 
respectivi. Ei sint puși in 
situația de a explica ele
vilor unele poezii actuale, 
asupra cărora nici inter
prets înșiși nu sint pe de
plin clarificați. Dacă pen
tru profesorii de limba 
română există o asemenea 
dificultate, ne închipuim 
cit de slabă trebuie să fie 
priza celorlalți cititori eu 
o parte a liricii de astăzi.

k_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

literare
mai 
des- 
din- 
este 

lirică actuală —

auzit

Recunoaștem eâ feno
menul este departe de a 
fi neglijabil. într-adevăr. 
in multe poezii se între
buințează adesea un lim
baj incil'rat, ceea ce le 
îngreunează înțelegerea 
Sint, oare, de vină poeții 
care să fi pierdut sensul 
comunicării ? Este de vină 
publicul care nu și-ar 
fi însușit unele noi cri
terii și orientări artistice? 
Există aici un punct unde 
trebuie găsită defecțiunea 
in buna funcționare a ra
portului dintre operă și 
cei cărora ea se adre
sează.

Fenomenul se dovedește 
i fi, de altfel, fără pre
cedent in cultura noastră. 
Marile personalități care 
au adus cotituri funda
mentale în lirica româ
nească au intimpinat și 
ele cazuri de contratimp 
in receptivitatea contem
poranilor lor. Este mai 
intii Eminescu, care ni se 
pare atît 
făzi, dar 
său. s-a 
chiar de 
Drept dovadă, sint 
poeți care s-au

de accesibil as- 
care, la timpul 
văzut neînțeles 

unii admiratori, 
acei 

iluzionat

că merg .pe urmele lui și 
s-au considerat „emines
cieni" numai fiindcă au 
scris poeme cu pretenții 
„filozofice" și cu infle
xiuni pesimiste. Substan
ța adincă, inefabilă, a ar
tei lui Eminescu le-a ră
mas însă cu totul străi
nă. De același oontratimp 
al înțelegerii n-au fost 
scutite nici alte mari a- 
pariții ale liricii noastre, 
un Arghezi, un Ion Bar
bu, un Lucian Blaga. pe 
care astăzi îi integrăm 
printre clasicii literaturii 
românești. Fenomenul ni 
se pare firesc și a avut 
loc și in alte literaturi. A 
fost insă altceva decîi 
ceea ce constatăm în mo
mentul actual. Acele ne
înțelegeri exprimau atitu
dinea față de apariții in
dividuale și excepționale, 
ce aduceau cite un mesaj 
cu totul nou în lirică, pen
tru care nu exista încă o 
pregătire aperceptivă. A- 
cum insă această atitu
dine nu are loc față de un 
anumit poet, ci față de o 
parte a poeziei in bloc. 
Este mai mult decît evi
dent că nu pot să apară

dintr-o dată ctteva sute de 
„neințeleși" de talia celor 
amintiți mai sus, după 
cum esite tot atit de evi
dent că despre marea lor 
majoritate nu vor mai a- 
minti in viitor rutei cele 
mai migăloase istorii lite
rare. Nu mai încape, deci, 
îndoială că asemenea 
pseudo-poeți adoptă o 
simplă rețetă formală, 
care se cumpără ieftin.

Am purta însă 
derea unei greșeli 
dacă am extinde

-constatare asupra 
poezii de astăzi, 
poeții noștri mai greu ac
cesibili se află și talente 
autentice. Prin ce îi deo
sebim însă de ceilalți, o- 
dată ce mantia „inaccesi
bilului" ii acoperă pe toți, 
în intunericul ei se poate 
adăposti ușor impostura. 
Aici, tin rol mai activ 
pentru lămurirea cititori
lor trebuie să dețină cri
tica, fiindcă tot prin-

răspun- 
enorme 
această 
întregii 
Printre

Edgar PAPU

(Continuare 
in pag. a Il-a)
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Liceul „Joseph
Haltrich"

ÎN CINSTEA ANIVERSARII REPUBLICII
BACĂU (Corespondentul „Scîn

teii", Gheorghe Baltă). — La Ba
cău a avut loc, timp de două zile, 

’ o sesiune de referate și comuni
cări, organizată de secția de pro
pagandă a comitetului județean de 
partid, pe tema „Perfecționarea 
activității de organizare și condu
cere a vieții economice și sociale 
— expresie a creșterii rolului con
ducător al partidului". Lucrările 
sesiunii au fost deschise de tova
rășul Gheorghe Roșu, prim-secre- 
tar al comitetului județean de 
partid. Au fost prezentate peste 60 
de referate și comunicări, susținu
te de membri ai biroului comitetu
lui județean de partid, specialiști, 
cadre didactice, oameni de știință 
și culțură.

ț»
BUZĂU (Corespondentul „Scîn

teii", Mihai Bâzu). — „Un sfert de 
veac sub flamurile republicii" a 
fost tema sesiunii de comunicări 
și referate desfășurată sîmbătă și 
duminică în sala mare a Comitetu
lui județean de partid Buzău.

REȘIȚA (Corespondentul „Scîn
teii", Nicolae Cătană). — Sîmbătă 
și duminică s-a desfășurat la 
Reșița Festivalul coral Inter- 
județean intitulat „Cetatea de foc 
cîntă republica". Au luat parte 13 
coruri din 9 județe ale țării, pre
zentând un repertoriu de cintec pa
triotic și revoluționar.

populare 
comunal, 
stat, alți

municipal, orășenesc 
activiști 
invitați.

de partid și
si

de

(Prin laARAD
C. Simion). 
zile, la Arad 
interesant schimb 
intre cinealuburiie sindicatelor pe 
tema „Filmul la 
că“, acțiune organizată de Consi
liul municipal Arad al sindicatelor. 
Au participat nouă cinecluburi din 
județele Arad, Bihor, Caraș-Seve- 
rin, Hunedoara și Timiș, care au

telefon de
Ti.mp de două 

s-a desfășurat un 
de experiență
locul de mun-

imânia;

teri deschise, pe tema „Dezvoltarea 
zonei montane Vrancea", urmate 
de spectacole omagiale, pe tema 
„Țării, inima și cintul", susținute 
de formații corale și grupuri vo
cale.

Pentru cititorii bibliotecilor din 
Dumbrăveni, Măicănești, Nănești și 
Vulturu a fost prezentat montajul 
„La virsta de argint a republicii", 
iar în comunele Milcovul și Slobo
zia Bradului au fost prezentate seri 
literare pe tema „Poeții cintă pa
tria".

în zilele următoare, în municipiul 
Focșani se va organiza o_sesiune de 
comunicări pe 
perspective în 
că a județului 
ocazie se va 
„Județul Vrancea la un 
veac de la proclamarea republicii". 
Tot în această săptămînă, artiștii 
amatori din județ vor prezenta ex
poziția de artă plastică „25 de ani 
de realizări", iar pionierii care au 
făcut parte din expedițiile „Cuteză- 

cadrul Casei 
de fotografii 
ești, patria

din Sighișoara 
la 450 de ani

Miopie 
și adevăr

tema „Realizări și 
activitatea

Vrancea", 
deschide

muzeisti- 
cu care 
expoziția 
sfert de

torii“ vor deschide, în 
pionierilor, o expoziție 
pe tema „Frumoasă 
mea“.

PITESTI (Corespondentul „Scîn
teii", Gh. Cîrsiea). — Vineri a 
avut loc la Pitești vernisajul expo
ziției artiștilor plastici argeșeni, de
dicată celei de-a XXV-a aniversări 
a republicii. După vernisaj a avut 
loc un simpozion pe teme de crea
ție.

prezentat 
Cele mai 
miate.

un număr de 18 filme, 
bune filme au fost pre-

„Acolo unde-s 
stejari"...

înalți

BOTOȘANI (Corespondentul
„Scînteii". N. Zamfirescu). — în 
cadrul ciclului de acțiuni dedicate 
aniversării republicii, ce se desfă
șoară sub genericul „Mai iute, mai 
bine, mai eficient", la < 
popular județean Botoșani 
loc un simpozion pe tema 
rința națională a P.C.R. 
perfecționarea funcțiilor 
socialist. Creșterea rolului, 
derii și competentei 
populare la rezolvarea probleme
lor locale". Au participat preșe
dinți și vicepreședinți ai consiliilor

Consiliul 
i a avut 

„Confe- 
despre 

statului 
răspun- 

consiliilor

CLUJ 
teii", Al. 
cultură a studenților din Cluj s-a 
deschis sîmbătă după-amiază ex
poziția „Munca politică de masă in 
sprijinul producției". Panourile, fo
tomontajele, gazetele de perete în
fățișează concret aspecte din mun
ca desfășurată de organizațiile de 
partid din mari unități economice 
pentru popularizarea hotărîrilor 
partidului și guvernului, pentru 
mobilizarea oamenilor muncii în 
marea întrecere, avind ca obiectiv 
îndeplinirea cincinalului înainte de 
termen, pentru ridicarea eficientei 
economice a întregii activități.

(Corespondentul „Scîn- 
Mureșan). — La Casa de

FOCȘANI (Corespondentul „Scîn
teii", Ion Nistor). — în cadrul ma
nifestărilor dedicate aniversării 
unui sfert de veac de la proclama
rea republicii, in comunele Vidra, 
Dumitrești, Negrilești, Soveja. Ră- ’ 
coasa au fost organizate dezba-

La împlinirea unui sfert de se
col de la proclamarea republicii, 
în semn de omagiu, Muzeul litera
turii române prezintă azi, 18 de
cembrie 1972, ora 19,30, în sala din 
strada Fundației nr. 4, premiera 
celui de-al treilea spectacol de 
poezie română Acolo unde-s 
înalți stejari..., susținut de artistul 
Tudor Gheorghe, care va cinta și 
va rosti — versuri și proză — 
din barzi populari : Ion Bîrseanul, 
Mihai Beniuc. Geo Bogza. Cezar 
Bolliac, Vasile Cârlova, AJ. Da- 
villa, Delavrancea. Dosoftei, Ion 
Ghica, Al. Macedonski, D. Th. Ne- 

. culuță, C. Negruzzi, Adrian Pău- 
nescu. Alecu Russo. Marin Sorescu, 
Zaharia Stancu, Gheorghe Tutovea- 
nu. V. VoicuJescu, Romulus Vul- 
pescu ș.a.

Muzica : Tudor Gheorghe ; Sce
nariul : Tudor Gheorghe și Romu
lus Vulpescu.

Următoarele reprezentații : marți 
19 și joi 21 decembrie 1972, la ace
eași oră.

TG. MUREȘ. (Corespondentul 
„Scînteii", L. Deaki) : Simbătă și 
duminică au avut loc la Sighișoa
ra manifestările prilejuite de ani
versarea a 450 de ani de existen
ță a Liceului „Joseph Haltrich" din 
localitate. „Școala din Deal", cum o 
atestă vechile documente, a dobin- 
dit prin rodnica sa activitate un bi
nemeritat prestigiu in invătămintul 
tării noastre. Liceul a pregătit in 
cursul funcționării sale peste 30 000 
de absolvenți din rîijdul cărora s-au 
ridicat personalități proeminente ale 
vjeții și culturii patriei.

La adunarea jubiliară au partici
pat tovarășii Nicolae Vereș, prim- 
secretar al comitetului județean Mu
reș al P.C.R.. Traian Pop. adjunct 
al ministrului educației și invătă- 
mintului, un mare număr de absol
venți ai liceului, cadre didactice și 
elevi, invitați din alte unități șco
lare.

Intr-o atmosferă de puternică în
suflețire, în cadrul adunării festive 
s-a dat citire, mesajului adresat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu oca
zia aniversării liceului. Mesajul a 
fost primit cu aplauze Îndelungate.

Cu același prilej, din partea C.C. 
al U.T.C. s-a acordat organizației de 
tineret a liceului Diploma de onoare 
și drapelul propriu.

Di nd glas sentimentelor de pro
fundă recunoștință pentru condițiile 
de studiu și viață create, pentru gri
ja permanentă pe care conducerea 
partidului o acordă dezvoltării și 
perfecționării învățămintului de 
toate gradele, în încheierea adunării 
festive, participants au adoptat tex
tul unei telegrame adresate C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în care — mulțumindu-i-se pentru 
mesajul de salut — se spune prin
tre altele : „întregul colectiv di
dactic al școlii, cadrele didacti
ce din municipiul Sighișoara, ro
mâni și germani, asigurăm Comi
tetul Central al partidului și pe 
dv„ iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom ridica pe trepte superioare 
activitatea noastră de profesori si 
educatori, pentru ca din școlile patriei 
să iasă absolvenți bine pregătiți, cu 
dragoste de muncă, capabili să re
zolve problemele tot mai complexe 
pe care le ridică dinamica dezvol
tării economico-sociale a României, 
oameni adevărat!, înzestrați cu ca
litățile morale și civice pe care le 
cultivă partidul, promotori neabătut! 
ai politicii lui".

