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Plecarea președintelui 
Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceausescu, 

in Pakistan

0 cale verificată către sporirea randamentului 

muncii in industrie și construcții
I nventi i 

valorificate

SALARIZAREA
ÎN ACORD GLOBAL

pe scara 
industrială

îndeplinirea la parametrii maxi
mali a planului pe anul in care am 
intrat — an hotăritor pentru realiza
rea cincinalului inainte de termen — 
necesită fructificarea deplină a poten
țialului tehnic, material și uman al 
întreprinderilor productive. accen
tuarea factorilor intensivi in activi- 

economică. Bunăoară, pentru 
la 
pe 

trebuie 
preocupările pentru 

și automatizarea pro- 
producție. perfecționa- 

im- 
i și

cei 
din 
de

ta tea 
creșterea productivității muncii 
nivelul stabilit prin planul 
acest an. în întreprinderi 
intensificate 
mecanizarea 
ceselor de 
rea tehnologiilor dc fabricație, 
bunătățirea organizării producției 
a muncii in întreprinderi, in secții, la 
fiecare loc de muncă, pentru dimen
sionarea corespunzătoare a numărului 
de salariați. Dar, așa cum s-a arătat 
la Plenara C.C. al P.C.R. din 
brie 1972. pentru sporirea 
mai rapidă a randamentu
lui muncii, o atenție deo
sebită se cere acordată in
troducerii și extinderii for
melor stimulative de re
munerație și, mai ales, a 
acordului global — for
mă de organizare și de 
stimulare a muncii deose
bit de prețioasă care, acolo 
unde a fost aplicată, a ge
nerat rezultate economice 
superioare.

Care sini, in esență, efectele pozi
tive pe care le determină ? Mai intii, 
se mobilizează mai puternic capaci
tatea de lucru a formațiilor de mun
citori, asigurindu-se realizarea pro
ducției eu efective mai mici șl, im
plicit. creșterea productivității mun
cii. Apoi, se întăreșto stabilitatea in 
producție a lucrătorilor, spiritul de 
echipă, se creează posibilitatea mani
festării plenare a valorilor autentice, 
a virtuților de bun gospodar in folo
sirea timpului de lucru și a mijloa
celor tehnice, a opiniei sănătoase, 
muncitorești in producție. Anul tre
cut, din 13 000 de lucrări de construc
ții executate in acord global, 82 la 
sută s-au realizat la termenele stabi
lite. iar 11 la sută chiar inainte de 
termen. Productivitatea muncii rea
lizată de constructorii care au lucrat 
în acord global a fost cu 14 la sută 
mai mare ca aceea înregistrată de 
muncitorii ce au lucrat in acord sim
plu, iar salariul mediu al primei ca
tegorii de muncitori — cu aproape 
13 la sută mai mare. Nu numai in 
construcții acordul global declanșea-

noiem-

ză efecte economice deosebit de fa
vorabile. De acest adevăr s-au con
vins și lucrătorii uzinelor de autoca
mioane și tractoare din Brașov, 
de la Uzina de utilaj petrolier 
Tirgoviște, Uzina de construcții
mașini din Reșița. Uzina mecanică 
din Plopeni, Uzina de mecanică fină 
din Sinaia, uzina „1 Mai“ din Plo
iești, ca și din multe alte întreprin
deri constructoare de mașini — care 
muncesc și sint retribuiți in acord 
global. La secția de sculărie a uzinei 
..l Mai", de pildă, prin aplicarea a- 
cordului global, producția a crescut 
anul trecut — exclusiv prin sporirea 
productivității muncii — cu 20 la sută, 
iar ciștigul mediu lunar al muncito
rilor s-a majorat cu 15—20 la sută 
comparativ cu cel realizat in peri
oada cind se lucra in regie.

Este limpede, deci, că însăși prac-

să. se teamă că, prin aplicarea acor
dului global in producție, unii mun
citori. tehnicieni și ingineri obțin ve
nituri mai mari. în multe întreprin
deri unde se practică această formă 
de retribuire stimulativă, unii lucră
tori au realizat ciștiguri cu 20—25 la 
sută mai mari decit in perioada cind 
munceau in regie. Dar aceste veni
turi superioare sint obținute prin 
muncă — lor le corespunde o produc
ție fizică mai mare. Așa cum s-a 
subliniat la plenara Comitetului Cen
tral al partidului din noiembrie 1972, 
este pe deplin echitabil ca cei care 
produc mai multe mașini, mai multe 
piese. — intr-o oră. intr-o zi, intr-o 
lună — să obțină și venituri mai 
mari, ca rezultat al muncii lor.

Desigur, după cum se știe, 
deosebiri 
oameni ;

„Trebuie să stimulăm oamenii muncii 
să treacă la acordul global, iar ca re
zultat al creșterii producției fizice să 

obțină și venituri superioare".

NICOLAE CEAUȘESCU

tica pledează pentru introducerea și 
extinderea largă a acordului global. 
Potrivit indicațiilor conducerii parti
dului. acest sistem de organizare și 
retribuție trebuie să-și găsească apli
carea cu mai multă fermitate in în
treprinderile și ramurile de produc
ție unde se pretează — renunțindu-se 
la tot felul de teorii și pretexte care 
mai pun piedici extinderii acestei 
modalități de remunerație stimulati
vă. Desigur, aplicarea cu bune rezul
tate a acordului global impune, ina
inte de orice, asigurarea unor temei
nice condiții tehnico-organizatorice — 
intre care, documentațiile de execu
ție. materiile prime și materialele, 
utilajele necesare, asistența tehnică 
promptă și competentă ș.a. Dar. in 
ultimă analiză, nu reprezintă toate 
acestea premisele desfășurării unei 
activități economice judicioase, de 
inalt. randament, de mare eficacitate? 
Și atunci, cit de justificate mai sint 
acele rețineri manifestate in diverse 
întreprinderi in aplicarea acordului 
global ? Aceasta — pe de o parte. 
Pe de altă parte, nimeni nu trebuie

există 
fizice și intelectuale intre 
unii obțin o productivitate 
mai mare, o calitate mai 
bună a producției, iși aduc 
deci o contribuție superi
oară la rezultatele între
prinderii în care lucrează — 
in ultimă instanță, la creș
terea avuției societății. Este 
firesc, deci, să fie stimulați 
cei mai valoroși muncitori, 
ingineri și tehnicieni și să 
nu se niveleze, in nici un 
fel. capacitatea creatoare, 
inițiativa, dăruirea celor ce 
muncesc mai bine, 
productiv, mai eficient, 
înscriindu-se organic 

nostru socialist dc

mai 
Iată 

în 
ra

de ce, 
principiul 
trihuție după cantitatea și calitatea 
opincii fiecăruia, introducerea și ex
tinderea acordului global trebuie să 
se bucure, incă dc la începutul anu
lui in care am intrat, de intreaga 
atenție a comitetelor oamenilor mun
cii. a organizațiilor de partid, a foru
rilor de resort din centrale și mi
nistere.

SPORT
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© SCHI. Pe pîrtiile din 
țară și de peste ho
tare
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duminică de vacanță

® Alte știri și rezultate 
sportive în pagina a 
lil-a

PIATRA NEAMȚ (Corespon
dentul „Scinteii". Ion Manea).
— La întreprinderea .județeană 
de constructii-montaje Neamț 
noul an de muncă a debutat 
prin aplicarea pe scară indus
trială a primelor trei invenții 
realizate de către un colectiv de 
muncitori, ingineri și tehnicieni 
de aici și brevetate de către O- 
l'iciul de stat pentru invenții și 
mărci.

Prima dintre aceste invenții
— „Matriță cu cofraje din cau
ciuc pentru executarea elemen
telor ornamentale din beton sau 
alte materiale similare de con
strucții" — conduce la elimi
narea completă a lucrărilor de 
tencuială și zugrăveli, prin rea
lizarea de panouri gata finisate 
pentru fațade, din beton apa
rent. și pe care — cu ajutorul 
cofrajelor din cauciuc — se pol 
imprima variate modele și or
namente. De asemenea, fiind 
prevăzută și cu un sistem dc 
modulare, această invenție a- 
sigură nu numai scurtarea du
ratei de execuție și creșterea 
productivității muncii cu 10 la 
sută, dar și realizarea de lo
cuințe cu confort diversificat. 
Tot in aceste zile a început 
materializarea la scară indus
trială a invențiilor ..Element 
prefabricat, ușor utilizat in 
construcții și procedeul de ob
ținere a lui" și „Sistem de îm
binare a panourilor mari prefa
bricate din beton pentru lucrări 
de structură". Avantajele valo
rificării acestor invenții sint e- 
vidente, ele contribuind la di
minuarea volumului manevrelor 
de șantier, micșorarea număru
lui îmbinărilor intre panouri, la 
reducerea consumului dc ma
teriale termoizojante. ș.a. Prin 
aplicarea' celor trei invenții a- 
mintite, constructorii din județul 
Neamț, vor realiza anual o eco
nomie de circa 3 milioane lei.

Duminică seara a părăsit Capi
tala, indreptîndu-se spre Pakistan, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, care, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, va face o vizită oficială 
în această țară. între 8 și 12 ia
nuarie, la invitația președintelui 
Republicii Islamice Pakistan, Zul- 
fikar Aii Bhutto.

în continuare. în zilele de 12 și 
13 ianuarie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu vor face o vizită neofi
cială in Iran, la invitația Maiestă
ților Lor Imperiale Șahinșahul Ira
nului, Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr și împărăteasa Farah 
Pahlavi Șahbanu.

Șeful statului român este însoțit 
de George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, Nicolae M. Ni

colae, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior, de 
consilieri și experți.

Pe aeroportul Otopeni erau pre- 
zenți la plecare tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, 
Manea Mănescu, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, Gheorghe 
Rădulescu, Virgil Trofin, Ilie Ver- 
deț, Maxim Berghianu, Gheorghe 
Cioară, Florian Dănălache, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Dumitru Popescu. Leonte 
Răutu, Ștefan Voitec, Iosif Banc, 
Constantin Băbălău, Petre Blajo- 
vici, Cornel Burtică. Mihai Gere, 
Ion Ioniță. Vasile Patilineț, Ion 
Stănescu, Ștefan Andrei, Ion Din- 
câ. împreună cu soțiile.

Erau prezenți, de asemenea, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, 
conducători ai instituțiilor centrale

și organizațiilor obștești, generali, 
ziariști.

Au fost de față ambasadorul 
Iranului la București, Sadegh Sa- 
drieh, cu soția, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Pakistanului, 
M. Akhbar Agha. șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la București, 
alți membri ai corpului diplomatic.

Vizitele pe care președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. le întreprinde 
în Pakistan și Iran se înscriu ca 
etape importante in dezvoltarea 
relațiilor de prietenie dintre țara 
noastră și aceste state și, in același 
timp, sînt o expresie a politicii ex
terne a statului nostru de promo
vare consecventă a colaborării și 
cooperării fructuoase. în interesul 
înțelegerii între popoare, al păcii 
și securității internaționale.

(Agerpres)

Uzina de mașini grele din București este „locul de naștere" .al unuia din produsele „de vîrf" ale indus
triei românești : turbogeneratorul de 330 MW. în fotografie: aspect din atelierul de montaj al turbogehe- 

rotorului

A 16-a hidrocentrală
de pe

La Mînicești, localitate 
situată intre Pitești și 
Curtea de Argeș, au în
ceput lucrările de con
strucții la cea de-a lfi-a 
centrală a sistemului hi
droenergetic de pe riul 
Argeș.

Noul obiectiv, care va 
dispune in final de o pu-

Argeș
fere instalată de 15 MW, 
este conceput fără lac 
de acumulare propriu ; 
apa ce va pune in miș
care cele 2 turbine va fi 
adusă printr-un canal de 
aducțiune, din lacul de 
acumulare al hidrocen
tralei de la Zigoneni.

Cu 6 luni mai repede

— Dv. ?
loan Popovici răspunde 

prompt :
— 250.
— Dv. ?
Sava Luca se precipită la 

fel cu replica :
— Eu ? Păi, eu am donat 

500 de lei. Dar, dacă știam 
cu cine am de-a face...

„Dacă știam cu cine am 
de-a face..."

Unde am mai auzit cu
vintele acestea ? Străbătu
te de o sfintă indignare. 
Cerșind clemență, lncer- 
cind să justifice. Căutind 
să apere ceea ce, înde
obște, nu mai putea fi 
apărat. Pentru că, de 
regulă, acest „dacă știam..." 
vine tardiv. E rostit abia 
atunci cind cel in cauză a 
ajuns la „mintea cea de pe 
urmă". La ananghie. Și, ca 
să scape de rușine, de o- 
probriu, de răspundere — 
apelul la „formula ferme
cată" care ar trebui să con
vingă, să disculpe, să re
pare prostia sau actul ne
cugetat.

La urma urmei ce ar mai 
fi trebuit să știe despre 
Vasile Vădan și Alexan- 
droni Moise amintiții loan 
Popovici, Sava Luca și toți 
ceilalți in situația lor ? Și 
V.V. și A.M. erau cunoscuți 
în Simcriă ca niște cai 
breji, cum se spune. Hra
mul pe care-1 purtau ? 
„Păstori de suflete" iși zi
ceau dinșii. de nu știu ce 
rit.

„Fiecare — afirmau cu 
orice prilej cci doi, cui avea 
timp să-i asculle — trebuie 
să se gindească și la viața 
de „dincolo", unde nu poți

merge încărcat de păca
te44. Iar pentru ca această 
„operațiune*4 a iertării cul
pelor pămintești să fie 
bine organizată și primită 
cum se cuvine acolo, ,.sus“, 
V.V. și A.M. apelau inva
riabil la... bani, la „dona- 
ții".

Iată cum. loan Popovici 
„donează" 250 de lei acestor 
scopuri, Sava Luca, „cu fa-

se amintește de codul pe
nal care taxează intreaga 
afacere drept înșelătorie 
curată și, potrivit acestei 
încadrări, condamnă pungă
șia lui V.V. și A.M.

„Donatorii ?“ înțeleg, în 
sfîrșit, că au fost trași pe 
sfoară ; pricep în sfîrșit că 
„trimișii domnului" n-ar fi 
avut cum să-i facă nici mai 
buni și nici mai răi, nici

Despre tupeul, despre 
lipsa de scrupule a diverși
lor ..aleși" am mai scris in 
paginile ziarului nostru, cu 
dorința de a preveni asu
pra intențiilor deloc de
zinteresate ale acestora.

Ce știau, de pildă, mulți 
cetățeni din Alba Iulia des
pre Ion Bujor ? Că este fo
tograf la cooperativa „Mu
reșul". Că trăiește în ..frica

Da suta și-ti iau...
„păcatu"
Cînd vorbesc „predicatori" de tipul celor înfățișați în acest articol, 

feriți-vă buzunarele I

milia" (!) 500 de lei. Alții 
dau cite 300 sau 400. cei cu 
punga mai strimtorată — 
mai puțin. „Păstorii" string 
gospodărește pină la ulti
mul bănuț. Șt astfel, de la 
dumnezeu mai puțin — 
adică deloc ! — de la oa
meni sute concrete, sc 
adună miile peste mii. 
deocamdată pentru suflete
le celor doi întreprinză
tori. Trai nineacă pe ono
rabilii, pină in clipa cînd li

mai fericiți și nici mai ne
căjiți și, în concluzie, ar 
dori paralele înapoi. Numai 
că sutele au fost păpatc — 
drastic decont al prostiei și 
credulității, invățare de 
minte cu... pagubă pentru 
toți cei ce sc lasă îmbrobo
diți de indivizi buni de 
gură, puși pe trai, mai 
exact, pe huzur din punga 
celor care se încumetă să-i 
asculte și să afle astfel 
gustul brașoavelor.

lui dumnezeu". Și. mai a- 
Ics, că. ori de cite ori se 
ivește prilejul, indeamnă și 
pe alții să se ingrijească de 
cele sufletești, argumentind 
cu viețile sfinților. Care era 
adevărata viață a lui I.B. ? 
Ne-o spun convingător 
constatările comisiei pentru 
controlul provenienței unor 
bunuri dobindite in mod ili
cit din localitate : intr-un 
timp foarte scurt, I. B. acu
mulează bunuri nejustifica

te in valoare de peste 
100 000 lei. Sus-numitul fo
tograf n-a putut răspunde 
la citeva întrebări foarte 
concrete.

Unii dintre cei care-i erau 
mai apropiați — oameni 
care nu o dată îi admira
seră elocința, mai-mai să-l 
creadă in ce spune — au 
rămas stupefiați. „Cum, 
Bujor al nost' să facă una 
ca asta ?“ Faptele, probele 
sint suficient de concluden
te pentru a mai insista a- 
supra lor. „Bujor al nost’ 
arăta, ce-i drept, a fi „in 
frica lui dumnezeu" ; dar, 
după cum se pare, una a- 
răla și alta făcea. Stringea 
harnic, la teșcherea, tot 
ce-i incăpea sub mină, cu o 
poftă harpagonică.

Proba bunei credințe a 
tuturor „predicatorilor de 
ocazie" stă la indemina ori
cui : adevărata față a 
„profeților" apare, de re
gulă, odată cu interesul 
material concret pe care-1 
urmăresc. Orgia de fraze 
ajunge pină la urmă aici ; 
pentru aceasta este așe
zată in linie de bătaie ar
tileria ..argumentelor" lor. 
Escrocheria se dezvăluie 
insă pină la urmă și vaj
nicii „predicatori" se de
mască pină la urmă drept 
pungași de rînd. Să cen
zurăm din capul locului 
intențiile declarat dezinte
resate ale acestor indivizi, 
iar dacă totuși au apucat 
să vorbească, păziți-vă 
buzunarele 1

I. TUDOR

O VIATĂ 
PENTRU 
CLIPA 

TRIUMFULUI 
Citind rîndurile care urmează îi veți 
stima și îndrăgi și mai mult pe acei ti
neri ce se dăruiesc trup și suflet pentru 

gloria sportivă a patriei

Performanța — un record allelic, un gol de mare 
frumusețe la handbal sau la fotbal, o victorie a lup
tătorului premiată cu medalia olimpică de aur sau 
o izbîndă la capătul unei curse pe luciul apelor — 
se măsoară in timpul restrîns al secundelor și mi
nutelor. însă energia care a provocat rezultatul ră
sunător s-a strins picătură cu picătură in corpul și 
în sufletul atletului pe parcursul anilor de trudă 
migăloasă și anonimă. După o formulă care cuprin
de. pe lingă talent, multă ambiție plus voință, plus 
muncă neîntreruptă, s-a realizat și s-a înmagazinat 
o încărcătură de forțe capabilă să se transforme 
fulgerător în ceea ce numim performanță. Efectul 
acesteia, explozia de largă și profundă satisfacție a 
mulțimii amatorilor de sport, să ne-o imaginăm ca 
pe o explozie a esenței distilate din miliarde de 
stropi de sudoare, esență pură desprinsă din efortul 
încrineenat al atletului cu propriile limite fizice și 
psihice, pentru acele progrese cotidiene aproape im
perceptibile.

în ancheta noastră, pe care o publicăm în pagina 
a IlI-a, ne propunem să dezvăluim cititorilor aceas
tă parte „secretă" din munca și viața citorva mari 
sportivi români.

IAȘI (Corespondentul 
„Scînteii", Manole Crirca- 
ci). Anul 1973 a coincis, 
ia Fabrica de antibioti
ce din Iași, cu punerea 
in funcțiune — cu 6 luni 
mai devreme — a unei 
noi instalații pentru pro
ducerea bevitexului, cu o 
capacitate de 2 000 tone 
pe an. Acest succes este 
urmarea colaborării rod
nice între beneficiar, 
proiectant și constructor, 
fiecare dintre ei reali- 
zind în devans sarcinile 
ce le-au revenit. Se es
timează ca pină la sfîr- 
șitul acestei luni, la noua 
instalație să se obțină o 
producție peste prevede

rile proiectului privind 
activitatea primei luni 
de funcționare. Astfel, se 
creează condiții pentru 
ca parametrii proiectați 
de la noua instalație să 
fie atinși cu 6 luni în
ainte de termen.

In actualul cincinal, 
Fabrica de antibiotice 
din Iași iși va tripla ca
pacitățile de producție, 
aici urmînd să mai fie 
puse in funcțiune o in
stalație de biostimula- 
tori, alta de lizină, o 
nouă secție de extracte 
vegetale din plante, pre
cum și mai multe pavi
lioane pentru noi pro
duse antibiotice.

An nou, produse noi
CLUJ (Corespondentul 

.Scînteii", Al. Mureșan). 
— La uzina „Tehnofrig" 
din Cluj se fabrică circa 
350 tipuri de utilaje pen
tru industria alimentară și 
frigorifică. Și in acest 
an, procesului de înnoire 
,și de modernizare a pro
ducției i se acordă o deo
sebită atenție. Chiar in 
aceste zile, atelierul dc 
prototipuri al uzinei a 
început executarea unor 
noi linii tehnologice de 
îmbuteliat lichide alimen
tare fără presiune, cu o 
capacitate de 3 000 sticle 
pe oră. de preparat și 
îmbuteliat suc de roșii, 
fructe și ncctaruri, cu o 
capacitate de 1,2—2 
tone pe oră etc. In 
fază avansată de montaj 
se află și linia de pre
parat și îmbuteliat bău
turi răcoritoare, cu o 
capacitate de 1 500 sticle

pe oră. în curs de pro
iectare și asimilare sint. 
dc asemenea, și alte pro
duse noi ale uzinei in
tre care : o linie de îm 
buteliat băuturi răcori
toare, cu o capacitate di 
3 000 sticle pe oră, o in
stalație de pasteurizat 
smîntînă, care poate pre
lucra 5 000 litri lapte pe 
oră, noi tipuri de utilaje 
pentru îmbuteliat lapte și 
iaurt, grupuri de răcire 
pentru transportul pro 
duselor alimentare, de 
2 000 kilocalorii pe oră, 
dulapurile de condiționat 
aer — de 74 000 kilocalo
rii pe oră, compresoare 
frigorifice cu Frepn-12, 
și altele.

Pină la finele cincina
lului, aproape întreaga 
producție de utilaje a- 
limentare și frigorifice a 
uzinei va fi înnoită și 
modernizată.
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Un moment în lupta pentru actualitatea culturală
făurirea SCENA

Se împlinesc patruzeci de ani de la 
Înființarea Frontului Plugarilor, or
ganizație democratică a țărănimii 
muncitoare, care a adus o contribu
ție importantă la Înfăptuirea obiec
tivului urmărit cu perseverență de 
Partidul Comunist Român — fău
rirea alianței muncitorești-țărănești — 
la desfășurarea revoluției populare 
și a operei de construire a noii orin- 
duiri sociale.

In perspectiva celor patru decenii 
care au trecut de la acest eveniment 
memorabil, dobindește o strălucită 
verificare istorică orientarea clarvă
zătoare a P.C.R. care, situindu-se cu 
fermitate la postul său de luptă în 
avangarda proletariatului, a maselor 
asuprite de la orașe și sate, a des
fășurat o intensă și sistematică ac
țiune îndreptată spre reunirea în 
cadrul unui front comun a tuturor 
forțelor politice și sociale democra
tice pentru apărarea intereselor fun
damentale ale poporului. Depășind 
concepții eronate, renunțind la 
lozinci neadecvate stadiului și con
dițiilor specifice ale societății româ
nești, partidul și-a sporit capacitatea 
de a mobiliza și organiza in lupta 
revoluționară mase tot mai largi ale 
populației. Este unul din marile 
merite ale partidului faptul că, 
în cadrul acestei orientări de prin
cipiu, a situat statornic în cen
trul preocupărilor sale închegarea 
alianței muncitorești-țărănești — și 
că, in acest context, a dezvoltat cu 
Frontul Plugarilor, încă de la inte- 
meierea acestei orgahizații, relații 
de strinsă alianță și conlucrare, care 
aveau să-și găsească punctul culmi
nant în perioada construcției so
cialiste.

Atunci cînd, la 8 ianuarie 1933, se 
puneau bazele Frontului Plugarilor, 
ca organizație combativă a maselor 
țărănești, avîndu-1 în frunte pe în- 
flăcăratul patriot și eminentul om de 
stat dr. Petru Groza, România era 
frămintată de grave contradicții so
ciale și politice, ascuțite la maximum 
ca urmare a orientării claselor do
minante, de a arunca întreaga povară 
a crizei economice pe umerii maselor 
muncitoare, atît de la orașe, cit și de 
la sate, unde criza agrară căpătase 
proporții catastrofale, cu consecințe 
din cele mai grele asupra maselor ță- ' 
rănești.

Marile bătălii proletare conduse de 
P.C.R. in anii crizei economice, cul- 
minind cu eroicele lupte ale ceferiș
tilor și petroliștilor de la începutul 
anului 1933, au exercitat o profundă 
inriurire in rindurile țărănimii, con
stituind un puternic impuls pentru 
radicalizarea acesteia. O mărturie 
vie a efervescenței politice din lu
mea satelor a reprezentat-o înfiin
țarea Frontului Plugarilor.

Inițiativa creării Frontului Plugari
lor a aparținut unui grup de țărani 
de pe meleagurile hunedorene, lea
găn al atitor tradiții glorioase de 
luptă ale poporului nostru. Ei au 
convocat la Deva, la 8 ianuarie 1933, 
o mare adunare populară in cadrul 
zsggșjau au fost dezbătute. .obiectivele 
M^fiviitoare 
largi a maselor țărănești. „Vrem azi

■ ■
să vie lume nouă' 
dintre participanții la adunare. Sinte 
tizînd gîndurile și simțămintele ex
primate de toți cei care au luat cu- 
vîntul la adunare, adresîndu-li-se cu 
un vibrant apel la unire, la luptă, 
dr. Petru Groza spunea : „Puterea 
voastră e mare, cu o singură condi
ție : să vă uniți și să vă organizați... 
Eu cred în viitorul vostru".

Programul organizației cuprin
dea, printre obiectivele sale, desă- 
vîrșirea împroprietăririi țăranilor, 
„reglementarea producției industriale 
și comerțului în interesul poporu
lui", libertate politică, reducerea im
pozitelor și a datoriilor țărănești la 
bănci și cămătari. Semnificativ e 
faptul că programul preciza că aceste 
cerințe vor putea fi satisfăcute doar 
printr-o revizuire fundamentală a 
sistemului de guvernămint, asigurîn- 
du-se 
hotăritor 
proprii", 
comune 
ghiari, germani de pe 
rile Transilvaniei, programul 
rata că „interesele plugarilor nu se 
deosebesc după neam, limbă sau re
ligie", deoarece „suferința nu are 
neam, plugurile ară la fel, focul mi
zeriei ne arde la fel". Stabilind drept 
obiectiv fundamental făurirea alian
ței muncitorești-țărănești. programul 
arăta că „Frontul Plugarilor cheamă 
la unire pe toți plugarii cetățeni ai 
acestei țări din tot cuprinsul Româ
niei, care trebuie să-și unească lupta 
eu toate branșele muncitoare, sala
riați etc. pentru dobîndirea marilor 
prefaceri sociale"...

Orientarea activității noii organi
zații și inițierea unui șir de acțiuni 
menite a satisface revendicările eco-

nomice și politice ale populației sa
telor au atras in rindurile ei zeci de 
mii de țărani.

In pofida condițiilor grele ale ile
galității în care era nevoit să 
activeze, Partidul Comunist Român 
a _ întins Frontului Plugarilor o 
mînă tovărășească, stabilind relații 
rodnice de conlucrare, sprijinindu-1 
prin activiștii săi in activitatea zil
nică. ajutîndu-1 să-și călească pro
priile cadre. Organele represive 
burgheze semnalau cu neliniște in 
rapoartele lor succesele noii‘organi
zații, dezvoltarea legăturilor ei cu 
partidul comunist. Cind, la 18 apri
lie 1933, s-au desfășurat sub ce
rul liber, în plin centrul Devei, lu-

oară și s-a consolidat in acei ani, ca 
urmare a liniei politice și lozincilor 
de luptă ale partidului care dădeau 
expresie revendicărilor vitale ale ță
rănimii. în procesul de făurire și că- 
lire a alianței, o importanță hotărî- 
toare a avut politica P.C.R.. care a 
chemat masele țărănimii la înfăptui
rea pe cale revoluționară a reformei 
agrare, la confiscarea cu de la sine 
putere a păminturilor moșierești.

Nu a existat moment important al 
procesului revoluționar ce a urmat 
eliberării patriei, nu a fost cucerire 
revoluționară a maselor populare in 
primii ani ai trecerii la construirea 
socialismului care să nu se bazeze 
pe forța alianței muncitorești-țără-

40 de ani de la crearea
Frontului Plugarilor

O inițiativă notabilăPREMIERE
nist Român — în ansamblul lor masa 
cadrelor de bază și activiștilor Fron
tului Plugarilor desfășurind o mun
că intensă pentru înfăptuirea poli
ticii partidului la sate, pentru trans
formarea socialistă a agriculturii.

...Au trecut anii. Socialismul a în
vins definitiv pe pămintul românesc, 
inaugurînd o epocă de progres rapid 
in toate sferele vieții sociale. Alianța 
muncitorească-țărănească — pentru 
înfăptuirea căreia Frontul Plugarilor 
a militat încă de la întemeiere — s-a 
dovedit, baza socială trainică a statu
lui socialist, temelia de nezdruncinat 
a noii orînduiri sociale. încheierea 
cooperativizării agriculturii a marcat 
ridicarea pe o treaptă superioară a 
acestei alianțe, creșterea rolului ei de 
forță motrice a societății socialiste.

în prezent, Partidul Comunist Ro
mân, forța conducătoare a societă
ții noastre, partidul de avangarda al 
clasei muncitoare, cuprinde, totoda
tă. pe cei mai înaintați și 
hotărîți militanți din rindurile 
rănimii cooperatiste ; așa cum 
arătat la Conferința Națională 
P.C.R., din cei peste 2 230 000 
membri de partid, peste 534 000 
țărani. Este o caracteristică 
a evoluției societății noastre cursul 
spre omogenizare socială, întărirea 
continuă a unității politico-morale a 
tuturor oamenilor muncii de la orașe 
și sate — unitate ce își găsește ex
presie organizatorică in crearea 
Frontului Unității Socialiste, organi
zație larg reprezentativă a tuturor 
claselor și categoriilor sociale unite 
în jurul și sub conducerea Partidu
lui Comunist Român.