Ziarul nostru a 
blicat, la această 
brică, rezumatul 
scrisori sosite din co
muna Necșești-Teleor- 
man, care semnala di
ferite abuzuri ale pre
ședintelui cooperativei 
agricole de producție, 
precum și deficiențele 
în organizarea muncii. 
Totodată, redăm și din 
răspunsul U.J.C.A.P.- 
Teleorman, semnat 
de președintele Oan- 
cea Stan, din care 
rezulta că mei o afir
mație din scrisoare nu 
corespunde realității. 
La puțină vreme, în- 
tr-o scrisoare sosită 
din aceeași comună, se 
lua atitudine Împotri
va răspunsului comu
nicat redacției, afir- 
mîndu-se că „se coco
loșesc" pur și simplu 
abaterile președintelui 
C.A.P. Zilele trecute a 
sosit la redacție răs
punsul Comitetului ju
dețean Teleorman al 
P.C.R., căruia i-a fost 
adresată respectiva se
sizare. Din capul lo
cului se precizează că 
„din cercetările făcute 
s-au dovedit întemeia
te sesizările... Cu toa
te că a mai fost ajutat, 
(era vorba, deci, de 
metehne vechi, nicide
cum de neadevăruri, 
cum se afirma in răs
punsul U.J.C.A.P. — 
n. n.), președintele 
C.A.P., Stanciu Florea, 
a continuat să se poar
te brutal, înjurînd, și 
jignind pe unii mem
bri cooperatori. Se 
confirmă că s-au arun
cat circa, 2 000 kg roșii, 
3—4 mii gogoșari și 

Din 
slabă

pu- 
ru- 

unei

Este, așadar, un prim 
pas către înlăturarea 
neajunsurilor. Ajutorul 
pentru buna organiza
re și desfășurare a ac
tivității in cooperativa 
agricolă trebuie, desi
gur, acordat în conti
nuare, inclusiv de că
tre U.J.C.A.P., a cărei 
„miopie" lăsa să se în
țeleagă că la C.A.P. 
Necșești treburile merg 
strună.

S-a pus capăt 
unui abuz

retroactiv pe 12 luni 
diferența corespunză
toare locului de muncă 
in care a activat... 
Conducerea G.I.Ch. a 
dus la Îndeplinire 
aceste dispoziții și pe
tiționarul a intrat in 
posesia tuturor dreptu
rilor pe care le-a avut 
înainte de a fi sancțio
nat".

Deci forul de resort 
a înlăturat o nedrep
tate, a pus capăt unui 
abuz. Dar despre cel 
care l-a săvîrșit nu ar 
fi ■ ' ' ■ ‘

CURIER
JUDEȚEAN
T........ ' IL ........... — "«y

Corespondenții
„Scînteii" transmit;

H. EXPOZIȚII
• TEATRUL T.V. prezintă marți 

19 decembrie a.c. premiera pe țară 
a spectacolului cu-. • piesa .JNTÎL- 
NIRE PESTE ANI" de Lucia Deme. 
trius, în adaptarea și regia Arianei 
Kunner Stoica. în rolurile princi
pale, artistul poporului Gyorgy Ko
vacs și artista emerită Dina Cocea, 
în alte roluri : Ion Marinescu. Con
stantin Codrescu. Mihai Fotino. Bo
ris Olinescu, D. Dunea. Mariana Cer
cel, Olga Bucătaru. Imaginea : Con
stantin Lungu. Edwiga Adelman. 
Regia de montaj : Emilia Andreescu.

• TEATRUL MIC anunță pentru 
miercuri 20 decembrfe. ora 19.30. pre
miera „Testamentul câinelui" de A- 
riano Suassuna, dramaturg brazilian. 
Traducerea : Ovidiu Constantinescu. 
Regia : Sorana Coroamă. Scenogra
fia : Adriana Leonescu. Muzica : Ște
fan Zorzor. Interpreți : Ion Ciprian. 
Dumitru Furdui, Tatiana Iekel. Mag
da Popovici, C. Codrescu. Andrei 
Codarcea, Ion Cosma, Jeana Gorea, 
C. Dinescu. N. Pomoie. Arcadie Do. 
nos, Jean Lorin, N. Ifrim. Al. Lungu 
și alții.

tat piesa „Casa care a fugit pe ușă" 
de Petru Vintilă, cu prilejul „Deca
dei dramaturgiei originale"; în cadrul 
acesteia au fost și vor mai fi prezen
tate alternativ t și piesele „Io. Mircea 
Voievod" de Dan Tărchilă și „Jocul 
de-a vacanța" de Mihail Sebastian — 
la Pitești. Curtea de Argeș. Costești. 
Racovita. Stilpeni. Vedea. Aninoa.sa, 
cit și pe platforma marelui Combi- ' 
nat petrochimic, în mijlocul mun
citorilor acestei mărețe realizări a 
anilor republicii.

Reprezentațiile 
expuneri asupra 
turgiei naționale
veac al istoriei patriei, cît și de în
tâlniri ale artiștilor cu publicul spec
tator.

• în sălile Dalles (Bd. N. Băl- 
.cescp nr. 18) poate, fi vizitată, o 
amplă, expoziție de artă plastică 
din R.P.D. Coreeană.

• In cinstea aniversării unui 
sfert de veac de la proclamarea 
republicii, la Brăila s-a deschis 
recent o expoziție de pictură, reali
zată de elevi și absolvenți ai Școlii 
populare de artă.

temporani ca Alexandru Ciucuren- 
cu, Henri Catargi, Lucia Dem. 
Bălăcescu, Brăduț Covaliu, Ion Să- 
lișteanu, Ligia Macovei, Ion Pacea, 
Ion Gheorghiu, Ion Bi(an, Lucia 
Ioan etc. asigură prestigiul și va
loarea manifestării în ansamblu] ei.

sînt precedate de 
realizărilor drama- 
în acest sfert de

• TEATRUL DRAMATIC DIN 
BRAȘOV susține între 20 și 28 decem
brie „Decada dramaturgiei originale" 
în cadrul căreia va prezenta — la 
sediu si în deplasare — spectacolele 
„Cu tot ce am. aparțin acestui pă- 
mint". „Unchiul 
„Take. Ianke și

nostru din Jamaica". 
Cadîr" etc.

• „Un sfert de veac prin istoria 
patriei" se intitulează expoziția pe 
care Muzeul de artă modernă și 
contemporană din Galați a orga
nizat-o in incinta sa. Participarea 
unor binecunoscuți artiști con-

• SATU-MARE (Coresponden
tul „Scînteii", O. Grumeza). La 
Salonul artelor plastice din Satu- 
Mare s-a deschis expoziția de gra
fică militantă, alcătuită din peste 
40 de lucrări, a pictorului și grafi
cianului sătmărean Aurel Popp 
(1879—1960), artist emerit, reprezen
tant de seamă al artei transilvănene.

3—4 mii gogoșari 
alte zarzavaturi... 
neglijență și 
preocupare față de in
teresele C.A.P., lucră
rile de întreținere și 
fertilizare nu s-au exe
cutat la timp, recolta
tul s-a făcut defectuos, 
ceea ce a dus la dimi
nuarea producțiilor de 
ricin, floarea-soarelui 
struguri, legume și al
tele". în continuare, 
răspunsul ne încunoș- 
tințează că. „în urma 
unei analize temeinice, 
plenara comitetului 
comunal de partid 
Necșești a. sancționat 
pe Ștanciu. Florea cu 

, vot de blam cu avertis
ment Și La eliberat din 
biroul comitetului co
munal de partid. De 
asemenea, a propus a- 
dunării generale a 
C.A.P. să-1 elibereze și 
din funcția de preșe
dinte și din consiliul 
de conducere al C.A.P., 
propunere însușită de 
adunarea generală".

„în anul 1971, con
ducerea Grupului in
dustrial de chimie Rm. 
Vîlcea a 
abuz față 
desfăcindu-mi contrac
tul de muncă în timp 
ce mă aflam în conce
diul legal de odihnă, 
pe motiv că secția 
H.C.H.-Lindan (unde 
lucram ca maistru 
mecanic principal) nu 
își realiza sarcina 
de plan — ne-a 
sesizat Ion Copaci, 
din orașul Băile 
Govora. La întoarcerea 
din concediul de o- 
dihnă am făcut con
testație la judecătoria 
Rm. Vîlcea împotriva 
acestei măsuri abuzive. 
Contestația a fost ad
misă, iar decizia de 
sancționare anulată. Cu 
toate acestea, condu
cerea Grupului in
dustrial de chimie Rm. 
Vîlcea n-a intrat în 
legalitate, retrogradîn- 
du-mă din funcția de 
maistru principal, în 
cea de maistru me
canic, primind un sa
lariu cu aproape 300 
lei mai mic, deși înde
plinesc aceleași atri- 
buțiuni, plus altele 
noi".

Am adresat sesizarea 
Consiliului județean al 
sindicatelor 
pentru a lua 
respectare a 
Răspunsul 
că „din 
făcute... rezultă că cele 
sesizate sînt Înteme
iate". Ca urmare, Mi
nisterul Industriei Chi
mice a dispus urmă
toarele 
asupra 
decizia 
Vîlcea 
1971 privind trecerea 
tov. Ion Copaci din 
funcția de maistru 
principal. în funcția de 
maistru gr. 2 și se va 
încadra fn funcția de princfțjai [a 

de salariu avut 
de această de- 

corespunzător 
de muncă în

comis un 
de fnine,

»

Vîlcea, 
măsuri de 
legalității, 
subliniază 
cercetările

: „Se va reveni 
prevederii din 

G.I.Ch. Rm.
nr. 2 510/24 VII

maistru 
nivelul 
înainte 
cizie, 
locului 
care lucrează ; se vor 
face completările co
respunzătoare in cartea 
de muncă : se va plăti

22,30

nimic de zis ?
Concis, 

la obiect
sesizările trimiseLa

de redacție am primit 
următoarele 
suri :

Comitetul 
al Consiliului 
ai municipiului Pi
tești : „Ca urmare a 
intervenției Uzinei de 
autoturisme Pitești, pe 
lingă care funcționează 
Liceul industrial con
strucții mașini, între
prinderea de trans
porturi Pitești a fost 
de aoord cu efectuarea 
unei curse . speciale 
pentru elevii acestui 
liceu. S-au stabilit atit 
traseul, cît și stațiile 
pentru cursa specială, 
cursă care 
pe bază 
ment".

Direcția 
ti că și aparaturi medi
cale a Ministerului Să
nătății : „Prin impor
tul unei cantități de 
Rutin, industria de 
medicamente va fi în 
măsură să livreze, încă 
din această lună, Ru- 
tosid, Tarosin și Vi- 
piex, medicamente ce 
se vor găsi în farma
cii. Fosfobionul, ca și 
toate medicamentele 
din țară și import sînt 
riguros verificate și, 
numai după ce para
metrii prevăzuți in 
normele de calitate 
sînt confirmați, produ
sele sînt 'puse in vin- 
zare".

Direcția 
județului 
repartizat 
nificat Caracal un fond 
de deplasări în sumă 
de 5 000 lei, pentru a 
se achita drepturile 
salariaților de pe cara
vana de microradiofo- 
tografie". într-adevăr, 
concis, la obiect, dar 
se impune, totuși, o 
întrebare : De ce au 
trebuit să treacă 7 luni, 
să se facă numeroase 
intervenții,' inclusiv la 
„Scînteia", pentru a se 
acorda drepturile le
gale salariaților res
pectivi ?

răspun-
executiv 
popular

se va face 
de abona-

farmaceu-

sanitară a
Olt : „S-a 

spitalului u-

Neculal ROȘCA

muzică populară. Prezintă 
prof. dr. Mihai Florea.
.,24 de ore" • Contraste tn lu
mea capitalului.

PROGRAMUL II

FILME 1N PREMIERĂ PROGRAMUL I

20,00

• TEATRUL DE STAT DIN SI
BIU a inclus pe afișul său. în cin
stea aniversării republicii o nouă lu
crare românească : piesa lui Cor- 
nellu Leu, „Femeia fericită", 
gia : Mihai Radoslavescu, 
Teatrul „Ăl. Davila" din 
scenografia : Erwin Kuttler.

Re
de Ia 

Pitești :

• TEATRUL
va prezenta, azi. în comuna Brănesti 
o nouă premieră a sa : „Spectacolul 
de poezie George Coșbuc". Este 
vorba despre cea dinții manifestare 
din cadrul unui ciclu destinat elevi
lor și corelat cu programa analitică.

„ION VASILESCU"

• Capcană pentru general — pro
ducție a studiourilor iugoslave, in 
regia lui Milomir — Miki Stamenco- 
vici. Filmul evocă perioada imediat 
următoare războiului, împrejurările 
în care a fost capturat criminalul de 
război Draga Mihailovici, conducăto-

capodo-e Două din cunoscutele 
pere ale lui I. L. Caragiale, „O 
noapte furtunoasă" și „Conu Leo
nida față cu reacțiunea", au fost pre
zentate în premieră — sîmbătă 16 
decembrie a.c. — pe scena TEA
TRULUI DRAMATIC DE STAT 
DIN PLOIEȘTI. Spectacolul — în 
regia artistului poporului Marcel 
Anghelescu, scenografia fiind sem
nată de Gheorghe 
Lăzăreanu — s-a 
pretarea actorilor 
Maria Lăzăreanu, 
Dumitrescu, Eugenia 
Ciupercescu, Olga 1 
viu Năstase.

• Colectivul TEATRULUI NAȚIO
NAL DIN CRAIOVA a prezentat în 
premieră comedia lui Goldoni „Slugă 
la doi stăpîni". Regia : 
Tomescu ; decorurile : V. 
Stegaru.