împlinirea idealurilor seculare de 
dreptate ale țărănimii, Ca și ale tu
turor celorlalți oameni ai muncii, 
noua înfățișare, mereu mai prosperă, 
a satului românesc, recoltele bogate 
obținute de pe păminturile pe care 
țărănimea cooperatistă muncește cu 
elan și hărnicie, bunăstarea și con
dițiile de trai civilizate ale țărăni- 

justețea politicii mar- 
a Partidului Comu- 
care a călăuzit intre- 
lupta victorioasă de 

socială și națională, in

• TEATRUL TV anunță pentru 
marți 9 ianuarie, ora 20,10, premiera 
„Hernani" de Victor Hugo. Adapta
re pentru TV de Cornel Popa și 
V. Plătăreanu. Regia : Cornel Popa. 
Cu : Ștefan Iordache. Ilinca Tomo- 
roveanu. Gh. Cozorici, Ion Besoiu, 
Mircca Șeptilici, C. Bărbulescu, Ilea
na Stana Ionescu, Nelly Sterian. Va
lentin Plătăreanu.

• TEATRUL SCURT TV prezin
tă joi 11 ianuarie, ora 21,50, „Duet", 
comedie de Andi Andrieș, în inter
pretarea Teatrului Național din Iași. 
Regia : Victor Tudor Popa.

a Operei române

mai ■ 
ță- 
s-a 

a 
de

sînt 
majoră

• TEATRUL
COMEDIE „ION VASILESCU" 
scris pe 
cuminte, 
ranga.
Baranga
Costin ; 
asistent : Rodica Paloșan : costume : 
Gabriela Nazarie. Interpreți : Mar
cela Rusu, Dem. Rădulescu. Stelian 
Cremenciuc, Lucreția Racoviță.

afișul său
Cristofor"
Direcția de 
; asistent 

decoruri :

DE REVISTA ȘI 
a în- 

premiera „Fii 
de Aurel Ba- 
scenă 

regie :
Mihai

Aurel 
George 
Tofan ;

Opera română a 
programat o stagiune 
pentru elevi și stu- 
denți in perioada va
canței de iarnă. Pen
tru decembrie și ia
nuarie erau anunțate 
„Motanul încălțat", 
„Spărgătorul de nuci", 
„O noapte furtunoasă" 
și „Priculiciul", 
cui lebedelor", 
bierul din 
Colectivul

a

„La- 
Băr- 

Sevilla". 
artistic al 

îndeplinit 
promisiune, 
tineretului 

anunța- 
au 

ast-

mărit palpitind pen
tru pățaniile . Motanu
lui încălțat. Direcția 
artistică a operei a ți
nut strînsă legătura cu 
profesorii de muzică 
din Capitală și, după 
cum am văzut, roade
le s-au arătat fără în- 
tîrziere. De mult nu 
a mai avut opera săli 
arhipline. un public 
atit de receptiv, 
entuziast 1

Vineri seara 
prezentat „Bărbierul 
din Sevilla". Muzica 
lui Rossini a cucerit. 
Un Don Basilio — 
Ioan Hvorov, și un 
Don Bartolo — Con
stantin Gabor, de zile 
mari, au impresionat 
prin vervă, prin ha
zul irezistibil. Lucian 
Marinescu a creat un 
Figaro plin de isteți
me. de spirit. Tinărul 
solist al Operei româ
ne ,s-a ilustrat ca un 
artist consacrat, un tî- 
năr artist cu un au
tentic talent. In Ro- 
sina — soprana Cor
nelia Angelescu a

de

trecut cu succes difi
cilul examen. A cu
cerit prin dezinvoltu
ră, prezență scenică 
deosebit de plăcută, fi
nețea frazării ; s-a re
marcat evidentul pro
gres vocal spre pene
trantă, strălucire. Am 
apreciat, de asemenea, 
jocul lui Antonius Ni- 
culescu. în contele 
Almaviva. glasul Mi- 
haelei Mărăcineanu- 
Berta. Orchestra con
dusă de Constantin 
Petrovici a sunat con
vingător, cu multă ti
nerețe.

Așadar, o reușită ini
țiativă a Operei ro
mâne : stagiunea pen
tru tineret. Atenția cu 
care au urmărit tine
rii ascultători opera 
lui Rossini, aplauzele 
îndelungate adresate 
artiștilor sînt deopo
trivă un succes pen
tru interpreți și o car
te de vizită grăitoare 
pentru viitorul public 
meloman.

s-aoperei, 
această 
oferind 
spectacolele 
te. Distribuțiile 
fost bine alese, 
fel incit interpretarea 
să fie convingătoare, 
să dezvăluie valențele 
genului. să deschidă 
larg poarta celor care 
pentru prima oară in
tră în sala operei, 
pentru spectacolele li
rice. Am urmărit pu
blicul acestor seri. 
L-am văzut aplaudind 
„Spărgătorul de nuci", 
fascinat de muzica lui 
Ceaikovski, l-am ur-

>

A

• TEATRUL DE NORD DIN 
SATU-MARE iși invită spectatorii 
la noile sale spectacole — ambele 
premiere pe țară :

— „Oțelul", dramatizare după 
mânui lui Constantin Chiriță, 
Mihai Raicu. la secția română :

— „Numărătoarea copacilor" 
Kocsis Istvăn. la secția maghiară.

crările Congresului țărănesc, in pre
zența a circa 20 000 de reprezentanți 
ai frontiștilor organizați pină atunci 
pe județe, plase și comune. Frontul 
Plugarilor devenise o prezență activă 
in viața politică a țării, lozincile 
sale de luptă aveau un puternic ecou 
în lumea satelor.

Aderind integral la obiectivele lup
tei antifasciste — inițiată, organizată 
și condusă de P.C.R. — Frontul Plu
garilor s-a situat consecvent in rîn- 
dul organizațiilor 
patriotice care 
ună și în frunte 
tru a împiedica 
mului la putere, 
dependenței și 
nale, a 
patriei.

In aceste condiții, politica P.C.R. 
de coalizare a forțelor democratice 
capabile să salvgardeze interesele 
fundamentale ale poporului și-a gă
sit expresie in făurirea Frontului De
mocratic care inmănunchea un șir de 
organizații democratice, antifasciste, 
precum și fracțiuni ale unor partide 
burgheze. In acest cadru se înscriu 
acordurile încheiate de Frontul Plu
garilor ou organizația „Madosz" 
24 septembrie 1935 ; cu Blocul de
mocratic, „Madosz" și Partidul 
cialist (Popovici) la 6 decembrie 
1935 ; succesele Înregistrate in a- 
lcgerile parlamentare parțiale din 
1936. ca și in alegerile comunale 
și județene din 1937. de către 
forțele democratice, care, răspunzind 
chemării partidului comunist, au 
prezentat in alegeri liste comune, 
pricinuind serioase infringed legio
narilor și altor grupări fasciste.

Ilegalizarca Frontului Plugarilor 
după instaurarea dictaturii regale in 
februarie 1938 nu l-a putut împiedica 
să-șj mențină legătura cu masele și 
Să-și" continue: activitatea'. Poziția 

;prdi(ind^atriotică av'Fr<iiitului Plaga-

democratice și 
au militat, impre- 
cu comuniștii, pen- 
ascensiunea fascis- 
pentru apărarea in- 
suveranității națio- 

integrității teritoriale a

la

so-

nești, și în care să nu fie încorporat 
aportul Frontului Plugarilor. In a- 
cest sens, trebuie subliniat faptul 
că. în spiritul hotărîrilor plenarei 
din martie 1949 a C.C. al partidu
lui. Frontul Plugarilor a desfășurat 
o amplă și laborioasă activitate pen- • 
tru trecerea la edificarea socialis
mului la sate, pentru atragerea ma
selor țărănești pe calea agriculturii 
cooperatiste.

Desigur, in activitatea de două de
cenii a organizației nu au lipsit unele 
slăbiciuni și momente critice, unele 
dintre ele inerente condițiilor com
plexe în care erau nevoite să-și des
fășoare activitatea forțele democra
tice. Esențial este însă faptul că 
Frontul Plugarilor și-a îndeplinit ro
lul pe care și l-a asumat ca orga
nizație menită să contribuie la mo
bilizarea maselor țărănimii în lupta 
revoluționară alături de clasa mun
citoare, ca susținător activ al poli
ticii partidului comunist la sate. In 
noile condiții istorice ale stadiului 
de evoluție sOcial-politică a societă
ții românești, Frontul Plugarilor a 
ajuns, in primăvara anului 1953, la 
concluzia că și-a îndeplinit misiu
nea și a adoptat hotărîrea de auto
dizolvare. După cum se știe, o mare 
parte, cei mai hotărîți militanți și 
simpatizanți al organizației au in
trat in rindurile Partidului Comu-

mii reflectă 
xist-leniniste 
nist Român, 
gul popor in 
eliberare 
opera de construire a societății so
cialiste. întărirea continuă a alian
ței muncitorești-țărănești reprezintă 
un factor hotăritor al înfăptuirii mă
rețelor obiective stabilite de Con
gresul al X-lea și Conferința Națio
nală ale P.C.R.. al realizării societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

ConS. univ. dr.
Gh. I. ION1ȚA

rilor și-.a găsit o vie expresie in par-

Noul hotel

Partidul Co- 
conducă torul

de sub jugul 
rindurile po-

cu 10 etaje dat recent în folosință în cartierul „Crișan I 
din Slatina

maselor muncitoare „rolul 
asupra diriguirii sorții 

Continuînd tradiția luptei 
a țăranilor români, ma

cle pe meleagu- 
Transilvaniei, programul a-

REGHIN

SE DEZVOLTĂ 

INDUSTRIA 
LOCALĂ

TG. MUREȘ (Corespondentul 
„Scinteii", L. Deaki). — între
prinderea „Republica" din Re
ghin este una dintre cele mai 
moderne și importante unități 
ale industriei locale județene, 
înființată în 1948, cu numai 15 
muncitori, astăzi întreprinderea 
are un efectiv de peste 1 000 de 
salariați. De la cîteva ateliere 
dispersate s-a ajuns la o uni
tate modernă, cu patru hale de 
producție înzestrate cu utilaje 
de înaltă tehnicitate. Colectivul 
acestei întreprinderi realizează 
și livrează, prin cooperare, o 
serie de produse finite și semi
finite marilor uzine din țară, 
printre care celor de tractoare 
și autocamioane. în acest an, 
pentru prima dată s-a prevăzut 
aici executarea unor utilaje 
pentru industria chimică, de la 
rezervoare pînă la unele meca
nisme de reglaj de înaltă tehni
citate, transportoare, elevatoare 
etc. O serie de produse tioi 
sînt destinate fondului pieței. 
Printre acestea se numără 
pompa de umflat cauciucuri, 
soba electrică, încălzitorul de 
apă cu gaze tip „Mureșul", ma
șina de semănat manual pentru 
grădini și altele.

șir de orașe ale țarii, la 30 august 
1940, impotriva odiosului Dictat dc la 
Viena.

Anii negri ai dictaturii mililaro- 
fasciste au supus celui mai greu exa
men toate forțele sociale și politice 
ale țării. Frontul Plugarilor a răs
puns cu elan chemării partidului 
comunist Ia unirea tuturor forțelor 
patriotice, antifasciste in lupta pen
tru răsturnarea dictaturii antones- 
ciene, pentru scoaterea țării din răz
boiul hitlerist și întoarcerea armelor 
impotriva Germaniei naziste. Ra
poartele organelor de siguranță anto- 
nescienc din acea perioadă consem
nau: „Nu mai sint pentru nimeni un 
secret legăturile intre " 
munist și Petru Groza, 
Frontului Plugarilor".

După eliberarea țării 
fascist, reorganizindu-și 
trivit noilor condiții ale activității le
gale, Frontul Plugarilor și-a lărgit 
sfera de acțiune pe cuprinsul întregii 
țări, a înglobat mase largi ale țără
nimii. Congresul general al organi
zației din 1945 a încununat o etapă 
importantă in desăvirșirea organiză
rii sale pe scară națională.

Clarviziunea politică a P.C.R., ca
pacitatea sa de a-și stabili strategia 
și tactica pe baza aplicării legilor ge
nerale ale revoluției socialiste la par
ticularitățile societății românești 
s-au reflectat și în perseverența cu 
care a militat pentru închegarea 
alianței muncitorești-țărănești, ca 
forța socială in stare să înfrîngă re
zistența forțelor reacțiunii, să asi
gure victoria revoluției populare. Co
laborarea cu vechi tradiții intre par
tidul comunist și Frontul Plugarilor 
a fost ridicată pe o treaptă superi-

—
FĂRĂ FUM
ÎN CARTIER

„Vă facem cunoscut 
că pe str. Codrii 
Neamțului din secto
rul 4 din Capitală, în 
dreptul blocului unde 
locuim, există o fa
brică de cărămidă în 
cadrul căreia, de cit va 
timp, uscarea cărămi
zilor se face sub șo- 
proane deschise — 
ne-a scris cititorul 
nostru D. Barbu. Din 
această cauză, intregul 
cartier este acoperit 
de o perdea deasă de 
fum, ceea ce face ae
rul greu de respirat".

Măsurile comunicate 
de către Inspectoratul 
sanitar de stat al mu
nicipiului București, 
căruia redacția i-a a- 
dresat scrisoarea spre 
soluționare, sînt cate
gorice, în spiritul apă
rării sănătății locuito
rilor cartierului, 
fel, 
„7 Noiembrie" 
somată să înceteze 
derea cărămizilor 
aer liber și să 
ducă sursele de

fapt care 
stingerea

Ast-
întreprinderea 

a fost 
ar

in 
re- 
po- 
s-a

nea căreia sînt cele 4 
unități de cărămidă- 
rie, pentru introduce
rea unor procedee de 
fabricație care au dus 
la poluarea cartierului 
de locuințe cu gaze, 
fum etc. : întreprin
derea sus-menționată 
a fost somată, de ase
menea. să dezafecteze 
unitățile de cărămidă- 
rie din această zonă.

In încheiere, sintem 
informați că s-a inter
venit la Centrala con- 
strucții-montaj Bucu
rești. aparținind de 
consiliul popular mu
nicipal. pentru urgen
tarea măsurilor de 
dezafectare a tuturor 
unităților de cărâmi- 
dârie din zonele de 
locuințe, inclusiv cele 
menționate in scrisoa
rea adresată redacției. 
Sperăm că intervenția 
Inspectoratului sâni 
tar de stat va găsi 
la conducerea centra
lei menționate ecoul 
cuvenit.

MĂSURI
JUDICIOASE

ro
de

de

• TEATRUL „VALEA JIULUI" 
PETROȘANI prezintă cea de-a treia 
premieră din actuala stagiune : „Ini
mă rece" — dramatizare de Eduard 
Covali după W. Hauff. Regia : Mar
cel Soma. Scenografia : Virgil Popa. 
Ilustrația muzicală : Romeo Chelaru. 
Interpreți : Mihai Clita, Stefania 
Donca. Eugenia Papaiani, Ilie Ște
fan, Florin Plaur. Mircea Pinișoară, 
Mircea Zabalon. Paulina Codreanu, 
Alexandru Anghelescu. Alex. Co
dreanu, Wilhelmina Sovinschi. Cor
vin Alexe, Vasile Duțu, Alex. Zecu, 
Alexandru Dan și alții.

e Colectivul TEATRULUI DE 
STAT REȘIȚA prezintă premiera 
„Nu vă jucați cu oltencele", comedie 
de Gheorghe Vlad. Regia : Geta 
Vlad ; scenografia : arh. Dimitrie 
Sbierea. în distribuție : Tanța Lake, 
Dan Turbatu, Florin Tîmpu, Vasile 
Baiu, Iuliana Doru Iliescu, Coca 
Mihalache. Gheorghe Vîlceanu, Aura 
Rimniceanu ș.a.

LA TEATRUL NAȚIONAL 
„I. L. CARAGIALE"

în cadrul turneelor pe care le-a 
efectuat in anul 1972 prin centrele 
industriale din țară (Brașov, Făgă
raș. Tohan. Oradea. Satu-Mare, Cluj, 
Baia Mare, Suceava, Iași. Roman, 
Piatra Neamț. Bacău, Vaslui. Brăila, 
Galați, Ploiești etc,). Teatrul Na
țional a prezentat 90 de spectacole 
cu piese din dramaturgia originală 
și universală (Jocul de-a vacanța. 
COf-ina., Chîrița, Travesti, Take, ilanke 
și Cadîr, Iadul și pasărea. Cine ești 
tu ?, Cui i-e frică de Virginia Woolf ?, 
Oameni și șoareci, Fanny), la care 
au asistat peste 60 000 de spectatori.

în 1972, colectivul Teatrului Națio
nal a prezentat la diferite cluburi și 
case de cultură din Capitală (Repu
blica. Laromet, Semănătoarea, Casa 
de cultură a studenților etc.) spec
tacole cum ar fi Jocul de-a vacanța. 
Travesti. Comedia paiațelor. Camera 
de alături. Moartea ultimului golan, 
Părinți teribili, Fanny etc, pe care 
le-au vizionat aproape 10 000 de spec
tatori.

★

Inițiativa Teatrului Național de 
a prezenta la sediu spectacole pen
tru elevi a dat roade. La spectaco
lele cu piesele : Coana Chirița, Jo
cul de-a vacanta. Săptămina patimi
lor, Moartea ultimului golan, Iadul 
și pasărea, Oameni și șoareci. Fanny 
au asistat, numai in perioada octom
brie—decembrie 1972, peste 12 000 
tineri spectatori.

DOUĂ DECENII 
DE ARTĂ TEATRALĂ

de

TEATRUL MAGHIAR DE STAT 
DIN TIMIȘOARA împlinește 20 de 
ani de existență. De-a lungul lor, 
teatrul timișorean a prezentat 131 de 
premiere, în peste 4 600 de specta
cole, în fața a un milion și jumă
tate de spectatori.

Teatrul Maghiar de Stat din Timi
șoara începe seria manifestărilor 
prin care marchează evenimentul cu 
prezentarea premierei „Paraziții" 
de Csiky Gergely (joi 11 ianuarie, 
ora 19.30).

S. OȚEANU

Din sălile de concert

realizarea sarcinilor 
de plan și a angaja
mentelor asumate, 
sublinia 
zultatele 
umbrite de 
timpul de 
este folosit 
me de toți 
pierzindu-se

El 
re- 

sint
însă că 

bune 
faptul că 
lucru nu 

în intregi- 
salariații, 
astfel o

efectuat o analiză 
de către conducerea 
grupului. împreună cu 
conducerea C.A.T.C. 
Pitești, pentru a se 
scoate la iveală cauze
le neajunsurilor sem
nalate". în urma con
statărilor făcute s-au 
luat o serie de măsuri.

asemenea, 
precizează

eliminindu-se fluctua
ția internă a oameni
lor". De 
răspunsul
că s-au luat și măsuri 
politico-educative pen
tru întărirea discipli
nei în muncă, in ve
derea folosirii inte-

luare,
tradus prin 
succesivă a cuptoare
lor improvizate : s-a 
dispus sancționarea 
conducătorului între
prinderii „7 Noiem
brie", în subordi-

v

Intr-o scrisoare so
sită din Pitești la 
st'irșitul anului trecut, 
autorul înfățișa aspec
te din munca colecti
vului Combinatului de 
articole tehnice de 
cauciuc Pitești pentru

producție de multe 
milioane de lei, iar 
unele utilaje nu sint 
utilizate corespunză
tor. Acest aspect din 
scrisoare a fost sesizat 
Ministerului Industriei 
Chimice. Răspunsul, 
semnat de ing. C. Cos- 
mescu, director gene
ral al Grupului indus
trial de articole tehni
ce din cauciuc
rești, ne informează : 
„In urma scrisorii s-a

Bucu-

dintre care mențio
năm : „asigurarea a- 
sistenței tehnice cu 
cadre competente a 
tuturor schimburilor ; 
introducerea muncii 
in acord la locurile de 
muncă unde se pre
tează acest lucru ; or
ganizarea locurilor de 
muncă prin in tocmirea 
unor scheme 
laj, in
utilajele să poată fi 
predate pe muncitori.

grale a timpului de 
lucru și a capacității 
utilajelor.

NU-I VORBA
DE 0 SIMPLĂ 
GREȘEALĂ !

a

om-uti- 
așa fel incit

Călin Constantin 
trimis redacției o scri
soare prin care sesiza 
că a fost scos din 
munca de șofer la 
C.A.P. Rotunda, jude
țul Olt, pentru că a

îndrăznit să scoată la 
iveală unele abateri 
comise de Sterie Băr
bulescu, secretar al 
comitetului comunal 
de partid. Autorul 
sublinia că, deși a mai 
sesizat cazul organelor 
competente, nu s-a 
luat nici o măsură.

întrucît era vorba 
de un abuz săvîrșit de 
un activist de partid, 
redacția a adresat 
scrisoarea Comitetu
lui județean Olt al 
P.C.R. Răspunsul pri
mit precizează că. in
tr-adevăr. „petiționa
rul a lucrat ca șofer 
pe autoturismul C.A.P. 
Rotunda pină în luna 
martie 1972. cind a 
fost trecut să lucreze 
pe un autocamion al 
C.A.P. La sfirșitul 
lunii iulie 1972 a fost 
inlocuit și din această 
muncă. Cauza acestor 
schimbări a consti
tuit-o, pe de o parte, 
comportarea lui indis- 
ciplinală, Încălcarea 
unor dispoziții pe care 
le-a primit 
conducerii 
iar pe de 
faptul că 
dința de 
dc bază a criticat com
portarea imorală a se
cretarului comitetului 
comunal de partid 
(subl. ns.) ...Apreciem 
că Bărbulescu Sterie — 
se spune în răspuns — 
a procedat greșit in-

din partea 
unității, 

altă parte, 
intr-o șe- 
organizațic

• Dirijorul danez Cari von Gara- 
guly și Pierre Cochereau (Franța) 
in compania ORCHESTREI SIMFO
NICE A RADIOTELEVIZIUNII 
ROMANE vor oferi melomanilor, 
miercuri 10. joi 11 ianuarie ora 20. 
in studioul din str. 
crări de Beethoven. 
Francis Poulenc, o 
Pierre Petit.

• FILARMONICA
NESCU" deschide din luna ianuarie 
seria de 12 concerte extraordinare, 
oferite cu prilejul împlinirii a 30 de 
ani de la debutul pe podiumul Ate
neului a pianistului Valentin Gheor-

Nuferilor, Iu- 
Pascal Bentoiu, 

primă audiție

„GEORGE E-

ghiu 
tant 
românești. Vor avea loc : 
de concerte", „~.-l _____
cameră". își vor da concursul : 
rijorii Mircea Cristescu, Nicolae Bo- 
boc, Ion Baciu, Mircea Basarab. 
Soliștii : Ștefan Gheorghiu, Cătălin 
Ilea. Dan Grigore, Dan Iordăchescu, 
A. O. Popa, Silvia Marcovici, Ilinca 
Dumitrescu, George Popovici, corul 
și orchestra filarmonicii „George 
Enescu", cvartetul „Pro Arte". Pri
mul concert — Festival Beethoven — 
va avea loc mîine, 9 ianuarie, ora 
20, la Ateneul Român.

— eminent muzician, reprezen- 
de seamă al artei interpretative 

„Concerte 
„Seri de muzică de 

di-

FILME ÎN PREMIERĂ
• VARA BĂRBAȚILOR — pro

ducție a studiourilor sovietice., in re
gia lui Marionas Ghedris. Evocare 
a unor evenimente din Lituania pe
rioadei imediat următoare războiu
lui. aducind în prim plan eroismul, 
spiritul de sacrificiu al populației in 
lupta impotriva unor bande de tero
riști., Cu -Iuozas Budraitis, Antanas 
Șur.na ș.a'.

• PE ARIPILE VÎNTULUI — e- 
cramzgrea rppșapplui., omonim , , al 
scriitoarei Margaret Mitchell. în re
gia lui Victor Fleming. Realizat in 
anul 1938, filmul este 
realităților americane 
războiului

o frescă a 
din timpul 

de secesiune, realizată cu

contribuția unor mari actori : Vivien 
Leigh, Clark Gable, Leslie Howard, 
Olivia de HaVilland etc.

• QUEIMADA — producție a stu
diourilor italiene, în regia lui Gillo 
Pontecorvo. Acțiunea — care se pe
trece în insula Queimada, în secolul 
trecut — reprezintă o denunțare vi
brantă a coloniălișmului, In distri
buție :'MârI6n ' Brando,' tlenato Sal
vatore etc.

•”CABA DE LINGĂ CALEA FE
RATA — producție a studiourilor 
DEFA-Berlin, în regia lui Gerhard 
Respondek. Film de factură poli
țistă.

Festivalul datinilor
străbune

(Corespondentul „Scîn- 
Baltă). — în pitoreasca 
balneoclimaterică Slănic 

a avut loc. în aceste zile, 
al datinilor străbune.

BACAU 
teii", Gh. 
stațiune 
Moldova
un festival 
Manifestarea a avut ca scop desco
perirea și valorificarea celor mai 
reușite spectacole de teatru folcloric, 
inițiate cu prilejul sărbătorilor de 
iarnă. Timp de trei 
teatru haiducesc, 
umane și zoomorfe, 
linde laice, urători

zile, formații de 
teatru cu măști 
formații de co- 
din aproape

EXPOZIȚII

30

• Cenaclul tineretului al Uniunii 
artiștilor plastici a deschis la gale
ria „Galateea" expoziția de desene 
Sorin Dumitrescu.

• Marți 9 ianuarie, ora 13. în sala 
Ateneului Român, va avea loc ver
nisajul expoziției pictorilor : Georges 
Ioannou, Yannis Papadakis, Paris 
Prekas (Grecia).

sistind pe lingă condu
cerea C.A.P. să-l înlo
cuiască pe petiționar 
din funcție. în legă
tură cu acest ultim as
pect ținem să preci
zăm că nu-i vorba de 
o simplă greșeală din 
partea lui S. Bărbules- 
cu, ci de o brutală 
răzbunare pentru 
tică. acoperind 
priile sale abateri 
reprimarea celui 
le-a dat în vileag. Or, 
în răspunsul primit, 
actul grav al răzbună
rii pentru critică nu 
este in nici un fel 
condamnat. Procedîn- 
du-se astfel, s-ar putea 
ca S. Bărbulescu, care 
de altfel a fost inlocuit 
din funcția pe care o 
deținea, să fi rămas 
cumva cu ideea că a- 
semenea fapte grave 
— pe care partidul, so
cietatea noastră le con
damnă cu toată aspri
mea — ar putea fi tre
cute unora cu 
rea. Menționăm, 
odată, după cum se a- 
rată in răspuns, că șo
ferul C. Călin va fi 
încadrat, in curind, 
munca pe care a 
vut-o.

cri- 
pro- 
prin 
care

vede- 
tot-

re
in 
a-

CONCIS, 
LA OBIECT

Comitetul .județean
Bacău al P.C.R. : „In 
urma cercetărilor fă-

cute, majoritatea celor 
sesizate s-au adeverit. 
Țugui Gheorghe a fost 
sancționat pe linie de 
partid cu „vot de blam 
cu avertisment", iar 
secretariatul comitetu
lui județean de 
partid, la propunerea 
U.J.C.A.P.. a hotărit 
scoaterea Iui din func
ția de președinte al 
C.A.P. Orbeni și trimi
terea sa in 
ca membru 
tor".

Grupul de 
autoturisme 
„Pentru 
deficiențelor constatate 
in legătură cu depozi
tarea gunoaielor și re
ziduurilor, uzina își 
construiește un crema
toriu, care va fi dat în 
folosință în trimestrul 
I al anului 1973".

Comitetul executiv 
al consiliului populai' 
al comunei Leordeni- 
Argeș : „Intr-adevăr, 
in satul Glimbocata 
Deal, există o supra
față de 12 hectare te
ren care, datorită po
ziției orografice, per
mite băltirea apei a- 
tunci cind sînt ploi a- 
bundente. Este in curs 
de întocmire o docu
mentație pentru cana
lizarea și dirijarea a- 
pei. Lucrările vor în
cepe in primăvara a- 
cestui an".

producție 
coopera-

uzine de
Pitești : 

înlăturarea

Neculai ROȘCA

de comune ale județului Bacău șl 
din alte județe învecinate s-au în
trecut în prezentarea unui folclor 
milenar, transmis din generație in 
generație. S-au remarcat, în mod 
deosebit, formațiile de „capră" de la 
Stănișești, Enăchești, Strugari, „ur
șii" ’ ’ " -
și Oituz. ansamblurile 
la Palanca și Țibănești. 
festivalului au avut loc 
unei expoziții de elemente de recu
zită. folosite în cadrul spectacolelor 
de teatru folcloric, al unei expoziții 
de artă plastică inspirată din dati
nile și obiceiurile tradiționale, pre
cum și un simpozion pe tema ..Tea
trul folcloric și mișcarea artistică de 
masă".