CONCERTE
Georgeta

Penișoară-

desfășurat

Toma si Maria 
bucurat de inter- 
Silviu Lambrino, 
Ion Morenl. Radu 

i Laza. Cornel 
Dumitrescu. Sil-

• Colectivul TEATRULUI „AL. 
DAVILA" DIN PITEȘTI a prezen-

• La TIMIȘOARA s-a
între 15 și 17 decembrie COLOCVIUL 
NAȚIONAL DE TEATRU STUDEN
ȚESC dedicat celei de-a 25-a ani
versări a republicii. Organizat din 
inițiativa Uniunii Asociațiilor Stu
dențești din România, colocviul a 
dezbătut probleme privind orienta
rea repertorială, dimensiunea poli
tică și educativă a teatrului studen
țesc. creația studențească originală. 
Formațiile de teatru din București.

■ Tg. Mureș și din orașul-gazdă au 
susținut spectacole. /

• Astă seară, ora 20, la Ate
neul Român, cvartete românești 
in interpretarea Cvartetului 
Filarmonicii din Cluj. în pro
gram : A. Vieru, Paul Constanti
nescu. Marțian Negrea.

• Simfonicul Filarmonicii de 
vineri 22, simbătă 23. dirijat de 
Mircea Basarab, cuprinde, prin
tre altele, „Improvizații drama
tice" de Irina Odăgescu.

• în aceeași seară, ora 20. Ia 
Sala ..Studio" a Conservatorului, 
se poate urmări spectacolul de 
operă „Amorul doctor" de 
Pascal Bentoiu, In regia lui 
A. I. Arbore.

o Joi 21, pe scena Teatrului 
liric din Constanța, iubitor.! 
muzicii de operă pot viziona 
„Pescuitori; de perle" de Bizet.

rul bandelor de cetnici. în distribu
ție : Bekim Fehmiu. Ljuba Ta- 
dici. ș.a.

» Filiera — producție a studiou
rilor americane, in regia lui William 
Friedkin. Inspirat de un fapt real, 
filmul — distins cu premiul „Oscar", 
1971 —. reconstituie un episod al 
luptei împotriva traficanților de dro
guri. Cu Gene Hackman. Fernando 
Rey etc.

• Piciul va avea un frățior — pro
ducție a studiourilor maghiare. Film 
pentru copii, in regia lui Gyorgy Pa- 
lăsthy.

• Fete în Soare — producție a 
studiourilor din Grecia. în regia lui 
Vassilis Giorgiadis. Distins cu Me
dalia de aur la festivalul de la Sa
lonic. 1968.

(Urmare din pag. T)

18.00
18,40

19,00
19.20
19,30

20,10

20,55

21,35

Deschiderea emisiunii. Curs 
de limbă franceză. Lecția a 
33-a.
Căminul.
Ecranul — emisiune de actua
litate și critică cinematogra
fică.
Săptămînă în. imagini. 
1001 de seri. (
Telejurnal • în cinstea ani
versării republicii ■— Cronica 
marii întreceri?
Planul pe ’73 — de la nivelul 
ramurii, la locul de muncă.
Roman foileton „Elizabeth R“ 
— O acțiune a Angliei (partea 
a Ila).
Ancheta TV : „Luxul de a 
face... lux“.
Steaua fără nume — Floarea 
din grădină. Emisiune-concurs 
pentru tineri interpreți de

20,15

20,35
20,45

21,00

21,15

21,35

21,50

22.05

22,20

22,50

Seară pentru tineret. A fi co
munist — al doilea reportaj 
din ciclul consacrat Proiectu
lui de norme ale vieții și mun
cii comuniștilor.
Concursul nostru de dan» 
modern la Ecran-club.
Acțiunea 121 000.
De la Ateneul tineretului la 
Ateneul român — cintă violo
nista Denisa Răgălie și pia
nistul Alexandru Preda.
Mapamond — din viata tine
retului sovietic.
La 18 ani — portrete ale 
Unor tineri aflațl la virsta 
majoratului.
Cenaclu — tntllnlre eu Ana 
Blandlana.
Teletonomat. Cinci melodii la 
cererea dumneavoastră.
Semn de Întrebare — rubrică 
de probleme distractive.
Tinerețea maeștrilor — Beetho
ven (I).
Trei melodii cu Manuela Don- 
cilă.

Complex 
comercial 

la Ocna Mureș
In orașul Ocna Mureș a fost 

construit și dat în folosință un 
modern complex comercial. 
Noul complex este situat în 
cartierul Uioara II, zonă in 
care au fost construite sute de 
apartamente pentru muncitorii 
unităților Industriale din oraș, 
în cadrul noului edificiu co
mercial funcționează un maga
zin cu autoservire, un altul cu 
preparate din carne, un bufet, 
un cehtru de pîine, precum șl 
unități prestatoare de servicii.

SIBIU

Sărbătoarea 
veteranilor

De patru ani încoace, în fle
care simbătă ce precede ziua 
numelui fabricii de piele și 
marochinărie „13 Decembrie" 
din Sibiu, comitetul sindicatu
lui organizează „Sărbătoarea 
veteranilor". Cum de astă dată 
in ziua respectivă întreprinderea 
împlinea 20 de ani de la înfiin
țare, evenimentul a sporit cil 
mult în semnificații. Veteranii 
— 34 de muncitori, ingineri și 
tehnicieni care lucrează in fa
brică de două decenii — și ală
turi de ei 44 de fruntași • în ' 
producție și 59 de tineri âbâol- ' '
venți ai diferitelor forme de în- 
vățămînt, angajați de curînd, au 
fost întâmpinați cu tradiționalul 
„La mulți ani". Tuturor li s-au 
înminat diplome ale comitetului 
sindicatului și frumoase albu
me, ca amintire din partea co
lectivului unității.

OLT

Sănătate 
sătenilor 

în comuna Băhiciu a fost dai 
In folosință un modern dispen
sar, cu staționar, casă de naș
tere și cabinete medicale. Pe 
lingă fondurile alocate de stat, 
la ridicarea edificiului au con
tribuit. și cetățenii, din comună; 
prin efectuarea unui mare vo
lum de muncă patriotică. 'Pînă 
la sfîrșitul anului se vor inau
gura dispensare umane și în co
munele Dobrun și Gircov.

ARAD

Secfia de 
prestâri-servicii 
întreprinderea de industrie lo

cală „Progresul" din Arad a dat 
in exploatare o nouă secție de 
prestări servicii către populație i! 
spălătoria, curățătoria și vopsi- 
toria chimică, dotate cu utilaje 
moderne, de mare capacitate. 
Ea va servi atât municipiul, 
cît și restul localităților pr,in 
centrele de primire-predare ce 
vor fi înființate în curînd In 
județ.

BACĂU

Ioan 
Toma

ROMANIA-FILM“ prezintă „EXPLOZIA

Grigorescu. Re- 
Caragiu, Dem

O producție a studioului cinematografic București. Scenariul : 
gia : Mircea Drăqan. Cu : Radu Beliqan, Gheorghe Dtnică, 
Rădulescu, Jean Constantin, George Motoi, Toma Dimitriu, Colea Răutu, Draga Oltea- 
nu, Florin Piersic, Mircea Diaconu, Cezara Dafinescu, Mircea Bașta, Aurei Cioranu. 
Imaginea: N. Mărgineanu. Muzica: Theodor Grigoriu. Decoruri: C-tin Simionescu.

Costume : Horia Popescu

tr-insa au ajuns a pătrun
de temeinic în conștiințe 
și Eminescu, și Arghezi, și 
toți ceilalți poeți mari ai 
noștri.

Funcțiunea criticului, 
tocmai din rațiunile invo
cate mai sus, s-ar cere să 
fie mai prezentă decît tot
deauna. înainte vreme, 
poetul mediocru se trăda 
mai ușor, ca atare, chiar 
față de .............. .
specială 
Acesta 
imediat 
șeul, decalcul, formele to
cite reluate pină la sație
tate. Astăzi, dimpotrivă, 
banalitatea și lipsa totală 
de substanță se maschează 
sub aparența „originali
tății" și a „noutății neîn
țelese". în consecință, cu 
excepția cazurilor strigă
tor de ridicole, cititorul 
rămine mai derutat decit 
înainte în fața poeților 
fără chemare. De aceea, 
intervenția criticului de
vine absolut necesară. In 
contextul actual el trebuie 
să stabilească cu precizie 
criteriile după care citito
rul de poezie să deose
bească sunetul autentic de 
cel fals.

îmi permit să anticipez 
chiar aici unul din aceste 
criterii distinctive, care 
mi se pare a fi cel mai 
important. Este vorba de 
a detecta existența 
sens și a unei necesități 
interne,

poet să scrie așa și nu 
altfel. Se recunoaște, în 
asemenea cazuri, reala 
luptă a poetului cu cuvin- 
tul și cu relațiile verbale 
pentru a le aduce să pri
mească într-insele un con
ținut Cu adevărat nou de 
idei și de simțire. Poema 
care nu se vede însufle
țită de această tensiune 
dramatică — exprimată a-

mentan. O nouă relație 
de termeni nu se mai 
prezintă „dificilă", de în
dată ce încetează de a fi 
nouă. Coordonatele ei 
s-au sedimentat în conști
ințe, așa cum se sedimen
tează tot ceea ce, în fond, 
cuprinde un sens viu. 
Simpla incoerență șl gra
tuitul delir verbal nu vor 
fi însă niciodată înțelese,

cititorul fără o. 
pregătire literară, 

putea surprinde 
banalitatea, ’cli-

unui

care-I fac pe

PSEUDO-POEZIA
desea încifrat, prin infle
xiuni inedite ale limbaju
lui — și înlocuiește ner
vul lăuntric al sensului 
printr-o asociație căutată 
de vorbe goale, crezute 
„de efect" sau „șocante" 
dar nedictate de o 
vă necesitate, se 
la pseudo-poezie.

Deprinderea unei 
ventări mai atente 
ziei actuale poate distinge 
intre sensul dificil, dar cu 
o pondere bogată, și lipsa 
totală a sensului. Așa se 
deosebește lucrul viu de 
cel mort, deși, la prima 
vedere, păstrează amin- 
două aceleași trăsături. 
Am amintit mai sus de un 
sens dificil. Dar și acesta 
este ceva relativ si mo-

efecti- 
reduce

frec- 
a poe-

fiindcă Înțelegerea se 
vedea mereu lipsită 
obiectul la care să se 
plice.

Că o parte a liricii ac
tuale continuă să provoa
ce unele dificultăți 
cert, fiindcă altfel 
fi deschis problema 
ceptării ei. Int|r-o 
de innoire creatoare a li
teraturii noastre avem 
de-a face cu genul literar 
cel mai sintetic. Personal, 
am pledat totdeauna și 
voi pleda în continuare 
pentru o scriitură clară și 
accesibilă. Pe de altă 
parte însă, am conștiința 
că un mesaj nou exprimat 
in corespunzătoarele for
me noi cerute de un gen 
prin excelentă sintetic va

va 
de 
a-

este 
n-am 

re- 
epocă

fi, cu necesitate, mai greu 
perceptibil. Dar nu neper
ceptibil. Aici va interveni 
mereu în conștiința citi
torului ingerința rutinei, 
a celor știute, care au de
venit „știute" numai fiind
că au trecut in prealabil 
printr-o filieră analitică. 
Cum împăcăm atunci, pe 
planul liricii actuale, efec
tiva contribuție creatoa
re cu postulatul clarității? 
Tocmai prin criteriul sen
sului. Acesta marchează 
diferențierea între ceea ce 
poate deveni clar, odată 
depășit șocul noutății, și 
ceea ce va rămine mereu 
confuz, stupid și inexpre
siv, fiind lipsit de orice 
sens.

Desigur că și astăzi unii 
poeți iși pot aduce cu 
strălucire mesajul in for
ma clasică, tradițională : 
și există asemenea poeți 
actuali, de reală valoare, 
a căror operă se bucură 
de o largă aderență la ci
titor. Deoarece însă 
există și poeți autentici. , 
care n-au pătruns încă pe 
măsura talentului în con
științe din cauza aparatu
rii metaforice mai dificile, 
determinată de necesita
tea internă care le-a de
clanșat expresia, critica 
are datoria să ajute la în
țelegerea operei acestora, 
să determine necesarele 
delimitări de pseudo-lite- 
ratura incifrată. fără sens, 
năzuind spre... nimic. Este 
o sarcină, aș spune, civi
că a criticii noastre lite
rare

Sanatoriu 
subteran

La Tg. Ocna a fost dat în fo
losință un sanatoriu subteran. 
Amenajat într-un spațiu liber 
rămas de pe urma exploatării 
zăcămintelor de sare, sanatoriul 
asigură condiții optime pentru 
tratarea afecțiunilor bronhoașt- 
matice. Zilnic sint aduși aici, eu 
autocarele, din stațiunea bal
neară Slănic Moldova, zeci de 
bolnavi, pentru a fi tratați. A- 
sistența medicală este asigurată 
de cadre de specialitate cu o 
înaltă calificare.

De două ori 
mai multe 

posturi telefonice
Numărul posturilor telefonice 

din orașul Vaslui s-a dublat. 
După cum am aflat de la tova
rășul Alexandru Butușneac, di
rectorul Direcției județene de 
poștă și telecomunicații, noua 
centrală telefonică a orașului 
Vaslui permite în continuare 
sporirea numărului de posturi 
telefonice. De remarcat că a- 
ceastă lucrare a fost terminată 
cu 24 de zile mai devreme și ea 
se adaugă unei alte realizări 
recente : introducerea în orașul 
Vaslui a telefonului cu 5 n.u- 
mera.