. , Strugari, ....
de la Dărmănești, Brusturoasa 

„Jianu" de 
In cadrul 
vernisajul

Scurt metraje 
pe ecranele Capitalei

(8—14 ianuarie)

PRODUCȚII
ALE STUDIOURILOR 

,,BUCUREȘTI", „AL. SAH1A 
Șl „ANIMAF1LM"

GRIVIȚA, GLORIA : Film dedi
cat vizitei președintelui Nicolas 
Ceaușescu în Belgia ; MIORIȚA, 
ARTA : Film dedicat vizitei preșe
dintelui Nicolae Ceaușescu in Luxem
burg ; POPULAR : întilniri rodnica 
de lucru ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in județele Cluj, Satu- 
Mare și Maramureș ; SCALA, CA
PITOL : Bizanț după Bizanț ; CEN
TRAL : Străbunii ; LUMINA : Ora
șul și oamenii săi ; DOINA: Bagheta; 
FEROVIAR : Ritmuri românești ; 
EXCELSIOR : Pădurea scufundată ; 
BUZEȘTI : Dimitrie Guști ; BUCEGI : 
Lumini în întuneric ; LIRA : Ori
zont științific nr. 10/972 ; DRUMUL 
SĂRII : Necazurile Sfintei Fecioare; 
FERENTARI : Alo, aici Mihaela ; 
GIULEȘTI : Orizont științific nr. 
11/972 ; MELODIA : România, țara 
mea; FLOREASCA: Urmașii: FLA
CĂRA : Toate apele duc la Ciunget : 
VITAN : N-a condus decît 120 de 
zile ; MODERN: Pădurea scufundată ; 
RAHOVA : Mircești in pastel ; PRO
GRESUL: Omul nostru; FLAMURA: 
Orașul și oamenii săi : LAROMET : 
Circulația pe timp de noapte ; TIM
PURI NOI : Albastru e cerul, Che
mare la înot, Gimnastica e pasiunea 
mea, Vrei să joci și tu tenis ?. Edu
cația fizică și sportul, Bucuria suc
cesului.

PRODUCȚII 
ALE STUDIOURILOR 

DIN ALTE ȚARI
UNIREA : Crocodilii ca crocodilii 

(U.R.S.S.) ; COTROCENI : Anima
lele pădurii poloneze (R.P. Polonă) ; 
PACEA : Arta Egiptului antic III 
(R.P. Ungară) : CRÎNGAȘI : Cerbul 
(R.P. Ungară) ; VIITORUL : Arta 
Egiptului antic II (R.P. Ungară) ; 
MUNCA : Arta Egiptului antic I 
(R.P. Ungară) ; COSMOS : Dresorii 
(U.R.S.S.).
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O viață pentru 
clipa triumfului

BASCHET FEMININ:

Duelul dintre
Politehnica și I.E.F.S. continuă

t
PROGRAMUL I

Recordul mondial 
se înalță 

pe un imens soclu 
de fontă

O fată frumoasă se su
pune fără murmur la co
menzile antrenorului. O 
dată, de două ori, de zece 
ori, bara cu capetele rotun
de de fontă se înalță la 
piept și coboară înapoi. 
Fața umedă, ochii scânteie
tori, sprîncenele puțin în
cruntate, vocea antrenoru
lui se aude iar, bara urcă 
și cade cu zgomot la po
dea. Un moment de liniște, 
apoi operațiunea istovitoare 
< .e reluată de la capăt...

Știți ce a însemnat pen
tru ARGENTINA MENIS, 
in tone, un singur antrena
ment cu haltere dintre cele 
patru ale săptămînilor 
preolimpice din anul 1972 ? 
In; jur de 30 de tone ! 
t'uăte n-o să vă vină să 
credeți, dar, din ianuarie și 
pină în august, Argentina 
Menis a ridicat cu brațele, 
in pregătire, cifra aproxi
mativă de 3 000 tone, adică 
vreo 300 de... vagoane ! O 
fi talentul izvorul perfor
manței, dar, în cazul aces
ta, pe drept cuvînt am pu
tea afirma că recordul 
mondial s-a clădit pe un 
imens soclu de fontă. Unde 
mai pui că antrenamentele 
menționate aveau în vedere 
doar creșterea forței, alte 
patru ședințe pe săptă- 
mină urmărind preparati
vele specifice cu discul sau 
dezvoltarea vitezei ; și fie
care dintre aceste antrena
mente însemna în jur de 
300 de aruncări ! Multe ele
mente înzestrate cu talent 
ar fi zburat și ele spre 
înălțimile performanței 
dacă aptitudinilor le-ar fi 
adăugat devoțiune față de 
muncă și putere de auto- 
renunțare la citeva plăceri 
lăturalnice. Dar, trebuie să 
ai tăria sufletească și con
știința sportivă a discobo
lei noastre pentru a escala
da nivelurile ce se ating 
numai prin talent, pur și 
simplu.

Deunăzi, asistam la un 
Interviu pe care un ziarist 
italian îl solicitase Argen
tinei Menis. La un moment 
dat, colegul din peninsulă, 

tpuțin cam indiscret, a în- 
trebat-o cînd are de gînd 

' «ă se mărite.' Probabili uhpa 
cele arătate mâi 'înainte, vă 
va fi ușor să înțelegeți sem
nificația răspunsului. I-a 
zis Argentina cam așa : 
acum, că am pierdut me
dalia olimpică de aur, nici 
vorbă de măritiș. Intîi, ti
tlul olimpic la Montreal, în 
1976 (!) și aruncările de 
peste 70 de metri !

„Ceea ce îmi dă mie 
putere 

nu se poate filma"
Ce bine e și cit de fru

mos sună să fii compatriot 
cu Berceanu și cu Marti- 
nescu ! — scriam de la 
Munchen in zilele Jocurilor 
Olimpice. Dar medalia de 
aur a lui GHEORGHE 
BERCEANU, ca și acel 
titlu de „neînvins în ulti
mii patru ani de zile" — 
titlu excepțional nu numai 
în ramura luptelor — i-ar 
fi fost accesibile fără sacri
ficiile pe altarul pregătiri
lor cotidiene ? — Care este 
veritabilul secret al succe
selor tale, Gheorghe Ber
ceanu ? „Asta vor să afle 
ji specialiștii străini. Insă

degeaba mă tot filmează și 
mă răsfilmează. Ceea ce 
îmi dă mie putere nu se 
poate filma ! La pregătiri 
eu n-am spus niciodată an
trenorilor mei „nu mai 
pot oricît a fost de greu. 
Vor ei de 3 ori 5 ridicări 
cu 25 kg, cu 30, cu 35 și 
tot așa pînă la 60 kg ? — 
atîtea fac, pentru ca să-mi 
dezvolt trupul. Vor să urc 
forțat, contracronometru, 
din Poiană pînă la... Cris
tianul Mare, și să alerg la 
coborîre ? — asta fac. îmi 
comandă antrenorii să e- 
xersez de zeci de ori intra
rea „la centură" ? — nu 
mă dau la o parte, că doar 
centurarea adversarului 
este „mama luptelor" ! 
Dacă mi se recomandă „o

vara, nu mai puțin de... 
șapte kilometri de cros !

— Dar, mai departe, care 
iți este programul zilei ?

— Iarna, la munte, fac 
între 20 și 30 de kilometri 
pe schiuri. Dacă rămîn în 
București, trag „la galere" 
(„galerele" sînt bacurile de 
sub tribuna velodromului, 
unde lovirea apei e de circa 
trei ori mai grea decît in 
mediul natural !).

Cum vine timpul favora
bil, marele campion care 
este acest băiat al Deltei 
se urcă în barcă — genun
chiul în canoe și mîinile pe 
pagaie : de 8 ori cite 250 
metri, în 58—59 secunde, 
nici mai mult, nici mai pu
țin, și asta in 252 antrena
mente pe an ! Apoi, vin

încălzire" chiar de 40 de 
minute, apoi mă încălzesc 
pină iau foc, ca să pot lupta 
in partide fie și de cite 15 
minute !“

Nu cred oare, băieții 
buni, dar cu lipsuri, că se
cretul. invincibilului Ber
ceanu — acel secret ce nu 
se poate filma — stă, fără 
exagerare, la indemina tu
turor tinerilor cu aptitudini, 
spre a le transforma talen
tul din născare în marea 
performanță internațio
nală ?

10 000 de kilometri, 
în genunchi, 

pînă ia medalia 
de aur

Barca de tip canadian, 
numită canoe, e probabil 
ambarcațiunea cea mai pu
țin agreată in lumea cano
tajului din cauza poziției 
dificile, intr-un genunchi, 
cu pagaia strînsă în ambele 
miini. Se înțelege că obți
nerea unor rezultate supe
rioare pretinde antrena
mente foarte dure care-i 
fac să dea bir cu fugiții pe 
amatorii de succese ieftine.

— Cu ce îți începi ziua 
obișnuită de muncă, IVAN 
PATZAICHIN ?

— Cu așa-numita „învio
rare", ceea ce înseamnă 
pentru mine, cotidian, pe 
orice vreme, iarna sau

probele de control, apoi re
gatele interne și internațio
nale. Iar, toate acestea, se 
înmulțesc cu doi, fiindcă 
participă și la... canoe-du- 
blu !

Intr-un an — 2 570 km 
parcurși pe apă ; în patru 
ani — peste 10 000 de kilo
metri, atît de lung a fost 
drumul lui Patzaichin pînă 
la medalii. Vă închipuiți ce 
a simțit el în momentul în 
care — atunci, la Munchen 
— i s-a rupt pagaia și era 
cit pe-aci să iasă din con
curs ! Ajuns cu mare în- 
tîrziere la linia sosirii și, 
fiind aplaudat. de specta
tori, și-a întrebat antreno
rul, pe Mercurian : oamenii 
ăștia aplaudă de-adevăra- 
telea sau mă iau peste pi
cior ? Pînă la urmă, cum 
știți, totul s-a încheiat cu 
bine spre satisfacția amato
rilor de sport de la noi din 
țară, spre bucuria firească 
a consătenilor lui de la 
Mila 23. Aceștia au trăit 
niște peripeții proprii de 
suporteri, despre care nu 
pot să nu amintesc. Satul 
este alimentat cu energie 
electrică de la un genera
tor al cărui program de 
funcționare e riguros stabi
lit. Iată însă că fiul Milei 
23 concura în finală la 
Munchen în afara... progra
mului generatorului ! A ie
șit tot satul să-1 convingă 
pe electrician : dă-ne acum 
curent pentru televizoare și 
după asta lasă-ne cit vrei 
în întuneric. Și au avut

oamenii dreptatea lor. 
Patzaichin le-a adus, și 
ne-a adus, lumina medaliei 
olimpice, rod auriu al ta
lentului înflorit printr-o 
muncă neistovită de cițiva 
ani în șir...

Confesiunea unui 
corifeu al handba
lului : „Mi-am în- 
frînt slăbiciunile, 

am călcat 
în picioare 
necazurile"

Aleg în continuare un 
alt sportiv român de renu
me. L-am urmărit la cam
pionatul mondial, l-am ur
mărit la Jocurile Olimpice. 
Oriunde, la Paris sau Lyon 
sau, recent, la Munchen, 
simpla anunțare prin difu
zoare a numelui său stir- 
nea ropote de aplauze. 
Formidabilul trăgător cu 
mina stingă — 636 de go
luri in 126 de meciuri ale 
echipei naționale și peste 
5 000 în întreaga activitate ! 
— deține fără contestație, 
încă din 1967, primul loc în 
clasamentul handbaliștilor 
lumii.

Aș putea să scriu și des
pre GHEORGHE GRUIA 
că, dincolo de talent pentru 
jocul de handbal și de ca
lități fizice, se află o mun
că neîntreruptă de 15 ani 
(„cînd am venit la Steaua. 
Ilie — adică Năstase — a- 
vea doar 11 ani !“). Aș pu
tea să spun multe, de e- 
xentplu, numai despre pre
gătirea acelui șut atit de 
redutabil — pasă, inălțare și 
iarăși repetări cu zecile, 
fără adversar, cu adversar, 
cu împingeri și agățări, cu 
blocaje și contre. Sau des
pre intimplări de joc • 
nasul deplasat de trei ori. 
arcade sparte, cicatrice pe 
obraz, ori despre grija spe
cială pentru brațul sting pe 
care-1 ferește de curent 
oriunde, in mașină, in a- 
vion.

Totuși, ceea ce aș dori să 
desprindă tinerii din „feno
menul Gruia" este tăria de 
caracter, ambiția cu care 
s-a menținut pe culmile 
handbalului, neprecupețind 
nimic pentru o asemenea 
deosebită-realizare 'sporti
vă. — Ce mai faci, Gheorghe 
Gruia — i-am pus banala 
întrebare, in ultimele zile 
din 1972. — Bine — mi-a 
răspuns la fel. Apoi; a con
tinuat : — Bine și nu prea 
fiindcă nici acest sfirșit de 
an nu mi-1 petrec cu soția. 
Zilele trecute, discutind cu 
ea, ne-am dat seama că in 
opt ani de căsnicie noi n-am 
stat împreună nici jumătate 
din tot acest răstimp ! — 
N-ai vrea să-mi dai cea mai 
simplă explicație personală 
pentru longevitatea carie
rei tale sportive ? — Eu. de 
la începerea practicării 
sportului, mi-am căutat ca
lea proprie de afirmare. 
Am subordonat totul țelu
rilor performanței. Nu 
ra-am speriat nici de în
fruntări. mi-am infrînt slă
biciunile, am călcat in pi
cioare necazurile și m-am 
dus mai departe. — O urare 
la început de an pentru ti
nerii sportivi ? — Mai mult 
un indemn : ii îndemn să fie 
ambițioși pină la încrînce- 
nare in fața piedicilor așe
zate în calea rezultatelor. 
Iar, atunci, cînd le vor ob
ține pe acestea, să devină 
și mai ambițioși în arenă !

Valeriu MIRONESCU

A căzut cortina peste primul din
tre cele trei tururi ale campiona
tului feminin de baschet. După cum 
se arăta in rubrica ziarului nostru, 
la începutul acestei ediții a compe
tiției, lupta pentru întîietate s-a dat 
tot între primele trei clasate din 
campionatul trecut, adică între for
mațiile bucureștene Rapid, I.E.F.S. 
și Politehnica.

Ordinea în clasamentul de față a 
suferit însă unele modificări : Poli
tehnica ocupă acum primul loc, iar 
Rapid, actuala campioană, a coborit 
pe treapta a treia. I.E.F.S. a rămas 
pe aceeași poziție secundă, neschim
bată de doi ani încoace.

Politehnica (antrenor prof. Gr. 
Costescu), cu toate că nu are în 
prezent lotul cel mai valoros și mai 
omogen, a demonstrat o evidentă su
perioritate pe întreg parcursul turu
lui. în afara unui singur eșec, in 
fața echipei Rapid, studentele au ob
ținut numai victorii la diferențe a- 
preciabile (atît acasă, cît și în de
plasare) în fața tuturor celorlalte 
participante.

Trebuie evidențiată, în principal, 
puterea de luptă, apoi coeziunea tac
tică. procedeele folosite cu succes în 
apărare (presing, „om la om" și 
..zonă"), procentajele bune obținute 
la aruncările libere și din acțiune, 
forma excelentă manifestată de Sza- 
bados, Ciocan și Savu, dar și apor
tul tinerelor Boca și Capotă.

Marea favorită a acestui campio
nat. formația I.E.F.S. (antrenor prof. 
I. Nicolau), care are, fără îndoială, 
lotul cel mai valoros din baschetul 
nostru feminin (7—8 jucătoare ru

late în ultimii doi ani în echipa re
prezentativă). n-a reușit, tocmai in 
partida decisivă cu Politehnica, să-și 
pună în valoare calitățile. Totuși, in- 
frîngerea suferită in fața rivalei 
sale nu-i atenuează echipei I.E.F.S. 
șansele la titlul de campioană na
țională...