Aninoa.sa
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PLECAREA DELEGAȚIEI MINISTERULUI

ACTUALITATEA
FOTBAL: Lotul divizionar J

baschet în derbiurile de ieri,

LA VOLEI
RAPID Șl PENICILINA 
IN TURUL DOI AL CU

PELOR EUROPENE

• Duminică dimineață. în sala 
sporturilor din Iași, echipa fe
minină de volei Penicilina — 
una dintre fruntașele „voleiului 
nostru — a susținut partida re
tur, cu formația israeliană Ha- 
poel.Ein Hamifratz. în cadrul 
„Cupei Cupelor". Din nou, vo
leibalistele ieșene s-au impus 
cu autoritate, obținînd victoria 
în trei seturi: 15—4, 15—13, 15—4. 
In acest fel. Penicilina Iași și-a 
asigurat participarea in turul ur
mător al competiției.

• In meci retur pentru „Cupa 
campionilor europeni" la volei 
feminin', echipa Rapid București 
a învins cu scorul de 3—0 
(15—3, 15—13, 15—7) formația 
Hapoel Hamapil (Israel). în
vingătoare și în primul joc (tot 
cu 3—0), voleibalistele românce 
e-au "calificat pentru turul doi 
al competiției.

DINAMOVIȘTII
AU DEZILUZIONAT...

Saia Dinamo, mai aglomerată 
ca oricind, a găzduit ieri di
mineață meciul revanșă dintre 

, campioanele de volei masculin 
ale • României (Dinamo Bucu- 

ști) și Uniunii Sovietice 
(L.S.K.A. Moscova), contind in 
primul, tur al „Cupei campioni-

■ lor .europeni". Se presupunea că
■ voleibaliștii bucureșteni vor

• avea, resurse, dacă nu pentru a 
învinge și a se califica (la Mos
cova pierduseră absolut net : 
5—15, , 8—15. 8—15). cel puțin
•pentru a se comporta la un ni
vel onorabil. Spectatorii și spe-

■ cialiștii și-au putut da repede 
seama că echipa noastră — în 
ciuda unor veleități demonstrate

■■. in. campionat ca și într-o serie 
de alte meciuri internaționale 
— nu- este in stare să reziste in 
fața unei formații cu renume.

■ ale cărei atacuri, extrem de vi
guroase și variat concepute, au 
fost in marea majoritate a ca
zurilor ireparabile. A fost cit se 
poate de evident că nu expe
riența competițională. (din care 
punct de vedere, bucureștenii 
au avut avantaj), ci pregătirea, 
atenția, participarea la joc au 
determinat rezultatul! seturilor, 
al meciului în ansamblu. Și sub 
acest unghi, trebuie să recunoaș
tem, voleibaliștii sovietici s-au 
prezentat mult mai bine decit 

■sportivii bucureșteni.
Oaspeții au ciștigat și feri. în 

trei seturi : 15—2. 15—13. 16—14.

Luptă strînsă ! (Bucureșteanul Ion 
Enoch» și lugojanul Nicolae Mihai, 
In-turneul final al campionatelor de 

greco-romane)

Tradiționalele Întreceri sportive ale 
elevilor — care adună în jurul are
nelor sute și sute de suporteri, colegi 
ai celor, aflați în arenă — manifestă, 
In nu puține situații, simptome de 
îmbătrînire. De ce oare ? A scăzut 
interesul elevilor față de întrecerea 
sportivă ? A dispărut gustul pentru 
mișcare ? S-a diminuat entuziasmul 
lor 1 Nici unul din aceste motive.

Urmărind citeva oompetiții rezer
vate elevilor, am stat de vorbă cu 
mai mulți profesori sau antrenori ; 
și nu ne-a fost greu să aflăm citeva 
din „enigmele" acestor slăbiciuni ale 
Întrecerilor șoolare.

' Anual sau. cîteodată. de mai multe 
ori pe ah, antrenorii cluburilor, aso
ciațiilor sau școlilor sportive — bine 
intenționați in a-și recruta viitorii 
sportivi — !și îndreaptă pașii spre 
licee, pentru a selecționa elevi la 
diferite discipline sportive. Ce se 
lntlmplă Insă ? Antrenorii respectivi 
— deși au o calificare specială pentru 
o anumită disciplină și dispun la uni
tățile lor de o bază materială mult 
superioară liceelor — sint nevoiți 
foarte adesea să înceapă activitatea 
cu elevii de care profesorul din școa
lă... nu are nevoie. Și aceasta pentru 
că profesorul de educație fizică, in- 
t.rucit trebuie să participe cu elevii 
săi in unele competiții, își alege pri
mul, așa cum este și normal, cele mai 
bune și talentate elemente, dind 
„dezlegare" celor ce-i prisosesc... 
Dar, uneori, lipsa bazei materiale 
adecvate sau afectarea unui număr ■ 
mai restrins de ore pentru pregătire, 
cit și faptul că foarte adesea profe
sorii sint nevoiți să pregătească o 
echipă la cu totul altă ramură decit 
specializarea lor fac, evident, ca pro
gresul tinerilor sportivi, .nivelul com
petițiilor in sine să nu fie cele dorite.

Este oare normală sau, mai bine- 
zia, sprijină cu adevărat promova-

a început pregătirile
pentru sezonul

Vacanța de iarnă a fotbaliștilor a 
tnoeput de citeva zile, dar iată că o 
parte dintre ei — membrii lotului 
divizionar — se află in febra me
ciurilor publice. După cum se știe, 
in cadrul pregătirilor pentru viitorul 
sezon internațional, mai ales pentru 
continuarea partidelor din prelimina
riile campionatului mondial, fotba
liștii noștri au prevăzut peste numai 
citeva zile un prim meci-test. Este 
vorba de partida cu selecționata di
vizionară a Israelului, ce va avea loc 
miercuri, în nocturnă, la Tel Aviv,

Fotbaliștii români au plecat ieri 
duoă-amiază. cu avionul, la Tel 
Aviv. Iată citeva impresii dintr-un 
scurt interviu solicitat antrenorului 
Angelo- Niculescu :

— Mai întîi, echipa probabilă.
— Pentru miercuri, în echipa 

noastră, ca și în jocul ei — citeva 
noutăți. In toate compartimentele, 
avem acum jucători noi față de ulti
mele meciuri oficiale. în poartă va 
fi Adamache. Linia de fundași : Săt-

ȘAH

și Florin Gheorghiu...
Competiția feminină de șah „Tro

feul campioanelor" s-a încheiat la 
Vrnjacka Banja (Iugoslavia) cu vic
toria campioanei mondiale Nona 
Gaprindașvili (U.R.S.S.), care a tota
lizat 9 puncte din 11 posibile. Pe 
locurile 2—4 s-au clasat, la egalitate, 
Veroczi (Ungaria), Aleksandria 
(U.R.S.S.) și Ivanka (Ungaria), cu 
cite 8 puncte fiecare. Pe locul cinci 
s-a situat maestra româncă Elisabeta 
Folihroniade cu 6.5 puncte, urmată 
de Pihailici (Iugoslavia) și Eretova 
(Cehoslovacia) — 5.5 puncte etc.

în ultima rundă, Elisabeta Polihro- 
niade (cu piesele negre) a remizat in 
15 mutări cu Gaprindașvili, rezultat 
consemnat și in partidele Veroczi — 
Aleksandria și Eretova — Pihailici. 
Erenska a invins-o pe Timmer, Ivan
ka pe Konarkowska-Sokolov, iar Mer- 
lini a ciștigat la Wetstein.

*
Tradiționalul turneu internațional 

masculin de șah de la Palma de Mal
lorca (Spania) a fost ciștigat în acest

I
• In campionatul masculin

șah al U.R.S.S.. după 19 runde 
tînuă să conducă marele maestru 
Mihail Tal cu 13 puncte și o partidă 
întreruptă, urmat de Tukmakov — 
12 puncte și Muhin — 11 puncte (1).

de
con-

• Pe pista patinoarului din Utrecht 
au inceput campionatele de patinaj 
viteză ale Olandei. In competiția fe
minină, campioana mondială Antje 
Keulen a obținut victoria in primele 
două probe : l’36”3/10 la 1 000 m și- 
5T2”8/10 în proba de 3 000 m. In 
concursul masculin, proba . de 5 000 
m a revenit lui Van Deyk (7’55”7/10), 
iar cea de 500 m lui Hans Van Helen 
(42”3/10).

• 252 de schiori au luat startul 
in concursul de fond desfășurat 
pe o temperatură de minus 10 
grade, la Novosibirsk. Victoria a 
revenit lui Vladimir Dolganov. cro
nometrat pe distanța de 20 km cu 
timpul de lhO4’18’’. întrecerea femi
nină. desfășurată pe un traseu în 
lungime de 8 km. a fost ciștigată de 
Zinaida Amosova în 26’55”.

Paris, 
box 

Bopt- 
Griffith

• în sala „Expoziției" din 
astă-seară are loc meciul de 
dintre „mijlociii" Jean Claude 
tier (Franța) și Emile 
(S.U.A.). fost campion mondial al a- 
cestei categorii. învingătorul din a-

rea noilor talente o asemenea colabo
rare (in fond... o pseudo-colaborare) 
între licee și cluburi ? De fapt, chiar 
și intre licee și școlile sportive, cu 
toate că aparțin aceleiași rețele or
ganizatorice, colaborarea pe această 
linie lasă mult de dorit.

„Atita timp cit în aceeași compe
tiție se întîlnesc echipe reprezenta
tive de școli, cu cele de juniori sau

99

rezultate normale
de primăvară

măreanu, Boc, Antonescu. Velea. La 
mijloc, trioul Dumitru, Dinu, Radu 
Nunweiller, iar la -înaintare, un alt 
trio : Lucescu, Dobrin. Dumitrache.

— Spuneați despre noutăți in joc ; 
care sint ?

— M-am referit la așezarea liniilor 
mediană și de înaintare : echipa 
are acum așezarea 1—4—3—3, ceea 
ce presupune, aș zice, un joc mai 
activ, mai ofensiv...

— Pe ce jucători mai contați în 
partida de miercuri ?

— Portarul Stan. fundașii : Do- 
brău și Vigu. mijlocașul Ha.inal. îna
intașii Dembrovschi, Sandu Mircea.

★

Simbătă, selecționabilii au susținut 
un meci de antrenament pe stadio
nul Dinamo din Capitală, cu forma
ția de tineret a clubului gazdă. Fără 
a impresiona cîtuși de puțin, echipa 
divizionară a înscris cinci goluri, 
prin Dumitrache (2), Lucescu. Dumi
tru și Nunweiller.

poziții de egalitate
an de marele maestru argentinean 
Oscar Panno, care a realizat 10 punc
te din 15 posibile. Cu același număr 
de puncte, dar cu un coeficient Sbn- 
nenborn inferior, Jan Smejkal (Ce
hoslovacia) și
(U.R.S.S.) au ocupat locurile doi și 
respectiv trei. Pe locul patru s-a si
tuat suedezul Ulf Andersson cu 9,5 
puncte. Marele maestru român Florin 
Gheorghiu a ocupat locul cinci, la e- 
galitate cu. redutabilii șahiști sovie
tici Iuri Averbach și Lev Poiugaevski
— cu cite 9 puncte fiecare. Au urmat 
în clasament : Liubojevici (Iugosla
via) — 8,5 puncte, Ivkov (Iugoslavia)
— 8 puncte, Bilck (Ungaria), Hug (El
veția), Pomar și Calvo (ambii«Spa
nia) — 6 puncte etc.

In ultima rundă, Ivkov a ciștigat la 
Robatsch, Bellon la Medina, Liubo
jevici la Pomar, iar Calvo l-a învins 
pe Averbach. S-au ’încheiat remiză 
partidele : Bilek—Gheorghiu, Hug— 
Andersson, Korcinoi — Poiugaevski 
și Panno—Smejkal.

Viktor Korcinoi

Ieri, in sălile Dinamo și Construc
torul s-au disputat cele două der- 
biuri ale campionatelor divizionare 
masculin și feminin. Asupra desfă
șurării eternei dispute dintre frunta
șele baschetului masculin, formațiile 
Dinamo și Steaua, 
rerea antrenorului 
pescu :

„Prima manșă a 
tuala ediție a campionatului ' dintre 
protagonistele Dinamo și Steaua a 
suscitat de data aceasta un interes 
sporit, prin faptul că ambele au rea
lizat. cu citeva zile în urmă, perfor
mante lăudabile in competițiile euro
pene — „Cupa campionilor europeni 
și. respectiv, „Cupa Cupelor" 
lificindu-se, după 
cercări nereușite, 
ale întrecerilor.

Un prim aspect r___  ____
lui de acum l-a constituit faptul că 
și Dinamo și Steaua au aplicat in 
marea majoritate a timpului de joc 
o apărare mai activă, atacînd apoi 
cu mai multă clarviziune. Din nou, 
apărarea om la om (aplicată în 
principal de Dinamo) și-a dovedit su
perioritatea asupra zonei (Steaua), 
care rămine o apărare de moment și 
nicidecum de bază.

Un aspect negativ l-au reprezentat 
nota de nervozitate și micile răfuieli 
personale, care au dominat mai bine 
de trei sferturi din această partidă, 

a revenit în final echipei 
cu rezultatul de 65—55 (32— 
evoluția scorului a fost pa- 
timp de peste 34 de minute.

am solicitat 
federal Alex.

derbiului din

pă- 
Po-

ac-

ca- 
mulți ani de in- 
în grupele finale

pozitiv al derbiu-

Victoria
Dinamo
27), dar 
sionantă
Excelent arbitrajul prestat de Gh; 
Chiraleu și I. Petruțiu".

In derbiul feminin (I.E.F.S. — Ra
pid). am asistat la o luptă extrem de 
dîrză pentru victorie, pină în ultimele 
secunde ale partidei. Scor 56—54 (30— 
22) in favoarea studentelor de la 
I.E.F.S., din rindurile cărora mențio
năm pe Popov (13 p.) și Petric (15 p.).

Alte rezultate : masculin: Academia 
Militară — Voința 62—60 ; I.E.F.S. — 
Politehnica București 96—72 ; Po
litehnica Cluj — I.C.H.F. 65—80 și U- 
niversitatea Timișoara — Rapid 81— 
58. Feminin : Politehnica București — 
„U“ Cluj 76—48 ; Sănătatea Satu 
Mare — Voința Tg. Mureș 69—62 ; U- 
niversitatea Timișoara .— Voința 
București 56—55.

Duminică dimineața a părăsit Ca
pitala delegația Ministerului Meta
lurgiei al R. P. Chineze, condusă de 
ministrul Cen Șao-kun, care la invi
tația ministrului industriei metalur
gice a făcut o vizită în tara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Nicolae

Agachi, ministrul industriei metalur
gice, de membri ai conducerii mi
nisterului și de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Cian Hai-fun, am
basadorul R. P. Chineze la București, 
și membri ai ambasadei.

(Agerprea)

Vizita delegației Adunării 
de Stat a R. P. Ungare

Valentin ALBULESCU

I
Steaua (cu 37 puncte), Universita

tea Timișoara (31 p) și Dinamo 
București (31 p) conduc în clasamen
tul campionatului de rugbi. la înche
ierea turului de toamnă. Ieri, în e- 
tapa a 13-a, s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Farul — Știința 
Petroșani 10—9, C.S.M. Sibiu — Di
namo 0—4, Grivițâ roșie — C.S.M. 
Suceava 46—3, Precizia Săcele — 
Steaua 8—17, Politehnica Iași — Vul
can 14—4, Sportul studențesc — Uni
versitatea Timișoara 3—12, Gloria — 
Rulmentul Birlad (disputat la 25,no
iembrie) 10—0.

GALA DE BOX DE LA AUENA CIRCULUI
Pometcu l-a învins net pe Mongo

Aproape 2 000 
prezenți in sala 
gală de box în 
era cel de la categoria pană, dintre 
campionul român Gabriel Pometcu și 
congolezul Philippe Mongo, student 
la Facultatea de științe economice din 
Craiova.

Reuniunea a început prin trei par
tide de tineret, după care au urmat 
întreceri dinamice intre consacrați : 
Petre Ganea (Constructorul

. b.p. Al. Turei (Dinamo 
S. Tîrilă (Dinamb) b.p. 
(Steaua) ; Al. Popa (C.S.M. Cluj) b.p. 
I. tlodoșan (Metalul Buc.) ; C. Gru- 
iescu (Steaua) b.p. Tr. Cerchia (Por
tul) ; D. Condurat (Steaua) b.p. 
Mircea (Constructorul Galați) ;

l

de spectatori au fost 
Circului de stat la o 
care meciul vedetă

Galați) 
Brașbv) ; 
C. Ghiță .

T. 
S.

UMEA LARGĂ
ceastă mtiiriire va deveni în mod 
automat șalanger la titlul mondial 
deținut. în prezent de' argentirieahuT 
Carlos Monzon. Mai tînăr cu 8 ani 
decit adversarul său. Jean Claude 
Bouttier (28 de ani) pornește favorit.

• în semifinalele turneului inter
național de tenis de la Adelaida 
(Australia),, campionul sovietic Me- 
treveli l-a. învins cu 6—4, 6—4, 6—7, 
7—6 pe francezul Dominguez, iar Di- 
biey (Australia) a ciștigat cu 
6—2, 6—2 in
(U.R.S.S.). — în finala 
dublu masculin 
plurile Metreveli, Kakulia (U.R.S.S.) 
și Master, Case (Australia).

7—6, 
fața lui Kakulia 

probei de 
se vor întîlni cu-

• Proba de coborire din cadrul 
concursului internațional de Ia Val 
Gardena a scos din nou in evidentă 
marele talent al schiorului elvețian 
Roland Collombin, medaliat cu ar
gint la J.O. de la Sapporo. în formă 
excelentă, Collombin a parcurs tra
seul în 2’05”67/10 (medie orară 
107,420 km). Austriacul Karl Cordin - 
s-a clasat pe locul doi cu 2'06”13/100.

Noii Zeelande 
in compania

• Echipa de rugbi a
a jucat la Edimburg
formației Scoției. Oaspeții au repur
tat victoria cu scorul de 14-^9 (6—0).

să-și aducă contribuția și in echipa 
școlii.

„Cînd 
de către 
cluburi 
aveam.

exista posibilitatea folosirii 
școli a elevilor legitimați la 
(fiindcă a fost cindva), 
spre exemplu, la bas

chet peste 70 de elevi care activau
in diferite echipe — ne declară prof. 
Ion Oprescu, șef de catedră la liceul 
„I. L. Caragiale". în prezent, avemNICI NOI, DAR NICI V0I“

Lacune organizatorice —obstacole în calea pregătirii

elevilor pentru sportul de performanță

copii ale unor aluburi, asociații ori 
școli sportive, colaborarea nu poate 
atinge, cu adevărat, valori deosebite 
— ne spune prof. Mihai Petrescu, di
rector adjunct al liceului ,,Mihai Vi- 
teazu" din Capitală. în momentul in 
care ar exista o dublă cointeresare 
(nu ca acum, o concurență — n. n.), 
valoarea sportivă a elevilor și a com
petițiilor lor ar fi mult mai ridicată".

Această dublă cointeresare ar fi re- 
. zolvabilă, după părerea noastră, prin 
organizarea unor întreceri în care să 
activeze separat echipele unităților 
de performanță de formațiile șco
lare, iar elevii legitimați la cluburi 
să aibă dreptul ca, alături de colegii 
pregătiți in cadrul orelor de educație 
fizica sau al colectivelor sportive,

numai vreo 25. Pe cei mai valoroși 
ii ținem in echipele școlii, ou toate 
că nu-i putem folosi pe toți in cadrul 
competițiilor. In actuala formulă de 
disputare, dacă i-am da cluburilor 
sau școlilor sportive pe cei mai buni, 
ar fi posibil (și la noi chiar a fost) 
ca echipa liceului să fie invinsă de... 
propriii săi elevi".

explicațiile acestei 
prezentate sincer și 
care, sintetizate, ar 
așa : „Nici noi, dar

mea — ne spune 
Rizea, activist la

Iată, așadar, 
stări de lucruri, 
direct, explicații 
putea suna cam 
nici voi !“.

„După' părerea 
prof. Mircca
C.M.E.F.S.-București — singura mo
dalitate eficientă ar fi ca tinerelor 
elemente din licee să Li se dea cale

<:• I ■ ■■ ,. ..... ,i„

Cei mai buni pe 1972

• în urma tradiționalei anchete a 
ziarului „Sport", cel mai bun fotba
list polonez al anului 1972 a fost de
semnat Kazimir Deyna, component al 
echipei olimpice, ciștigătoarea meda
liei de aur la Jocurile de la Munchen. 
în vîrstă de 25 de ani, membru al 
Clubului Legia Varșovia, Deyna este 
cotat la ora actuală ca unul din cei 
mai buni atacanți din Europa.

• După Information Sport Kores- 
pondenz și United Press, este rindul 
agenției Associated Press să publice 
rezultatele anchetei pentru desemna
rea celor mai buni sportivi și sporti
ve ai anului 1972. Iată numele primi
lor cinci în cele două clasamente ale 
agenției Associated Press : masculin : 
1. Mark Spitz (S.U.A.) — înot; 2. Las
se Viren (Finlanda)—atletism ; 3. Ard 
Schenk (Olanda)—patinaj viteză ; 4. 
Emerson Fittipaldi (Brazilia)—auto
mobilism ; 5. Eddy Merckx (Belgia) — 
feiclism, feminin : 1. Shane Gould
(Australia) — îfiot ; 2. Olga Korbut 
(U.R.S.S.)—gimnastică; 3. Renate Ste
elier (R. D. Germană)—atletism ; 
Heide Rosendahl (R. F. a 
atletism ; 5. Ludmila
(U.R.S.S.)—atletism.

i

4. _
Germaniei) 

Braghina

liberă spre secțiile de performanță. 
Actualul sistem competițional, care 
duce la o blocare a performerilor de 
miine, este preferat Insă de profe
sorii de educație fizică, pentru că 
direcțiile școlilor sint tentate, după 
cum se pare, să le aprecieze activi
tatea mai ales în funcție de aceste 
performanțe. Indiscutabil, situația 
existentă împiedică și frînează per
formanța sportivă. Mai echitabil ni 
se pare ca aprecierea să aibă in ve
dere numărul sportivilor legitimați, 
nu performanțele... mediocre".

De ce oare această fărîmitare și 
chiar irosire de forțe, cînd o colabo
rare bazată pe o dublă cointeresare 
ar putea ridica mult mai ușor va
loarea sportivă a elevilor ? Oare 
prezența in cadrul orelor de educa
ție fizică sau al colectivelor sportive 
a unor elevi cu mai 
nu ridică și valoarea 
ponenți ai clasei ? Ca 
bim de faptul că alta 
talentelor depistate dintr-un 
mai mare de tineri sportivi 
rindul' elevilor.

Nu putem avea vlrfuri sportive 
fără o temelie în rindul primului 
eșalon al tineretului nostru. Dar pen
tru aceasta trebuie căutate și mai 
ales respectate cele mai adecvate 
forme și mijloace de organizare a 
competițiilor școlare. în așa fel incit 
depistarea, instruirea și promovarea 
celor mai buni dintre cei buni să ur
meze cursul absolut firesc.

A viza pentru miine performanțe 
de nivel mondial înseamnă a trata, 
cu maximă responsabilitate, astăzi, 
problema sportului școlar. In special 
sub unghiul colaborării sincere și 
permanente, in ambele sensuri, din
tre cadrele didactice de specialitate 
și antrenorii secțiilor de performanță

bună pregătire 
celorlalți comi
să nu mai vor- 
ar fi proporția 

număr 
din

Octavian VIN IILA

Membrii delegației Adunării de 
Stat a Republicii Populare Ungare, 
cdndusă de Papp Janos, președintele 
Comisiei pentru apărarea națională 
a Adunării de Stat, care se află în 
țara noastră la invitația Marii Adu
nări Naționale, au fost oaspeții muni
cipiului Brașov.

In timpul șederii în acest oraș, ei

oooperativa agricolă daau vizitat 
producție din oomuna Ghimbav, pre
cum și monumente istorice și de artă.

In onoarea delegației, Constantin 
Cîrțînă, primarul municipiului Bra
șov, a oferit un dejun.

(Agerpres)

Ședința a 37-a a Comisiei permanente
a C.A.E.R. pentru industria de petrol și gaze

Cuțov (Dinamo) b.p. Gh. Ciochină 
(Steaua). In special, ultimele două 
meciuri au prilejuit momente de 
luptă foarte frumoase.

Meciul vedeță a dat cîștig net la 
puncte lui Pometcu Gabriel. Cum 
însă P. Mongo, învingător al lui 
Amăzăroaie și Nedelcea, a aflat abia 
cu patru zile înainte despre progra
marea acestui meci, n-ar fi rău ca 
Pometcu să-i acorde o revanșă pen
tru care pugilistul congolez să se 
pregătească din timp.

Simion Cuțov (stingă) și Gheorghe 
Ciochină, într-una din partidele- 
vedetâ ale galei pugilistice de ieri

Foto : M. Andreescu

în perioada 11—15 decembrie 1972 
a avut loc la București ședința a 37-a 
a Comisiei permanente a C.A.E.R. 
pentru industria de petrol și gaze.

La lucrările comisiei au participat 
delegații din R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, R D. Germană, R. P. 
Polonă, Republica Socialistă’ Româ
nia, R. P. Ungară și Uniunea Sovie
tică. țări membre ale C.A.E.R. în con
formitate cu Convenția dintre C.A.E.R. 
și guvernul R.S.F. Iugoslavia, la șe
dința comisiei a luat parte și o dele
gație a Iugoslaviei.

Comisia a examinat problemele 
prevăzute în Programul complex, a- 
probat de sesiunea a XXV-a a consi
liului, privind dezvoltarea colaborării 
dintre țările membre ale C.A.E.R. in
teresate în creșterea mai intensă a 
extracției proprii de țiței și gaze, dez
voltarea specializării producției pro
duselor petrolifere de mic tonaj, adi
tivilor, catalizatorilor pentru indus
tria de prelucrare a țițeiului, infor
marea cu privire la mersul îndeplini
rii măsurilor pentru dezvoltarea în 
continuare a Colaborării în domeniul 
transportului pe conducte intre țările

membre ale C.A.E.R., în vederea 
transportului de țiței și gaze, precum 
și sarcinile care rezultă pentru comi
sie din lucrările sesiunii a XXVI-a a 
consiliului.

La ședința comisiei au fost exami
nate și adoptate materialele elabora
te de organele de lucru ale" comisiei 
pentru procesele noi de prelucrare a 
țițeiului, privind colaborarea In asi
gurarea cu materie primă a produc
ției petrochimice pe perioada 1973— 
1975, standardizarea mijloacelor folo
site la transportul și utilizarea ga
zelor lichefiate și a utilajului la care 
se folosesc gazele, precum și alte pro
bleme. Comisia a adoptat recoman
dări corespunzătoare pentru toat» 
problemele mai sus menționate.