Așadar, de la 25 februarie, o dată 
cu începerea celui de-al doilea tur. 
pe mai departe vom urmări un duel 
Politehnica—I.E.F.S. ! Concomitent, 
la subsolul clasamentului, patru e- 
chipe — ,,U“ Cluj. Sănătatea Satu- 
Mare, Constructorul București și 
Voința Tg. Mureș — vor încerca din 
răsputeri să evite ultimele două 
locuri care înseamnă retrogradarea 
in divizia B. Dincolo de lupta pen
tru titlu și pentru evitarea retro
gradării, ne exprimăm speranțele că, 
in cele 18 etape care mai sînt de 
disputat, antrenorii tuturor formații
lor participante la divizia A vor 
continua promovarea masivă a ti
nerelor baschetbaliste, cu talie înal
tă și cu aptitudini pentru jocul de 
baschet. La urma-urmei, campiona
tul național trebuie să aibă drept 
rezultat creșterea calității baschetu
lui feminin, in raport cu cerințele 
pe plan european.

Valentin ALBULESCU

Rezultatele din ultima etapă : 
I.E.F.S.—„U“ Cluj 81—47 ; Rapid— 
Voința Tg. Mureș 64—55 ; Voința 
București—Crișul Oradea 76—64 și 
Universitatea Timișoara—Construc
torul 70—48.

17,30 Deschiderea emisiunii. Curs 
de limbă franceză. Lecția a 
36-a.
Căminul.
Scena — emisiune de actua
litate și critică teatrală.
Săptămîna în imagini.
1001 de seri.
Telejurnal. 
Reflector.
Straiele părinților. Un eseu 
dedicat permanenței costu
mului popular din vechime și 
pînă astăzi în părțile Gor- 
jului.
Prim-plan. Un prim-plan co
lectiv : familia tehnicianului 
Nicolae Constantin și cea a 
lăcătușului Gheorghe Pintilie. 
Emisiune de Galina Eniștea- 
nu.
Roman foileton : Elisabeth R 
(ultimul episod) „Mîndria 
Angliei" (II).
Steaua fără nume — Floarea 
din grădină. Emisiune-concurs 
pentru tineri interpreți de 
muzică populară. Prezintă 
prof. dr. Mihai Florea.
..24 de ore" « Contraste în 
lumea capitalului.
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PROGRAMUL II

Seară pentru tineret. Ilustra
te din vacanță.
Concursul nostru de dans 
modern la Universal Club. 
„La 18 ani".
Punctul pe i.
Mapamond — „Spre oraș" — 
un reportaj din viața tinere
tului bulgar.
De la Ateneul tineretului la 
Ateneul Român. Cîntă Rodica 
Mitrică.
A fi tînăr comunist — o ini
țiativă a tinerilor de la „Au
tobuzul".
Teletonomat 
cererea dv.
Semn de întrebare — rubri
că de probleme distractive. 
Tinerețea maeștrilor — Brân- 
cuși.
Trei melodii cu Mihaela 
Boian.

5 melodii la

cinema

Pe pirtiile
de schi din țară

și de peste hotare
„Cupa Brașovia" - un suc

ces al organizatorilor
în pofida faptului că zăpada a 

fost foarte puțină și in acest inceput 
de an, la Poiana Brașov s-a desfășu
rat, totuși, primul concurs de schi 
fond al sezonului ’73, „Cupa Brașo
via".

Reușita competiției se datorează 
organizatorilor (Școala sportivă „Bra
șovia"), care au reușit să acțucă ză- . 
padă de prin văile apropiate și să 
.amenajeze-un traseu- de desfășurare 
a întrecerii. în aceste;condiții.meri
tele organizatorilor se ‘cUViii 'âJ fi evi
dențiate în mod special.

Iată-i pe învingătorii probelor din 
competiția „Cupa Brașovia" : 5 km 
senioare : Adriana Barabas (Tracto
rul Brașov) ; 15 km seniori: V. Papuc 
(Dinamo Brașov) ; 3 km junioare II : 
Lucia Benga (Tractorul Brașov) ; 
5 km junioare I : Elena Tișcă (Trac
torul Brașov) ; 5 km junioare II :
I. Beliu (Steagul roșu Brașov) ; 
10 km juniori I : N. Girniță (Dinamo 
Brașov). Ștafete 3x5 km. Junioare 
I : Dinamo Brașov : juniori II : Bra
șovia I ; juniori I : Dinamo Brașov ; 
4x10 km seniori : Dinamo Brașov.

Slalom uriaș în cadrul „Cu
pei Europei"

• învingător : Gustavo Thoeni • 
Sportivii români — pe locuri me

diocre
„Cupa Europei" la schi a progra

mat la Kranjska Gora (Iugoslavia) o 
probă masculină de slalom uriaș, la 
startul căreia s-au aliniat 108 concu- 
renți din 18 țări, printre care și 
România.

Victoria a revenit • cunoscutului 
campion italian Gustavo Thoeni. 
medaliat cu aur la Jocurile Olimpice 
de la Sapporo, care a realizat in 
cele două manșe timpul de 
2T0”50 100. Pe locul secund s-a si

tuat compatriotul său Helmut 
Schmalzl — 2’10”71 100. urmat de 
austriacul Hans Hintersser — 2T1” 
14 100 și italienii Eberardo Schmalzl 
— 2’ll”15/100 și Fausto Rădici — 
2’U”63/100. Francezul Jean Noel Au- 
gert s-a clasat pe locul 14 cu 2T3” 
64/100, iar spaniolul Francisco Fer
nandez Ochoa a ocupat locul 18 cu 
2T4”10/100. Schiorii români Dan Cris- 
tea și Gheorghe Vulpe s-au situat 
pe locurile 34 (cu 2’17”69/100) și res
pectiv 47 (cu 2’23”05'100).

în clasamentul individual masculin 
al „Cupei Europei" conduce, france
zul Claude Perrot cu 33 . puncte, ur
mat de Fausto Rădici (Italia) — 28
punețe. Jean Noel Augert (Franța). 
Gustavo Thoeni (Italia) și Harald 
Rofner (Austria), toți trei cu cite 25 
puncte.

în „Cupa Mondială" — li
deri sînt austriecii

Proba masculină de coborîre din 
cadrul concursului internațional de 
schi (contind pentru „Cupa Mon
dială") de la Garmisch Partenkir- 
chen a revenit sportivului elvețian 
Roland Collombin. învingătorul, in 
virstă de 23 de ani. a acoperit pîrtia, 
in lungime de 3140 m (cu o dife
rență de nivel de 820 m), in
l'47”38 100, fiind urmat de Philippe 
Roux (Elveția) și Marcello Varallo 
(Italia) — ambii cronometrați in 
l'48”05100. Bernhard Russi (Elveția)
— l’48”08 100, David Zwilling (Aus
tria) — l’48”13/100 și Henri Duvil- 
lard (Franța) — l’48’T5T00.

în urma acestor rezultate, situația 
în clasamentele „Cupei Mondiale" 
este următoarea : individual : 1.
David Zwilling — 68 puncte ; 2. Ro
land Collombin — 61 puncte ; 3.
Pierro Gros (Italia) — 50 puncte ; pe 
echipe,: 1. Austria — 352 puncte ; 
2. Franța — 176 puncte ; 3. Elveția
— 164 puncte.

însemnări dintr-o duminică de vacantă
Așadar, vacanța de iarnă a elevi

lor se îndreaptă (vrînd-nevrind) 
spre... linia de sosire I Zăpada mult 
așteptată in aceste zile de vacanță 
a ocolit însă pînă și localitățile mon
tane. Dar, sport se poate face și fără 
covorul de nea. Mulți copii și ado
lescenți din București au știut să 
profite de pe urma avantajului ano
timpului, dindu-și întîlnire cu ghea
ța. La patinoarul acoperit „23 Au
gust" peste 300 de prichindei au în
cercat să deslușească primele litere 
ale acestui sport. Nimic deosebit —■ 
veți spune. Totuși, pe acești copii 
i-am găsit la patinoar dimineața, în
tre orele 6 și 8 !

După aceasta, patinoarul a fost 
invadat de peste 1 000 de tineri, mai 
„avansați" ca primii, care timp de 
aproape cinci ore și-au risipit pe 
gheață voia bună și energia, in timp 
ce muzica le-a însoțit, de multe ori, 
și... căzăturile !

Aceeași mare animație — chiar mai 
mare, aș spune — am intîlnit-o și la 
patinoarul în aer liber de la Flo- 
reasea. Scriu o singură cifră : la ora 
11, pentru cele trei serii ale zilei 
(10,30—12,30 ; 15,00—17,00 ; 18,30—
20,30) se vinduseră nu mai puțin de 
1800 de bilete 1

Alții, care au vrut să evite aglo
merația de aici, au traversat drumul 
și au patinat — cu prudență — pe 
gheața de lingă malul Herăstrăului, 
acolo unde aveau compania citofva 
tineri pescari amatori ce-și încercau 
norocul la cîte-o copcă...

Trec, mai departe. în sala de scri
mă Floreasca II. peste 80 de tineri 
mușchetari — toți pină la 16 ani — 
iși disputau întiietatea pentru titlurile 
de campioni ai municipiului. Ca vechi 
scrimer, am privit cu plăcere la în
trecerile tinerilor, apreciind calitatea 
asalturilor și dirzenia competitorilor. 
Firesc, trebuie subliniate și meritele 
antrenorilor lor (S. Poenaru — 
C.P.M.B.. C. Ciocirlie - .Steaua, ii. 
Bădescu, V. Teodorescu — Progresul, 
E. Bejan. C. Pelmuș — Ș.S.l. C. Bu- 
nicelu — C.S.Ș.. T. Mureșan. L. Gl.s- 
că — Viitorul), care, intr-o perioadă 
de vacanță, au știut să-i atragă pc ti

neri și să-i pregătească zi de zi pen
tru această competiție...

Cei ce iubesc atletismul au avut o- 
cazia să-și măsoare forțele și calită
țile intr-o competiție municipală 
identică celei a scrimerilor. Cind 
m-am îndreptat spre sala „23 August" 
mă așteptam să găsesc o mai mare 
animație în sală. Dar, sîmbătă după- 
amiază și ieri dimineață, la startul 
probelor s-au prezentat numai 68 bă
ieți și 33 de fete. Inițiativei comisiei 
municipale de atletism i-au răspuns 
doar citeva grupări sportive (Viitorul, 
C.S.Ș.. Progresul și Steaua). Unele

și-au trimis reprezentanți simbolic 
(Școala sportivă de... atletism !), iar 
alții deloc (Liceul nr. 35, Olimpia). 
Din această cauză, unele probe au 
fost anulate (alergările de garduri), 
altele s-au desfășurat ca în situația 
redată in fotografia alăturată (mai 
mulți oficiali la probă decit concu- 
renți !). Iar. la săritura în lungime 
fete, titlul a fost ciștigat, ușor, fi
rește, de către singura participantă...

La Palatul Pionierilor, liniște ca 
niciodată. Motivul ? Peste 800 de pio
nieri erau plecați in cinci tabere (Că- 
limănești, Olănești, Sovata. Gura Di-

hamului, cabana Babele), împreună 
cu majoritatea profesorilor afectați 
Palatului. E o acțiune, fără îndoială, 
lăudabilă, insă care nu justifică 
complet absența programului sportiv 
duminical pentru cei rămași acasă...

A fost ultima duminică a vacanței, 
cu mii de copii și adolescenți bucu- 
reșteni practicind sportul ca distrac
ție și in folosul sănătății lor. Mă gin- 
deam că, in definitiv, toate dumini
cile din cursul anului școlar ar tre
bui să capete utilități sportive ase
menea unei duminici de vacanță...

Octavian V1NT1LA

Cristiantrei concurenți I FotoOficialii la „înălțime" ; un starter și mai mulți arbitri pentru
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• Explozia : PATRIA — 10; 12,30; 
16; 18,30; 21, FEROVIAR — 9; 11,15; 
13,30; 15,45: 18,15: 20.30, MELODIA 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30: 20.45, 
MODERN — 8,45; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21.
A Pe aripile vintului : SALA PA
LATULUI — 18 (seria de bilete — 
4421).
a Vara bărbaților : CENTRAL — 
10; 12,30; 15; 17.30; 20.
a Casa de lingă calea ferată : 
FESTIVAL — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21.
• Queimada : LUCEAFĂRUL — 
8.30; 11: 13.30; 16: 18,30: 21. BUCU
REȘTI — 8,30; 11; 13,30; 16; 18.30; 
21.

a Domnului profesor, eu dragos
te : SCALA - 8,30: 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, CAPITOL — 9; 11,15;
13,30 
9,15;
a Lupul
LUMINA 
CEGI — 
15,30; 19.
• Filiera 
13,30; 16:
11,15; 13.30; 16; 18.15: 20,30.
a Bariera : BUZEȘTI — 15.30; 18;
20.15, ARTA — 15,30: 18; 20,15.
a Joe Hill : GRI VIȚA — 9: 11,15; 
13,30: 15,45; 18; 20,30, MIORIȚA — 
10; 12,30; 15; 17,30; 20.
• Ursul Yogi — 9,30: 11.30; 13,45; 
16; 18, Astă-seară dansăm în fami
lie — 20,15 : DOINA.
a Doamna și vagabondul — 9—18.15 
în continuare, Program de filme 
documentare — 20,15 : TIMPURI 
NOI.
a Seceră vintul sălbatic : DACIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30.
• Ecoul de pe coastă —- 10: 12: 14, 
Contesa Walewska — 16,30 : CINE
MATECA (sala Union).
a Săgeata căpitanului Ion : FE
RENTARI — 15,30; 17,45; 20, POPU
LAR — 15,30; 18; 20,15.
• Bulevardul romului : UNIREA
— 15,30; 18; 20,15, DRUMUL SĂRII
— 15,30; 18: 20,15.
• Capcană pentru general : PA
CEA — 15,45; 18; 20.
a Vacanță la Roma :
15,30; 18; 20,30, VIITORUL
18; 20.15.
a Legenda lui Rustam :
— 9: 11,15; 13.30; 16; 18,15;
• Marea evadare : AURORA — 9; 
12,15; 16; 19,30, TOMIS — 9; 12,30; 
16; 19,30.
a Cu mîinile curate : COSMOS — 
15,30: 18; 20,15.
a Am încălcat legea : COTROCENI
— 15,30; 18; 20,15.
• Sfîrșitul Liubavinilor : MUNCA
— 16; J8; 20.
a Micul om mare : VOLGA —- 
11,30: 14,15; 17; 20.
a Perla coroanei : CRÎNGAȘI 
16; 18; 20.
a Frumos, onest, emigrat în Aus
tralia : FLOREASCA — 15,30; 18; 
20,30.
a Drum in penumbră : FLACĂRA
— 15,30; 18; 20.
a Creierul : VITAN —
20.15.
• Fata care vinde flori : RAHO
VA — 15,30; 18; 20,30.
a Fete în soare : PROGRESUL — 
15,30; 18: 20,15.
a A fost odată un polițist : LA- 
ROMET — 15,30; 17,30; 19,30.

21,
16; 18,30; 21.