Comisia a aprobat planul său de 
lucru pe anul 1973, inclusiv proble
mele care prezintă interes reciproc 
pentru țările membre ale C.A.E.R. și 
R.S.F.I.

Lucrările ședinței Comisiei perma
nente a C.A.E.R. pentru industria de 
petrol și gaze au decurs într-o atmos
feră de prietenie și deplină înțele
gere reciprocă.

Ochii văd... inițiativa decide
(Urmare din pag. I)

țiilor de împletituri și a unităților de 
prgțucrat deșeuri. în județul Baia 
Mare, bonsiliile populare și organi
zațiile cooperatiste se ocupă mai ales 
de prelucrarea fructelor de pădure. 
Rezultate bune în' valorificarea reJ 
surselor naturale obțin și județele 
Argeș, Brașov, Timiș, Brăila etc.

Cele relatate pină aici demonstrea
ză că valorificarea bogatelor resurse 
existente pe plan local reprezintă o 
deosebită importanță pentru econo
mia națională, pentru completarea 
bunurilor de consum realizate de 
marea industrie, pentru aproviziona
rea populației și dinamizarea unor 
îndeletniciri tradiționale. în ultimă 
analiză e vorba de lărgirea activită
ții economice pe întreg teritoriul 
țării, de formarea unei industrii co
munale menite să contribuie la Îm
bunătățirea oondițiilor de trai ale 
populației.

Există toate posibilitățile materiale 
pentru înființarea și dezvoltarea a- 
cestor activități economice locale, 
pentru folosirea superioară a resur
selor materiale. De asemenea, în fie
care localitate rurală trăiesc și mun-

ALMANAHUL „SCINTEIA" 1973
vă propune un TEST-FULGER

5 întrebări pe adresa cititorilor
1. Cîți locuitori are astăzi țara noastră ?
2. Care este ponderea populației României în 

lume ?
3. Care sînt cele 17 orașe ale țării cu peste 

100 000 de locuitori ?
4. Cum a crescut longevitatea in ultimii 40 de 

ani ?
5. Ce prevede prognoza demografică pînă în 

anul 2 000 ?

eesc numeroși meseriași, creatori d» 
artă, continuatori și păstrători ai ve
chilor și noilor meșteșuguri. Dar 
pențru, valorificarea deplină a tutu
ror .posibilităților existente, consiliile 
poputare, cooperativele agricole de 
producție, cooperația de oonsum și 
cea (meșteșugărească . trebuie să ac
ționeze cu mai mult spirit gospodă
resc, mai dinamic, să ia măsuri mai 
hotărîte pentru înființarea și dezvol
tarea secțiilor-anexă, pentru desco
perirea de noi resurse locale și va
lorificarea, lor intr-un mod superior, 
cit mai eficient și economic.

Fără Îndoială că succesul tn per
fecționarea activităților economiei 
comunale este oondiționat și de con
sfătuirile organelor locale cu cetățe
nii, de valorificarea cunoștințelor, 
experienței și inițiativei acestora. 
Consiliile populare și organizațiile 
cooperatiste nu pot orienta folosirea 
resurselor naturale într-o direcție 
oarecare, ci în funcție de cerințele 
populației, pentru că, în fond, toate 
binefacerile rezultate dintr-o econo
mie comunală puternică se răsfring 
asupra localității, a oamenilor care 
au organizat-o.

Aminteam că in unele județe au 
fost obținute în valorificarea resurse
lor locale rezultate bune. Bunurile de 
consum realizate au fost puse in 
mari cantități la dispoziția populației 
sau_ trimise chiar și la export Este 
fără îndoială necesar ca experiența 
pozitivă ciștigată să fie extinsă in 
toate localitățile. In acest scop se 
pot organiza schimburi de experiență 
interjudețene, cu demonstrații prac
tice. se pot evidenția cu claritate cit 
de rentabile pot fi unitățile economiei 
locale, cite brațe de muncă disponi
bile pot fi înglobate In această acti
vitate, ce beneficii pot aduce ele 
economiei naționale și fiecărui cetă
țean in parte. Dar cite nu se pot face, 
dacă există interes și inițiativă, alt
fel spus — dacă se gîndește și se ac- 
ționează gospodărește !

TRAGERE SPECIALĂ
„PRONOEXPRES"
A NOULUI AN
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Dale, statistici, cifre comparative (dintre care unele
- extrase din statistici încheiate la 1 iulie 1972 - se 

publică pentru prima oară, în exclusivitate)

La 3 ianuarie 1973, Administra
ția de Stat Loto-Pronosport orga
nizează PRIMA TRAGERE 
SPECIALA „PRONOEXPRES" 
A NOULUI AN. La această 
tragere specială se vor atribui, 
in număr nelimitat, AUTOTU
RISME „Dacia 1 300“ și „Fiat 
850", EXCURSII ÎN CEHOSLO
VACIA, IUGOSLAVIA ȘI ITA
LIA, precum și PREMII ÎN 
BANI de valoare fixă și varia
bilă Se vor efectua CINCI EX
TRAGERI in următoarele trei fa
ze : la faza I, p extragere obiș
nuită de 6 numere diferite 
din 45 și o altă extragere 
obișnuită (în continuarea pri
mei extrageri) de 5 numere 
diferite din cele 39 rămase 
in urnă după efectuarea pri
mei extrageri ; la faza a ” 
se vor efectua 
suplimentare, de 
mere diferite 
numărul total de 45 ; la faza a 
IlI-a se va efectua o extragere 
specială de 8 numere diferite 
din 45. IN TOTAL, LA CELE 
TREI FAZE, SE VOR EXTRA
GE 31 DE NUMERE CIȘTIGA- 
TOARE.

La tragerea specială „Prono- 
expres" a Noului An participa
rea se poate face pe. variante 
de cite 3 lei, 6 lei și 15 lei, ul
tima avind dreptul de partici
pare la toate extragerile efec
tuate.

n-a
2 extrageri 
cite 6 nu- 
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iața internaționa lă
R.D. Germană a stabilit 

relații diplomatice 
cu Cipru și Tunisia
NICOSIA 17 (Agerpres). — La Ni

cosia s-a anunțat oficial că Ciprul și 
Republica Democrată Germană au 
hotărit să stabilească relații diploma
tice la nivel de ambasadă, începind 
de la 21 decembrie — informează a- 
genția Reuter. Comunicatul cipriot 
subliniază că această hotărîre a fost 
luată din „dorința celor două state 
de a-și întări în continuare relațiile 
și in contextul eforturilor întreprinse 
pentru cooperarea europeană, menită 
să contribuie la statornicirea păcii în 
lume".

★
BERLIN 17 (Agerpres). — Agen

ția A.D.N. Informează că guvernele 
R. D. Germane și Tunisiei au hotărit 
să stabilească, începind cu data de 
17 decembrie 1972, relații diploma
tice la nivel de ambasadă.

Comunicat comun 
mongolo- polonez
ULAN BATOR 17 (Agerpres). — 

Comunicatul comun dat publicității, 
în urma vizitei oficiale de prietenie 
făcute în R. P. Mongolă de ministrul 
de externe al R. P. Polone, Stefan 
Olszowski, și convorbirile purtate cu 
omologul său mongol, Lodonghiin | 
Rincin, relevă că părțile au constatat, ; 
cu satisfacție, dezvoltarea cu succes 
a relațiilor bilaterale.

în cursul examinării problemelor 
actuale ale situației internaționale, 
cei doi miniștri de externe au subli
niat necesitatea intensificării efortu
rilor în direcția micșorării încordării 
care persistă în unele regiuni ale 
lumii. în acest context, ei și-au de
clarat sprijinul pentru eforturile în
treprinse de guvernul R. D. Vietnam 
și Guvernul Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud în 
scopul încetării războiului și restabi
lirii păcii în Vietnam, au subliniat ne
cesitatea reglementării situației din 
Orientul Apropiat prin înfăptuirea 
prevederilor rezoluției din 22 noiem
brie 1967 a Consiliului de Securitate 
și au relevat importanța normalizării 
situației din Europa și a dezvoltării 
colaborării dintre statele acestui con
tinent.

agențiile de presă transmit:

Vietnamul de sud. în urma unei recente acțiuni de luptă a forțelor patrio
tice, depozitul de muniții Cat Lai, din apropierea Saigonului, a fost aruncat 
în aer. Explozia produsă a fost atît de puternică, încît în capitala sud- 

vietnameză a creat impresia producerii unui cutremur de pămînt

Președintele Adunării Fe
derale a R.S.F. Iugoslavia, 
Mialko Todorovici, și-a încheiat 
simbătă vizita pe care a făcut-o în 
Marea Britani e, înapoindu-se la Bel
grad. într-o declarație făcută presei 
la sosire, Mialko Todorovici a rele
vat că discuțiile pe care le-a avut cu 
oficialitățile britanice au fost axate 
asupra unor probleme concrete de 
interes comun și s-au dovedit utile, 
confirmînd interesul părților pentru 
dezvoltarea contactelor și relațiilor 
reciproce.

Delegația comercială gu
vernamentală chineză, con' 
dusă de Pai Sian-kuo, ministrul co
merțului exterior al R.P. Chineze, 
și-a încheiat vizita de prietenie în 
Birmania. Cu prilejul unui dineu 
oferit la Rangoon de conducătorul 
delegației chineze, Pai Sian-kuo și 
Maung Lwin, ministrul birman al 
comerțului, au rostit cuvîntări, în 
care au relevat perspectivele favora
bile de dezvoltare a relațiilor comer
ciale dintre cele două țări — relatea
ză agenția China Nouă.

NOTE • NOTE • NOTE • NOTE

ÎNCHEIEREA CONGRESULUI Al XX-LEA Al P. C. FRANCEZ
Tovarășul Georges Marchais a fost ales secretar general al 
P.C.F., iar tovarășul Waldeck Rochet — președinte de onoare

TIRANA. — In cadrul mani
festărilor prilejuite de cea de-a 
XXV-a aniversare a proclamării 
republicii, ansamblul de cinteșțe 
și dansuri „Doina Gorjului", 
care se află intr-un turneu in 
R. P. Albania, a prezentat la 14 
și 15 decembrie două spectacole 
in orașul Vlora. Au asistat re
prezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat, un public 
numeros. Spectacolul s-a bucu
rat de un deosebit succes.

Sesiunea C.C. al Frontului 
Democratic pentru reuniii- 
carea Patriei, d««fă?urată i> 
Phenian, a adoptat o rezoluție care 
susține și aprobă pe deplin proiectul 
noii constituții a R.P.D. Coreene.

Sprijinitorii fostului pre
ședinte Juan Peron au căzut 
de acord să accepte pe Hector Cam- 
pora drept' candidat prezidențial al 
Partidului justițialist, a declarat, la 
Buenos Aires, un purtător de cuvînt 
al cercurilor peroniste. în vîrstă de 
63 de ani, Hector Campora a fost o 
personalitate relativ puțin cunoscută 
înainte de a deveni unul din asis
tenții lui Juan Peron, fiind însărcinat 
cu menținerea legăturilor dintre pe- 
roniștii din Argentina și fostul pre
ședinte, aflat un timp îndelungat în 
exil, la Madrid.

Un violent uragan care 
s-a abătut sîmbătă asupra regiunii 
Golfului Mexic a provocat închiderea 
pentru traficul maritim a majorității 
porturilor mexicane de pe litoralul 
estic al țării. Furtuna, considerată ca 
fiind una djn cele mai puternice din 
ultimii cincizeci de ani, a făcut să 
eșueze la țărm unele ambarcațiuni, 
în timp ce alte cîteva nave au fost 
date dispărute în larg.

Dezvoltarea industriei si
derurgice în India. DuPă in- 
trarea în funcțiune a obiectivelor 
prevăzute a fi realizate în a doua 
etapă de dezvoltare a marelui com
binat siderurgic de la Bokaro. India 
va putea să asigure, în următorii 
2—3 ani, satisfacerea integrală a ne
cesităților sale de oțel — a declarat, 
în Parlamentul țării, Surendara Mo
han Kumaramangalam, ministrul 
oțelului și al minelor. în cursul anu
lui financiar 1971—1972, ansamblul 
întreprinderilor siderurgice indiene a 
produs circa 6.3 milioane tone oțel, în 
timp ce. atunci cînd va atinge capaci
tatea finală proiectată, întreprinderea 
din Bokaro va produce singură apro
ximativ 4 milioane tone de oțel anual.

în Irlanda de Nord au avut 
loc simbătă noi acte de violență In 
diferite localități, care s-au soldat cu 
rănirea și uciderea mai multor per
soane. Numărul morților înregistrați 
în urma confruntărilor dintre protes
tanți, catolici și forțele britanice dis
locate în Ulster se ridică la 667.

Un purtător de cuvînt al 
Casei Albe a confirrnE,t numirea 
de către președintele Richard Nixon 
a reprezentantului Statelor Unite la 
O.N.U. in persoana lui John Scaii. 
Pină în aprilie 1971, Scaii a fost unul 
dintre consilierii președintelui Nixon 
în probleme de politică externă, după 
care, pină la recenta Ba numire ca 
ambasador american la Națiunile 
Unite, a lucrat ca redactor de politi
că externă la compania de televi
ziune „American Broadcasting Com
pany".