11,30; 13,45; 16; 
mărilor ;

— 9; 12,30; 
15,45; 19,15,

FAVORIT — 
18,15; 20,30.
Răzbunarea : 

16: 19,30, BU- 
GIULEȘTI —

: EXCELSIOR — 9: 11,15; 
18,30; 21, FLAMURA — 9;

LIRA —
— 15,30;

GLORIA 
20,30.

9;

15,30; 18;

teatre
• Radioteleviziunea română (Stu
dioul din str. Nuferilor) : Concert 
de lucrări de muzică contemporană 
susținut de formația „Ars Nova* 
din Cluj. Dirijor : Cornel Țăranu 
— 20.
a Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Studio) : Schimbul — 20.
a Teatrul „Ion Creangă" : Snoave 
cu măști — 10, Cele 12 luni 
anului — 15.
• Teatrul satiric-muzical „C. 
nașe" (sala Savoy) : Revista 
cuvîntul — 19,30,

I 
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LA C. E. I. L. BACĂU

Mobilă modernă, 
multifuncțională

Combinatul de exploatare și in
dustrializare a lemnului Bacău 
constituie principala unitate care 
asigură valorificarea superioară a 
bogatelor resurse de material lem
nos provenit din pădurile de pe 
văile Trotușului și Bistriței. în ha
lele sale modern utilate, in uni
tățile de la Bacău. Comănești și 
din municipiul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, lemnul este transformat 
în cele mai diverse produse, de la 
cherestea și furnire pină la mobilă 
și case prefabricate. Anual, de' pe 
rampele combinatului băcăuan 
sint expediate către beneficiarii in
terni și externi 600 000 mp binale, 
ceea ce înseamnă uși și ferestre 
pentru circa 20 000 apartamente, 
83 000 tone plăci fibrolemnoase, 
numeroase case prefabricate. Dar 
produsul principal care a dus fai
ma combinatului, atît in țară cît și 
peste hotare, este mobila. Numai 
fabrica de la Bacău livrează anual 
circa 25 000 garnituri de mobilă, iar 
cea de la Comănești peste 600 000 
scaune curbate. O mare parte din 
producția de mobilă a combinatu
lui este destinată exportului. Spe
cialiștii fabricii dovedesc multă 
fantezie in proiectarea diferitelor 
tipuri de mobilă. întregul colectiv 
de muncă de aici depune toate

eforturile pentru ca produsele pe 
care le realizează să răspundă 
exigențelor beneficiarilor. Foto
liile tip „Delta", garniturile de mo
bilă pentru holuri, comodele furni
ruite in diferite culori vii sau na- 
tur se numără printre cele mai noi 
și moderne produse. Ele se bucură 
de o frumoasă apreciere, atît din 
partea beneficiarilor interni, cit și 
a celor din Anglia. Canada, R. F. a 
Germaniei, Elveția etc. Dar cea 
mai solicitată este camera combi
nai ă tip 623'11, o garnitură de mo
bilă compusă din 15 piese : dulap 
cu trei uși, bibliotecă, masă exten
sibilă, canapea-recamier. fotolii 
etc. Lucrată toată în furnir acope
rit cu lacuri poliesterice, această 
garnitură poate fi adaptată cu ușu
rință condițiilor de spațiu din orice 
locuință. La ora actuală, în com
binat se fabrică auroape 50 de ti
puri de mobilă. Prin utilizarea tot 
mai rațională a spațiilor de pro
ducție și a capacității utilajelor, 
colectivul combinatului băcăuan a 
asigurat condiții ca în acest an să 
se producă, peste prevederile pla
nului, mobilă in valoare de circa 
10 milioane lei.

Gh. BALTĂ
corespondentul „Scînteii"

DIN TOATE SPORTURILE
HOCHEI: In campionatul
national, întrecere pentru... 

golaveraj!

Turul al patrulea al campionatului 
național de hochei pe gheață a pro
gramat duminică pe patinoarul arti
ficial din parcul sportiv „23 August" 
primele două meciuri încheiate cu 
următoarele rezultate tehnice : Stea
ua—Dunărea Galați 6—0 (3—0, 1—0. 
2—0) ; Dinamo—S. C. Miercurea Ciuc 
9—0 (3—0, 3—0, 3—0).

SĂRITURI PE SCHI: O nouă 
stea a ,,Turneului celor patru 

trambuline"
Renumita întrecere internațională 

de sărituri cu schiurile „Turneul 
celor patru trambuline" a luat sfir
șit cu victoria lui Rainer Schmidt 
(R. D. Germană), care, în cele patru 
concursuri, a totalizat 914.4 puncte. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
compatriotul său Hans Georg As- 
chenbach — 897,5 puncte, Serghei 
Boșkov (U.R.S.S.) — 874,2 puncte, 
Hans Schmid (Elveția) — 867,2 punc
te, Manfred Wolf (R. D. Germană) — 
866,1 puncte și Rudolf Hoehnl (Ceho
slovacia) — 858,9 puncte. învingăto
rul a dominat actuala ediție a com
petiției, ciștigind primele două con
cursuri (la Oberstdorf și Garmisch 
Partenkirchen) și clasîndu-se pe locul 
secund în cel de-al treilea, desfășu
rat la Innsbruck.

Ultimul concurs s-a disputat la 
Bischofshofen (Austria) și a reunit 
la start 94 de schiori din 17 țări. 
Victoria a revenit cehoslovacului 
Rudolf Hoehnl cu 234,6 puncte, care 
a realizat in ambele sărituri 101 m. 
L-au urmat in clasament Serghei 
Boșkov — 233,4 puncte, Hans Georg 
Aschenbach — 231.8 puncte și Jaro
mir Lidak (Cehoslovacia) — 231,2 
puncte. Rainer Schmidt a ocupat lo
cul 12 cu 219,4 puncte.

PATINAJ : Concursul de la 
Inzell

în prima zi a competiției interna
ționale de patinaj viteză de la In
zell, sportivul sovietic Valeri Mura
tov a ciștigat proba de 1 000 m cu 
timpul de l’23”19/100. In cursa de 
500 m, Valeri Muratov s-a clasat pe 
locul secund cu 40”ll/100, fiind în
trecut de compatriotul său Vladimir 
Komarov, cronometrat in 39”99 100.

în concursul feminin, proba de 500 
m a revenit patinatoarei vest-ger- 
mane Monika Pflug cu 45”51/100, ur
mată de finlandeza Tuula Vilkas — 
47”39/100. Aceasta din urmă a ter
minat invingătoare la 1 000 m cu 
performanța de l’38”28/100, fiind ur
mată de compatrioata sa. Annelie Re- 
pola — l’40”96/100 și Edith Martos 
(Ungaria) — l’49”98/100.

FOTBAL : Campionatul, acolo 
unde meciurile se dispută și 

pe timpul iernii...
Rezultatele înregistrate în campio

natul englez de fotbal : Arsenal — 
Manchester United 3—1 ; Coventry — 
Leicester 3—2 ; Derby — Norwich 
1—0 ; Everton — Stoke 2—0 ; Ips
wich — Newcastle 1—0 ; Leeds — 
Tottenham 2—1 ; Sheffield United — 
West Bromwich 3—0 ; West Ham — 
Liverpool 0—1 ; Wolverhampton — 
Southampton 0—1. Partidele Crystal 
Palace — Birmingham și Manches
ter City — Chelsea au fost aminate.

în clasament conduce echipa Li
verpool cu 40 de puncte (din 26 de 
jocuri), urmată de Arsenal — 37 
puncte (din 27 meciuri) și Leeds — 
35 puncte (din 25 de jocuri).

ȘAH : La Hastings, lider este 
acum Bengt Larsen

După disputarea a 10 runde și a 
unor partide întrerupte din rundele 
anterioare, turneul de șah dc la 
Hastings are un nou lider, în per
soana marelui maestru danez Bengt 
Larsen. Acesta totalizează 7 puncte 
și este urmat in clasament de Uhl- 
mann (R. D. Germană) — 6,5 puncte

(1), Hartston (Anglia) — 6 puncte (2), 
Rajkovici (Iugoslavia) — 5,5 puncte 
(1) etc. Fostul campion mondial Va
sili Smîslov (U.R.S.S.) se află pe lo
cul 11 cu 4,5 puncte.

în runda a 10-a, Tukmanov l-a 
învins pe Browne, Anderson pe 
Wade, iar Radulov a ciștigat la 
Mestel. A fost consemnată remiza in 
partidele Rajkovici—Eley, Barcza— 
Smîslov și Larsen—Hort. Celelalte 
partide s-au întrerupt.

C1CLOCROS : Belgienii do
mină și această disciplină de 

ciclism
Concursul internațional de ciclo- 

cros desfășurat la Estavayer s-a 
încheiat cu victoria lui Albert van 
Damme. Acesta a fost cel de-al 
patrulea succes consecutiv obținut de 
campionul belgian în cursele inter
naționale la care a fost prezent. în 
competiția de la Estavayer, Albert 
van Damme a parcurs 25.600 km in 
lh 01’47”, fiind secondat la 1’03” de 
elvețianul Ueli Muller. Au urmat in 
clasament Hermann Gretener (Elve
ția) — la 1’40”, Ceslaw Polewiak (Po
lonia) — la 1’41” și Peter Frisch- 
knecht (Elveția) — la 2’12”. Ciclistul 
belgian Norbert Dedeckere, campion 
mondial la amatori în anul 1972, a 
evoluat din nou neconcludent, cla- 
sîndu-se în final pe locul 10, la 
3’18” de ciștigător.

PRONOSPORT
Atalanta — Fiorentina 1—1 X
Bologna — Milan 3—2 1
Internazionale — Juventus 0—2 2
Napoli -- Sampdoria 0—0 X
Roma — Palermo 0—0 X
Ternana — Lanerossi 2—0 1
Torino -- Cagliari 0—0 X
Verona -- Lazio 1—1 X
Brescia -— Bari ANULAT
Catania — Varese 1—1 X
Cesena -- Perugia 2—0 1
Lecco — Como 2—1 1
Taranto — Reggina 2—2 X
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Pakistanul asteaptk 
cu căldură 

nafttete României

Azi se reiau ia Paris

Convorbirile confidențialei

le Duc Ibo-H. Kissinger
WASHINGTON 7 (Agerpres). — 

Consilierul special al președintelui 
S.U.A. pentru problemele securității 
naționale, Henry Kissinger, a plecat 
duminică spre Paris. Așa cum s-a 
mai anunțat, în capitala Franței va 
avea loc luni o nouă intîlnire con
fidențială intre Kissinger și Le Duc 
Tho, consilierul special al delegației 
R.D.V. la Conferința cvadripartită in 
problema vietnameză.

Corespondență specială din Rawalpindi

La ora cind trans
mit această cores
pondență, capitala pa
kistaneză. este pregătită 
să facă o primire căl
duroasă președintelui 
Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste 
România. Nicolae 
Ceaușescu. care. îm
preună cu soția sa, 
Elena Ceaușescu, va 
face intre 8 și 12 ia
nuarie o vizită ofi
cială de prietenie in 
Pakistan, la invitația 
președintelui acestei 
țări, ■ Zulfikar Aii 
Bhutto.

Pregătirile au în
ceput cu citeva săp- 
tămini in urmă, cind 
presa din cele două 
țări a făcut cunoscut 
comunicatul oficial cu 
privire la vizită. „Un 
prieten al Pakistanu
lui sosește, să-1 pri
mim cu toată ospita
litatea... Pakistanul a- 
cordă o mare impor
tanță vizitei președin
telui Ceaușescu — pri
ma vizită la noi a unui 
șef de stat român" — 
a declarat in cadrul 
unei recente conferin
țe de presă purtătorul 
de cuvint al guvernu
lui pakistanez.

S-au remarcat, pe 
bună dreptate, ma
nifestările din Pakis
tan prilejuite de ani
versarea in țara noas
tră a unui sfert de 
veac de la. proclamarea 
republicii. Ca expresie 
a bunelor auspicii sub 
care incepe vizita înal
tului oaspete român, 
oficialități pakistaneze 
au ținut să sublinieze 
raporturile bune exis
tente deja între Româ
nia și Pakistan, precum 
și posibilitatea lărgi
rii și diversificării 
lor. Ziarele care apar 
aici și postul național 
de radio și televiziu
ne au oglindit pe larg 
aceste manifestări. 
Departamentul pa
kistanez al informa
țiilor a popularizat pe 
larg manifestările 
consacrate României și 
pregătirile pentru in- 
timpinarea conducă
torului ei. Sub men
țiunea „Vizita pre
ședintelui român — 
serie specială", au fost 
difuzate presei șapte 
articole despre țara 
noastră, despre po
litica sa internă și ex
ternă. despre stadiul 
relațiilor româno-pa- 
kistaneze, date bio
grafice ale tovarăși
lor Nicolae Ceaușescu 
și Elena Ceaușescu, 
care vor fi publicate

Intr-un supliment al 
ziarelor pakistaneze 
ce vor apărea in ziua 
sosirii, lată un pasaj 
reprodus din artico
lul intitulat „Dezvol
tarea relațiilor româ- 
no-pakistaneze — noi 
dimensiuni" : „Prima 
vizită de stat in Pa
kistan a șefului statu
lui român Nicolae 
Ceaușescu și a soției 
sale Elena Ceaușescu 
reprezintă o mani
festare a prieteniei 
și cooperării crescin- 
de dintre Pakistan și 
România. Ea va oferi 
liderilor celor două 
națiuni prilejul să ex
ploreze căile spre 
consolidarea acestor 
relații și să determine 
ca cele două țări să 
coopereze in toate do
meniile posibile".

Ziariștii români, pre- 
zenți in aceste zile in 
capitala pakistaneză, 
s-au bucurat de o 
deosebită atenție din 
partea oficialităților. 
Președintele Pakista
nului, Zulfikar Aii 
Bhutto, a avut amabi
litatea să acorde trimi
șilor televiziunii și re
vistei „Lumea" un in
terviu. El a subliniat 
dorința Pakistanului 
de a dezvolta relații pe 
multiple planuri cu 
România, in interesul 
ambelor țări și popoa
re, al colaborării și 
destinderii internațio
nale și a relevat adin- 
ca impresie pe cate i-a 
lăsat-o vizita sa in 
România acum cîți- 
va ani. In cadrul con
vorbirilor cu Feroze 
Qaiser, consilier spe
cial al președintelui 
pentru problemele e- 
conomiei, cti~ 'Khlida 
Bakhsh Bucha, consi
lier al președintelui 
pentru problemele a- 
griculturii, precum și 
cu șeful Departamen
tului informațiilor și 
alte persoane oficiale 
din țara gazdă, au fost 
făcute, de asemenea, 
aprecieri elogioase la 
adresa personalității 
marcante a președinte
lui României, cu privi
re la consecvența și 
inalta principialitate a 
politicii externe a 
României.

In zilele imediat pre
mergătoare vizitei, te
leviziunea pakistaneză 
a prezentat filme artis
tice de lung metraj și 
documentare despre 
România, iar radioul a 
inclus in programele 
sale muzică populară 
românească.

Simbătă seara, tot pe 
micile ecrane, au fost 
proiectate momente

dtn activitatea șefului 
statului român — intre 
care și aspecte din vi
zita in Belgia — pre
cum și un scurt in
terviu realizat de te
leviziunea pakistaneză 
cu directorul pentru 
Europa răsăriteană din 
Ministerul Afacerilor 
Externe, care, in urmă 
cu cițiva ani, ne-a vi
zitat tara.