Gripă „engleză" In... 
Franța și S.U.A. Gripa engle- 
ză“ a depășit granițele Marii Britanii, 
făcîndu-și apariția în Franța. După 
cum a declarat un purtător de cuvînt 
al Organizației Mondiale a Sănătății, 
s-au semnalat îmbolnăviri Ia Dijon și 
Bourges. Cazuri de „gripă britanică" 
s-au înregistrat și în S.U.A.

PARIS 17. — Corespondentul Ager
pres, Paul Diaconescu, transmite : 
Duminică au luat sfirșit la Paris 
lucrările celui de-al XX-lea Congres 
al P.C.F., la care a participat și o de
legație a P.C.R.. condusă de tovarășul 
Virgil Trofin. membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R. în cursul ultimei șe
dințe delegații au adoptat în unanimi
tate rezoluțiile congresului și au tre
cut apoi la alegerea organelor condu
cătoare.

Particitpanții la congres au ales 
noul Comitet Central al P.C.F., com
pus din 118 membri. în cursul unei 
scurte reuniuni, Comitetul Central a 
ales secretariatul și Biroul Politic al 
partidului.

în funcția de «ecretar general al 
P.C.F. a fost ales Georges Marchais. 
Waldeck Rochet a fost ales președinte 
de onoare al P.C.F.

Cuvîntul de Închidere a congresu
lui a fost rostit de Georges Marchais.

Deschiderea celui de-al Vlll-lea Congres 
al Uniunii Progresiste Senegaleze

DAKAR 17 (Agerpres). —. La Da
kar s-a deschis cel de-al VIII-lea 
Congres al Uniunii Progresiste Se
negaleze (U.P.S.).

La lucrările congresului participă 
delegații din Africa și Europa. Din 
România este prezentă o delegație a 
Partidului Comunist Român, ’forma
tă din tovarășii Petre Blajovici, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., președin

tele Comitetului de stat pentru Eco
nomia și Administrația Locală, și 
Constantin Vasiliu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

Luind cuvîntul, președintele țării. 
Leopold Sedan Senghor, secretarul 
general al U.P.S., a scos în evidență 
lupta statelor în curs de dezvoltare 
pentru controlul asupra bogățiilor 
proprii și pentru o economie inde
pendentă.

Salutul P. C. R. adresat congresului

„APOLLO-17"

In drum spre terra
MADRID

ISe oe protest 
IA PALATUL JUSTIȚIEI

MADRID 17 (Agenpres). — Peste 
600 de avocați madrileni s-au adunat, 
In cursul zilei de sîmbătă, la Palatul 
justiției din capitala Spaniei, pentru 
a protesta împotriva intervenției 
autorităților In organizarea alegerilor 
pentru biroul director al colegiului 
avocaților, prevăzute pentru 18 de
cembrie a. c. Ingerința guvernamen
tală s-a concretizat, în acest caz, în 
vetoul ministrului justiției împotriva 
candidaturilor a cinci avocați, între 
care Tierno Galvan, cunoscut pentru 
vederile sale progresiste, și Jose Ma
ria del Robles, fost ministru repu
blican.

Vorbind In cadrul adunării, Robles 
* declarat că în Spania „executivul 
prevalează asupra legii", iar Galvan 
a menționat că vetoul guvernamental 
are un substrat politic.

Avocații madrileni au decis să or
ganizeze o nouă adunare la 18 de- 
oembrie, pentru a redacta o notă de 
protest.

PREMIERUL GRECIEI 
SE PRONUNȚA

PENTRU „0 PERIOADĂ 
TRAINICĂ 

DE COEXISTENTĂ 
PAȘNICĂ"

ATENA 17. — Corespondentul nos
tru Al. Cimpeanu, transmite : Primul 
ministru al Greciei, Gheorghios Pa
padopoulos, a rostit o cuvîntare 
radiotelevizată. în care a făcut bilan
țul pe 1972 al situației din țară și 
referiri la perioada următoare.

în legătură cu politica externă, pre
mierul a spus că Grecia a stabilit 
contacte cu toate țările lumii, pro- 
nunțîndu-se pentru dezvoltarea unor 
raporturi și mai strînse cu țările ve
cine. Cu privire la conferința euro
peană în problemele securității ți 
cooperării, Papadopoulos a declarat 
că guvernul grec va acționa pentru 
elaborarea, in cadrul acestei confe
rințe, a unor documente care să asi
gure „o perioadă trainică de coexis
tentă pașnică".

DIN CAUZA CEȚII...
Ceața, oare de aproximativ o 

săptămină a areat dificultăți 
enorme traficului aerian și ru
tier din regiunea milaneză,_ a 
atins proporții alarmante sîm
bătă, cînd vizibilitatea a scăzut 
la... un metru !

Principalele aecopoi-turi ale 
nordului italian — cele din To
rino. Milano. Bologna si Veneția 
— au fost închise și numai la 
Genova și Triest avioanele au 
putut decola și ateriza, dar în 
condiții dificile, pe aeroporturi 
supraaglomerate prin preluarea 
sarcinilor celor din alte orașe. 
Pe de altă parte, și garniturile 
feroviare au circulat în zona 
afectată cu mari dereglări de la 
grafice, ceea ce a influențat 
traficul peninsular în ansamblu.

PROCESUL „CELOR ZECE 
DE LA CARABANCHEL"

După cum anunță a- 
gențiile de presă, la 
Madrid urmează să se 
deschidă în curînd 
procesul „celor zece 
de la Carabanchel" — 
o faimoasă închisoare 
madrilenă. Infațaașa- 
numitului tribunal al 
ordinii publice vor 
compărea zece acti
viști sindicali, invi- 
nuiți de a fi partici
pat, in luna iunie a 
acestui an, la o întru
nire a comitetului na
țional de coordonare 
a comisiilor muncito
rești, considerate in 
afara legii. Actul de 
acuzare dat publici
tății cere să se acorde 
celor aduși in fața tri
bunalului pedepse in
tre 12 și 20 de ani în
chisoare, sentințele 
cerute însumind 162 
de ani.

Cel mai cunoscut 
dintre cei zece mili- 
tanți este Marcelino 
Camacho, lider al sin

dicatelor metalurgis
te din Madrid. Ca- 
.macho a mai fost'în- 
temnițat de două ori. 
Abia eliberat din în
chisoare in martie 
1972, el a fost din nou 
arestat, găsindu-se as
tăzi pentru a treia 
oară în fața organe
lor represive ale justi
ției franchiste.

Este evident că prin 
procesul intentat ce
lor „zece de la Cara
banchel", cunoscuți 
prin activitatea lor 
susținută în apărarea 
libertăților democrati
ce, autoritățile speră 
ca să intimideze pe 
cei care se opun re
gimului. Pe această 
linie se înscrie și în
ființarea de către gu
vern, în acest an, a ți
nui al doilea tribunal 
al ordinii publice, in 
vederea accelerării 
desfășurării număru
lui crescind de pro
cese, ca și numeroa-

. sele arestări din ulti
mele luni. Astfel, la 
San Sebâstidft • ' au 
fost reținute 24 de 
persoane, sub acuza
ția de apartenență la 
partidul comunist.

Aceste acte repre
sive se desfășoară pe 
fundalul unei puter
nice efervescențe so
ciale, exprimată prin 
valul mișcărilor mun
citorești pentru re
vendicări economice, 
pentru drepturi și li
bertăți democratice, 
prin acțiunile pro
testatare ale studenți
lor, ale intelectuali
lor, ale unor pături 
din cele mai largi, 
reprezentând toate ca
tegoriile sociale. Iar 
episodul Carabanchel, 
arestările din ultima 
vreme, celelalte mă
suri de represiune nu 
fac decit să demon
streze criza profundă 
a regimului franchist.

D. O.

HOUSTON 17 (Agerpres). — Avindu-i 
la bord pe astronauții Eugene Cernan, 
Jack Schmitt și Ronald Evans, modulul 
„America" al navei spațiale „Apollo-17", 
care și-a îndeplinit misiunea selenară, iși 
continuă călătoria spre Terra, începută în 
primele ore ale zilei de duminică. „Plon
jonul" modulului de pe trambulina în
ghețată a spațiului cosmic în apele calde 
ale Pacificului meridional este prevăzut 
pentru ziua de marți. 19 decembrie. în
tr-o zonă din sudul arhipelagului Samoa.

într-o conferință de 
presă, savanții centru
lui spațial încercau să 
contureze un prim bilanț 
al ultimei misiuni spa
țiale din cadrul pro
gramului de explorare 
a satelitului nostru. Ca 
o primă constatare s-a 
relevat faptul că vechea 
imagine despre Lună, 
care o prezenta drept 
un tot relativ unitar, 
trebuie modificată. în- 
trucît satelitul Terrei 
pare a avea o structură 
ce nu este deloc omo
genă. în acest sens, s-a 
remarcat că undele în
registrate în urma pră
bușirii pe solul lunar a

ultimei trepte a rache
tei „Saturn" au demon
strat că în zona respec
tivă „crusta" nu are 
decît aproximativ 25 
km adîncime, in loc de 
65 km cît se calculase 
pe baza unor experien
țe precedente, efectuate 
în alte regiuni selena
re. „Va fi necesar să se 
revizuiască toate cu
noștințele noastre, nu 
numai în domeniul seis
mologiei lunare, dar și 
în cel al geochimiei Se- 
lenei", a spus Gary 
Latham, responsabil cu 
experiențele de seismo
logie. De asemenea, 
„termometrele". aduse

pe Lună de echipajul 
navei „Apollo-17" au 
dezvăluit o Lună mai 
caldă, comparativ cu 
ceea ce se credea ante
rior, căldura provenind 
din dezintegrarea ele
mentelor radioactive 
concentrate în straturi
le superioare ale sate
litului și, aparent, mai 
numeroase ca cele de 
pe Pămînt.

Pe de altă parte, ș-a 
arătat că rocile portoca
lii, găsite în jurul cra
terului „Shorty", au 
fost, într-adevăr. oxida
te în urma degajării ga
zelor calde provenind 
din interiorul Selenei. 
Teza unor activități 
vulcanice recente pe 
Lună reprezintă, în a- 
ceste condiții, o ipoteză 
atrăgătoare.

Savanții speră să aibă 
informații mai precise 
o dată ce vor examina 
eșantioanele aduse de 
astronauți, fiecare din 
ele corespunzînd unei 
epoci din istoria extrem 
de complicată a Selenei.

ȘOSEAUA...
LOVITURILOR DE STAT

Trecuseră aproape 
optsprezece luni de 
cînd Hondurasul trăia 
o situație practic anor
mală pentru realitățile 
politice din această 
țară — caracterizate 
printr-o perpetuă in
stabilitate : mica repu
blică avea un pre
ședinte constituțional 
și un parlament care 
funcționase in toată a- 
ceastă perioadă. A re
venit însă la „normali- 
tatea tradițională" prin 
recenta lovitură de 
stat — cea de-a 137-a 
în 151 de ani — care 
l-a înlăturat pe pre
ședintele Ramon Er
nesto Cruz, ales in iu
nie 1971, la primele a- 
legeri mai mult sau 
mai puțin libere din 
ultimele patru decenii. 
Astfel, puterea a reve
nit din nou în mîinile 
omului forte al regi
mului și șef al forțelor 
armate, generalul Os- 
waldo Lopez Ațellano, 
care, pentru a doua 
oară, înlătură un pre
ședinte și-t ia locul (in 
1963 l-a înlăturat, cu a- 
ceeași rapiditate, pe 
Ramon Villeda Mora
les). Comunicatul de 
rigoare al forțelor ar
mate explică lovitura 
— in cursul căreia nu 
s-a tras nici un foc de 
armă — ca o consecin
ță a eșecului înregis
trat de „pactul unității 
naționale" perfectat in
tre partidele național 
și liberal, prin inter
mediul căruia fusese

ales președintele răs
turnat acum. La vre
mea lui, pactul in cau
ză stârnise pronosticuri 
optimiste : după ani de 
confruntări, cele două 
partide se înțeleseseră 
să-și împartă puterea 
în parlament și în gu
vern. Liberalii s-au 
simțit insă prejudiciali 
în ce privește reparti
zarea anumitor posturi 
și de aici a pornit o 
dispută aprinsă care 
practic paralizase țara. 
„In fața acestei situa
ții, armata nu putea 
rămine cu brațele în
crucișate" — spunea 
comunicatul amintit. 
Așa că ex-președintele 
Cruz a fost pus imediat 
sub stare de arest do
miciliar la Tegucigal
pa, dar cu „toate ga
ranțiile necesare", cum 
ii sta bine unui politi
cian bogat, de care 
încă poate fi nevoie in 
viitoare secvențe ale 
jocului politic. După 
cum era de așteptat, 
populația, care la ulti
mele alegeri se abținu
se in proporție de a- 
proape 60 la sută — a 
primit căderea pre
ședintelui cu o totală 
indiferență, văzind in 
ea doar încă un episod 
al interminabilului ca
rusel de lovituri și 
contralovituri de stat. 
In cazul de față insă 
o serie de analiști sesi
zează în spatele răs
turnării resorturi mai 
ample decit aparenta 
dispută pentru acapa

rarea posturilor de 
conducere localei. Lă- 
s'md la o parte faptul 
ca administrația lui 
Cruz a accentuat și 
mai mult stagnarea e ■ 
conomică, însoțită a- 
cum de o inflație fără 
precedent, el a comis 
mai ales imprudența 
ca, intr-o încercare de 
a reanima tensiunea cu 
Salvadorul — este bine 
cunoscut episodul cu 
„războiul fotbalului" 
din 1968 — a hotărit să 
interzică acestei țărP 
accesul la șoseaua 
panamericană, pertiir- 
bînd astfel serios 
schimburile între cele
lalte țări ale Pieței co
mune din America 
Centrală. Or, prin asta 
a sensibilizat interese 
puternice, in speță be
neficiile grupurilor 
străine care monopoli
zează cea mai mare 
parte a economiei țări
lor Americii Centrale, 
închiderea șoselei pan
americane. principala 
arteră a transportului 
de mărfuri in regiune, 
ca și înghețarea rela
țiilor cu Salvadorul au 
prejudiciat „mobilita
tea capitalului", cum 
avertiza insistent presa 
cercurilor de afaceri 
nord-amgricane. De 
aici pină la intervenția 
armatei pentru a resta
bili „mobilitatea" nu 
mai era decit o ches
tiune de timp.

V. OROS
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In „raliul concurenței" dintre firmele de automobile :

DE LA RECLAME LA FALSURI COMERCIALE..
WASHINGTON 17 

(Agerpres). — Comi
sia federală pentru 
comerț a S.U.A. a ce
rut unui număr de 12 
companii constructoa
re de automobile din 
S.U.A., Japonia și Eu
ropa occidentală să 
confirme într-un inter
val de două luni, prin 
documente justifica
tive. peste 100 de ca
racteristici tehnice că

rora li se fac recla
mă de respectivele 
firme. Măsura este o 
consecință a faptului 
că, în tocul aprigei 
lupte de concurentă, 
firmele producătoare 
de automobile exage
rează deseori în pre
zentarea calităților 
mașinilor fabricate de 
ele, înșelîndu-i. une
ori în mod flagrant, 
pe cumpărători. Că

este așa, a dovedit-o, 
de exemplu, faptul că. 
în urmă cu cîteva 
luni, puse în fata 
unor cereri de justi
ficare a reclamei, con
cernul american „Ge
neral Motors" și fir
ma suedeză Volvo" 
nu au putut aduce da
tele solicitate și au 
fost. în consecință, în
vinuite de fals comer
cial.

Ț
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DAKAR 17 (Agerpres). — Transmi
tted congresului salutul Partidului 
Comunist Român, tovarășul Petre 
Blajovici a arătat că membrii parti
dului nostru, opinia publică din Ro
mânia privesc cu simpatie eforturile 
poporului senegalez, activitatea U- 
niunii Progresiste Senegaleze în di
recția dezvoltării de sine stătătoare a 
țării, pe calea progresului economic, 
social și cultural, pentru instaurarea 
unei societăți oomunitare și a unei a- 
devărate democrații in slujba po
porului. Cu egal interes sînt urmă
rite, de asemenea, acțiunile pentru 
afirmarea Senegalului ca un factor 
activ in procesul propășirii și elibe
rării tuturor popoarelor africane, in 
lupta pentru promovarea păcii, secu
rității și înțelegerii internaționale.

Participarea delegației noastre la 
lucrările acestui congres, ca urmare 
a amabilei dv. invitații — a spus vor
bitorul — constituie o expresie eloc
ventă a bunelor relații existente în
tre partidele noastre, între popoarele 
român și senegalez. întîlnirile și 
schimburile de vederi ce au avut loc, 
la București, în ultimii doi ani, între 
reprezentanți ai P.C. Român și Uni
unii Progresiste Senegaleze, multipli
carea relațiilor dintre cele două state, 
în diverse domenii, au contribuit po
zitiv la aprofundarea cunoașterii re
ciproce, la strîngerea raporturilor de 
prietenie dintre popoarele noastre.

Sîntem mandatați să reafirmăm, de 
Ia această tribună, hotărîrea partidu
lui nostru de a face tot ceea ce de
pinde de el pentru a extinde și mai 
mult în viitor legăturile de prietenie 
și colaborare, pe planuri multilaterale, 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Senegal, în folosul am
belor popoare, al cauzei libertății, in
dependenței naționale, progresului, 
păcii și cooperării inte'rnaționale.

Relevînd că anul acesta se împli
nesc 25 de ani de la proclamarea re
publicii în România, vorbitorul a 
prezentat pe larg realizările obținute 
de poporul român în anii de după 
eliberare în. dezvoltarea industriei, 
agriculturii, în domeniul ridicării ni
velului de trai material și cultural.

Cu toate succesele remarcabile ob
ținute de poporul român, stadiul de 
răminere in urmă de la care am în
ceput opera de transformare a socie
tății românești plasează, pentru încă 
o perioadă de timp, țara noastră, în 
ceea ce privește nivelul economic, în 
rîndul statelor în curs de dezvoltare. 
Aceasta impune cu necesitate, în con
tinuare, desfășurarea unei activități 
productive deosebit de intense din 
partea întregului popor, pentru a a- 
tinge nivelul țărilor dezvoltate din 
punct de vedere economic.

înfăptuind cu succes programul de 
dezvoltare socialistă a țării, România 
acordă, în același timp, o atenție deo
sebită problemelor vieții internațio
nale. în centrul preocupărilor noastre, 
în această direcție, situăm dezvolta
rea relațiilor de prietenie și colabo
rare, în cele mai diverse domenii, cu 
toate țările socialiste. Totodată, țara 
noastră extinde pe diverse planuri 
raporturile de prietenie cu statele 
care au pășit pe calea dezvoltă
rii independente, sprijină efortu
rile acestora pentru apărarea și 
oonsolidarea cuceririlor lor demo
cratice, pentru lichidarea subdez
voltării, pentru asigurarea dreptului 
de a-și valorifica suveran potențialul 
uman sau material de care dispun, 
pentru promovarea progresului social 
și dezvoltarea economică de sine stă
tătoare, pentru afirmarea lor plenară

și nestingherită în viața internațio
nală. Vizita efectuată în acest an de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în opt 
state africane se înscrie pe linia pro
movată consecvent de Românit ie 
dezvoltare a prieteniei și conluc rii 
cu țările care au pășit pe calea dez
voltării independente. Lărgim, ’ de 
asemenea, raporturile noastre cu 
toate statele, indiferent de orânduirea 
lor socială.

La baza legăturilor sale cu toate 
statele, țara noastră așază princi
piile egalității in drepturi, respectu
lui independenței și suveranității na
ționale, neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc.

Poporul român, care de-a lungul 
zbuciumatei sale istorii a duș o luptă 
plină de sacrificii pentru eliberare 
națională și socială, manifestă cea 
mai vie simpatie și solidaritate față 
de popoarele care luptă pentru elibe
rarea lor de sub jugul dominației co
loniale. Sprijinim multilateral, pe 
plan politic, diplomatic, moral și 
material, mișcările de eliberare, lupta 
popoarelor din Guiineea-Bissau, An
gola, Mozambic și din alte regiuni 
pentru scuturarea jugului colonial, 
susținem dreptul lor sacru de a lupta 
cu arma în mină pentru libertate și 
independentă.

Poporul român militează consec
vent pentru lichidarea politicii im
perialiste de dominație, dictat și 
agresiune, pentru stingerea focarelor 
de încordare, agresiune sau război 
care persistă încă in lume, pentru 
soluționarea problemelor fundamen
tale, cu care se confruntă astăzi 
omenirea, pe calea tratativelor, eu 
participarea tuturor statelor, fie ele 
mari, mijlocii, sau mici.

în continuare, în cadrul salutului 
este expusă poziția României de so
lidaritate deplină cu lupta eroică a 
poporului vietnamez, a celorlalte po
poare din Indochina pentru libertate 
și independență, împotriva agresiunii 
imperialiste, precum și în legătură cu 
soluționarea conflictului din Orientul 
Apropiat pe baza rezoluției Consiliu
lui de Securitate din noiembrie 1967.

Ca țară europeană, România acțio
nează pentru realizarea unui sistem 
trainic și stabil de securitate pe con
tinent, cu participarea tuturor state
lor europene, care să ducă la crea
rea de noi raporturi între aceste țări, 
la excluderea forței și amenințării 
cu forța din raporturile intereurope- 
ne, la intensificarea și diversificarea 
cooperării pașnice, echitabile, între 
națiunile europene.

în vederea promovării țelurilor co
mune ale libertății, democrației, in
dependenței naționale, progresului 
social și păcii în lume, Partidul Co
munist Român dezvoltă legăturile de 
colaborare și solidaritate cu toate 
partidele comuniste și muncite ești, 
cu partide socialiste și social-flemo- 
crate, cu partidele, fronturile, mișcă
rile și uniunile progresiste, demo
cratice, din țările care au pășit pe 
calea dezvoltării independente, cu 
mișcările de eliberare națională, 
avind convingerea că întărirea uni
tății de acțiune a acestora consti
tuie o garanție certă a succesului 
luptei frontului forțelor antiimperia- 
liste, care se ridică împotriva colo
nialismului, neocolonialismului, a 
politicii de discriminare rasială și 
apartheid și se pronunță pentru pace 
și securitate internațională.

In încheiere, vorbitorul a adresat 
urări de succes deplin în îndeplinirea 
obiectivelor și hotărîrilor congresului, 
de fericire și prosperitate poporului 
senegalez.

• DE PRETUTINDENI • DE PRETUTINDENI • DE PRETUTINDENI •

CEL MAI MARE RADIO- 
TELESCOP DIN LUME

Autoritățile britanice au aprobat 
construirea celui mai mare radio- 
telescop din lume, în valea Mei- 
ford, din Țara Galilor. Stația, care 
va dispune de. o antenă paraboli
că cu diametrul de 108,8 metri, va 
putea sonda în fiecare an 100 000 
de sectoare ale spațiului, respectiv 

x- de zece ori mai mult decît radio- 
telescopul de la Jodrell-Bank. 
Construcția radiotelescopului va 
lua startul în 1977 și va costa 6 
milio'ane de lire.

GRAVĂ POLUARE 
CU PETROL

în urma unei spărturi produse la 
o conductă petrolieră, întinse su
prafețe agricole din landul Westfa- 
lia (R.F.G.), situate lingă granița 
cu Olanda, au fost acoperite cu o 
pînză groasă de petrol Spărtura 
s-a produs în apropierea unei sta
ții de pompare ; pompele au con

tinuat să acționeze și după defec
tarea conductei, deoarece dispoziti
vele de alarmă nu au funcționat.

Cantitatea mare de petrol revăr
sată — peste un milion litri — a 
făcut să se aprecieze că este vorba 
de cel mai dezastruos caz de polua
re cu petrol înregistrat vreodată 
în R.F.G. Cursurile de apă din re
giunea respectivă au fost infesta
te ; în schimb, primejdia extinderii 
stratului de petrol și pe anumite 
porțiuni de pe teritoriul Olandei 
pare deocamdată exclusă. Oricum, 
se apreciază că operațiile de cură
țire. în cadrul cărora intră și în
depărtarea pămîntului devenit în
tre timp „nefolositor", vor dura 
cîteva săptămîni.

„OCHELARI" CU ECRAN 
DE TELEVIZIUNE

Specialiștii sovietici lucrează in
tens la crearea de noi aparate și 
mijloace utile orbilor și celor cu 
vedere slabă. Două noi aparate au 
fost create pentru persoanele care 
nu văd nimic chiar la distanța de 
25 cm. Unul din ele, denumit

„Luci", este destinat cititului. Car
tea se introduce în aparat și ima
ginea textului tipărit se amplifică 
de 8 ori.

Cel de-al doilea aparat este un 
sistem de televiziune cu circuit în
chis (televizor-receptor-emițător). 
Dacă acest aparat este îndreptat 
spre un obiect, imaginea lui apare 
de zeci de ori mai luminoasă, iar 
contrastul se reglează în mod co
respunzător. Cele două aparate sînt 
ușor de manevrat și vor avea un 
preț convenabil.

LUBRIFIANTUL 
ARTERIAL...

Șl LONGEVITATEA
Agenția „Associated Press" a 

anunțat că savanți de la Universi
tatea din statul Utah (S.U.A.) cred 
că au descoperit o substanță care 
ar putea permite omului sâ tem
porizeze procesul îmbătrînirii. Dr. 
Lawrence Sandberg, profesor de 
patologie și chirurgie, a declarat că 
echipa sa de cercetători a izolat 9 
substanță numită „tropoelastirtă*.

înzestrată cu proprietăți chimice 
analoge cu cele ale uleiului de 
motor și care ar permite arterelor 
să rămînă suple și elastice. Există, 
a spus el, perspectiva ca noi să în- 
tîrziem procesul îmbătrînirii con- 
servînd elasticitatea arterelor.

RECORDUL STATUETEI 
DE BRONZ

O statuetă de bronz suflată cu 
aur, găsită de un fermier englez, a 
fost vîndută cu un preț-record i 
36 750 lire. O asemenea sumă n-a 
mai fost plătită pentru obiecte de 
bronz datînd din Evul mediu sau 
Renaștere. După opinia specialiști
lor, statueta ar fi fost confecțio
nată în sec. 12 fie în Anglia, fie în 
Franța. Fermierul norocos, cind a 
aflat care e vechimea statuetei, 
și mai ales prețul cu care a fost 
achiziționată, a rămas stupefiat. El 
a declarat că băiatul său, in vîrstă 
de șapte ani, era gata la un mo
ment dat s-o dea altui copil In 
schimbul unei jucării. într-adevăr, 
delicatul obiect de artă n-are decît 
8,5 cm înălțime.
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