Intre România și 
Pakistan s-au statorni
cit relații de prietenie 
și colaborare in spiri
tul respectului deplin 
al independenței, ega
lității în drepturi și a- 
vant.ajului reciproc, in 
interesul ambelor țări 
și al cooperării inter
naționale. Aceste rela
ții iși găsesc expresie 
in multiplicarea con
tactelor politice, in
tr-un șir de acorduri 
și înțelegeri in diverse 
domenii de activitate. 
Schimburile de vizite 
oficiale, intilnirile in
tre factori de răspun
dere ai celor două țări 
au prilejuit, de fiecare 
dată, afirmarea senti
mentelor de prietenie 
și considerație ce lea
gă cele două popoare.

Evoluția pozitivă, 
mereu ascendentă a 
raporturilor româno- 
pakistaneze, pregătirile 
întreprinse ne permit 
să credem, de pe acum, 
că vizita va marca o 
nouă etapă in dezvol
tarea relațiilor dintre 
cele două țări, că pre
zența șefului statului 
român in Pakistan și 
convorbirile pe care le 
va avea cu președinte
le Bhutto vor întări 
temeliile solide ale 
dezvoltării colaborării 
dintre popoarele român 
și pakistanez.

Acum, cind piuă la 
sosirea președintelui 
României în capitala 
Pakistanului, timpul se 
măsoară in ore, între
gul traseu ce va fi 
străbătut de coloana 
oficială — de la aero
port și pină la reședin
ța prezidențială, pusă 
la dispoziția șefului 
statului român pe 
timpul șederii sale la 
Rawalpindi — este îm
podobit sărbătorește cu 
drapelele celor două 
țări și cu portretele 
conducătorilor lor. Pe
numeroase 
sint scrise 
bun sosit

pancarte 
urări de 
înaltului

oaspete român.

Ion PUȚINELU
Rawalpindi, 7 ianuarie

Obiective ale noului plan cincinal 
de dezvoltare a economiei Iranului
TEHERAN 7 (Agerpres). — Pri

mul ministru iranian, Amir Abbas 
Hoveyda, a prezentat in fața Ca
merei Deputaților a parlamentului 
proiectul de lege prin care sint sta
bilite obiectivele și liniile directoa
re ale oelui de-al 5-lea plan cinci
nal de dezvoltare a economiei Ira
nului, care urmează să intre in vi
goare la 21 martie. Potrivit relată
rii agenției France Presse, totalul 
creditelor alocate de stat proiecte
lor incluse în plan se ridică la suma 
de 2 460 miliarde de riali — echi
valentul a 32 miliarde dolari — din
tre care 973 miliarde riali vor con
stitui alocațiile destinate industriei, 
352 miliarde agriculturii, 469 mi
liarde sectorului social, 230 miliar
de învățămîntului și 118 miliarde 
serviciilor publice, restul fiind re
partizat altor ramuri ale economiei 
naționale. Potrivit prevederilor nou
lui cincinal, produsul național brut 
al Iranului, care atinge în prezent

valoarea anuală de 1 226 miliarde 
riali, se va majora cu 11,4 la sută 
anual, ajungind, in 1978. la 2 110 mi
liarde — a precizat primul ministru 
iranian.

O valoare echivalentă cu 22 mi
liarde dolari din investițiile prevă
zute de plan va proveni din bene
ficiile rezultate din industria petro
lieră. Hoveyda a precizat, în acest 
sens, că producția de petrol a Ira
nului, care atinge în prezent o me
die de 5,2 milioane de barili pe zi, 
se va ridica, în cursul următorilor 
cinci ani. la 8.3 milioane barili. In 
cursul aceleiași perioade, capacita
tea rafinăriilor de petrol, care se 
ridică în momentul actual la 14 mi
lioane de metri cubi, va spori de 
peste două ori, ajungînd la 28,4 mi
lioane de metri cubi, iar consumul 
de gaze naturale, atingind în pre
zent 3 miliarde de metri cubi, va 
crește la 9 miliarde de metri cubi.

FINLANDA

Acorduri privind stabilirea de relații 
diplomatice cu R. D. G. și R. F. G.
BERLIN 7 (Agerpres). — Acordul 

privind stabilirea relațiilor diploma
tice între R.D.G. și Finlanda, semnat 
la 8 decembrie, la Helsinki, a intrat 
în vigoare, începînd de la 7 ianua
rie.

HELSINKI 7 (Agerpres). — Dumi
nică a fost semnat. la Helsinki, 
acordul prin care Finlanda și Repu
blica Federală a Germaniei au ho
tărî! să stabilească relații diplomati
ce la nivel de ambasadă — transmi
te agenția United Press Interna
tional.

proteste Împotriva
politicii S.U.A.

In vietnam
• OLANDA

UTRECHT 7 (Agerpres). — In 
orașul olandez Utrecht a avut loc 
simbătă seara o demonstrație de pro
test împotriva bombardamentelor a- 
viației americane asupra R. D. Viet
nam. Demonstrația, la care au luat 
parte peste 50 000 de persoane, a fost 
sprijinită de toate partidele politice 
olandeze, cu excepția Partidului li
beral și Democrația-70.

o AUSTRALIA
CANBERRA 7 (Agerpres). — Ac

tuala politică a Administrației S.U.A. 
in Vietnam a format obiectul unor 
violente critici formulate de Thomas 
Uren, membru al Cabinetului austra
lian. După cum relatează agenția 
Associated Press. Uren a calificat po
ziția Statelor Unite in problema 
vietnameză ca o „diplomație a te
rorii". După cum relevă agenția 
citată, aceste critici urmează atacu
rilor la adresa politicii S.U.A. in 
Vietnam, formulate de mai mulți 
membri ai guvernului australian, 
precum și notei de protest adresate 
in acest sens președintelui S.U.A. de 
primul ministru al Australiei, Gough 
Whitlam,

Pentru aplicarea 
acordului de unificare 
a statelor yemenite

ADEN 7 (Agerpres). — Salem 
Robaya Aii, președintele Republicii 
Democratice Populare a Yemenului, 
l-a primit pe Abdullah Hamran, re
prezentantul personal al președinte
lui Republicii Arabe Yemen, Abdul 
Rahman Iriani. In cursul întrevede
rii, Hamran i-a înminat șefului sta
tului sud-yemenit un mesaj din par
tea președintelui Iriani. referitor la 
„măsurile practice de punere in lu
cru a acordului de unificare a ce
lor două state yemenite".

De asemenea, el a mai avut în
trevederi cu Abdullah Al Khamiri, 
reprezentantul personal al pre
ședintelui Salem Robaya, în cadrul 
cărora au fost examinate diverse 
aspecte legate de lucrările comisii
lor interyemenite.

în capitala Ghanei, Accra, urmează 
să se deschidă azi Conferința mișcă
rilor de eliberare de pe continentul 
african, pentru a analiza stadiul ac
tual al luptei pentru independență 
din teritoriile aflate încă sub ocupația 
colonială și modalitățile intensificării 
acestei lupte, in vederea lichidării 
dominației străine. Așa după cum se 
arată și in mesajul de Anul Nou al 
Organizației Unității Africane, — sub 
auspiciile căreia se desfășoară această 
conferință — 1972 a fost o perioadă 
in care mișcările de eliberare au ob
ținut succese deosebit de importante. 
Ca urmare a acestor succese, a creș
terii continue a potențialului și pres
tigiului lor in Africa și in lume, miș
cările de eliberare din Angola, Mo- 
zambic și Guineea-Bissau au fost 
recunoscute in baza unei rezoluții — 
printre ai cărei autori se numără și 
România — adoptată cu o mare ma
joritate de voturi de către recenta 
sesiune a Adunării Generale a O.N.U., 
ca singurele exponente legale ale po
poarelor pe care le reprezintă. Aceas
tă recunoaștere internațională mar
chează începutul unei noi etape a 
luptei pentru independență, etapă 
decisivă care apropie și mai mult 
victoria lor asupra colonialismului.

Știrile sosite de pe fronturi
le luptei anticolonialiste din A- 
frica vin să confirme acest lucru, 
în Angola, unde forțele patriotice au 
eliberat un teritoriu de 500 000 de 
kmp locuit de peste un milion de 
oameni, lupta de eliberare a căpătat 
o amploare fără precedent, stimulată 
și de reconcilierea intervenită intre 
cele două mișcări de eliberare : Miș
carea Populară pentru Eliberarea An- 
golei (M.P.L.A.) și Guvernul Revolu
ționar in exil al Angolei (G.R.A.E.). 
Ultimul comunicat al armatei de eli
berare națională din Angola relevă 
pierderile grele in oameni și mate
riale suferite de colonialiști, inclusiv 
distrugerea :garnizoanelor și aeropor
turile militare din Luvo, Mamarosa, 
Gongoul și Lubolo.

Pe cealaltă coastă a Africii, în Mo- 
zambic, patrioții au bombardat, re
cent, pozițiile trupelor portugheze din 
orașul Tete, avariind cartierul gene
ral al armatei din provincia cu același 
nume. Pină in prezent, forțele 
FREL1MO au eliberat o cincime din 
suprafața țârii. în aceste zone au 
apărut primii germeni ai vieții libere 
organizindu|-se, intre altele, nuclee 
administrative, spitale, școli. în șco
lile nou create, de pildă. învață 20 000 
de copii ; in același timp se desfă
șoară o amplă campanie impotriva 
analfabetismului.

în urma succeselor obținute pe 
cîmpul de luptă de Partidul african 
al Independenței din Guineea-Bissau 
și Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.), 
in curind urmează să aibă loc con
stituirea primei Adunări Naționale 
căreia ii va reveni sarcina să fixeze 
ziua proclamării independenței țării. 
Așa după cum a declarat recent Amil-

Japonia. Demonstrație de protest la Tachikawa împotriva instalării în acest oraș a unor baze militare ame
ricane, pentru înlăturarea focarelor de război și tensiune, pentru pace și securitate

@ O ® S Ei
Ambasadorul României 

la CaîrO Titus Sinu, a fost primit 
simbătă de către Hussein El Shaf- 
fei, vicepreședinte al Republicii Ara
be Egipt, in legătură cu incheierea 
misiunii sale in această țară, in ca
drul întrevederii, care s-a desfășu
rat intr-o atmosferă de cordialitate, 
a fost evocat cursul ascendent al re
lațiilor dintre România și Egipt.

Convorbiri chino-italiene.
Ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Populare Chineze. Ci Pîn-fei, 
a avut o nouă rundă de con
vorbiri cu ministrul italian de ex
terne, Giuseppe Medici, care se afla 
in vizită oficială la Pekin.

Președintele Republicii 
Zair, Mobutu Șese Seko, a sosit, 
simbătă, la Addis Abeba, unde a avut 
convorbiri oficiale cu împăratul Haile 
Selassie și cu alte oficialități. După 
cum informează agenția China Nouă, 
șeful statului zairez este așteptat să 
sosească miercuri, 10 ianuarie a.c., la 
Pekin, pentru a întreprinde o vizită 
oficială in Republica Populară Chi
neză.

Președintele Consiliului 
Revoluției al Alqeriei, Hoinr* 
Boumediene, s-a intilnit, la sediul 
Frontului de Eliberare Națională, cu 
responsabilii aparatului central al 
partidului, cu șefii departamentelor 
și secretarii generali ai organizațiilor 
naționale. In cadrul reuniunii au fost 
examinate o serie de probleme refe
ritoare la organizarea .și perspectivele 
de viitor ale activității partidului.

Guvernul chilian a inter
zis închiderea de către patronat, in 
perioada actuală, a întreprinderilor 
prelucrătoare de materii prime sau

car Cabrai, liderul P.A.I.G.C., Gui
neea-Bissau este un stat constituit 
care are toate instituțiile sale politi
ce, administrative, economice, juri
dice și își exercită prerogativele in 
mod suveran asupra celei mai mari 
părți a teritoriului național care este 
eliberat.

In pofida represiunilor la care 
este supusă populația Namibiei, 
ca urmare a dominației colonialiste 
sud-africane. lupta de eliberare a po
porului namibian se amplifică conti
nuu. După amplele demonstrații și 
greve care au marcat sfirșitul anului 
1971, rindurile luptătorilor cu arma 
in mină pentru independența țării au

care produc articole de primă necesi
tate. Această măsură, se precizează 
intr-un comunicat oficial, a fost de
terminată de hotărirea unor proprie
tari de întreprinderi care, sub pre
textul acordării așa-ziselor vacanțe 
colective in perioada dintre 15 ianua
rie și sfirșitul lunii februarie, au in
tenționat să sisteze producția, parali- 
zind, astfel, importante sectoare ale 
economiei naționale.

agențiile 
de presă
transmit:

într-un mesaj adresai na
țiunii, primul ministru al Republi

cii Shri Lanka, Sirimavo Bandaranai-
ke. cheamă poporul să depună eforturi 
sporite în noul an pentru creșterea 
producției și a productivității in in
dustrie și agricultură. Arătind că gu
vernul a proclamat anul 1973 — „A- 
nul producției", primul ministru a 
menționat, in mesajul său. necesita
tea unei mai bune valorificări a bo
gățiilor naturale in avantajul pro
priului popor.

Hotărirea de naționaliza
re a altor șase iirme străine, 
care iși desfășurau activ'tatea in U- 
ganda, a fost anunțată in buletinul 
oficial guvernamental. Dintre acestea, 
patru sint subsidiare ale companiei 
britanice „Mitchell Cotts Group". Tot
odată, guvernul președintelui Idi 
Amin a refuzat să reînnoiască li
cențele comerciale ale altor 88 de 
companii britanice.

TUNIS. — Vineri s-a deschis 
la Tunis o expoziție românească 
de fotografii, in cinstea celei 
de-a 25-a. aniversări, a procla
mării republicii in România.

Totodată, radiodifuziunea tu
nisiană a marcat aniversarea 
republicii prin intermediul a 
două emisiuni în cadrul cărora 
a fost evidențiată, semnificația 
zilei de 30 Decern brie și au fost 
prezentate aspecte ale vieții e- 
conomice și cultural-artistice 
românești.

Campania electorală 3 
majorității guvernamentale pentru 
viitoarele alegeri legislative, care 
se vor desfășura in cursul lunii mar
tie, a fost deschisă duminică, in mod 
oficial, de primul ministru al Fran
ței, Pierre Messmer.

Inundațiile din Sicilia. 
Potrivit unui prim bilanț, anunțat de 
autoritățile italiene, pagubele provo
cate de inundațiile din Sicilia se ri
dică la 200 miliarde de lire. Ca ur
mare a acestei calamități, mii de hec
tare de teren agricol se află sub apă, 
iar numeroase căi rutiere continuă să 
fie întrerupte. în Calabria situația 
este deosebit de gravă ca urmare a 
faptului că mii de persoane au rămas 
fără locuințe.

PRETUTINDENI
„INDIENI ALBI"

ÎN BRAZILIA
Zvonuri despre existența unor 

indieni albi a stirnit curiozitatea 
opiniei publice. Recent, o expe
diție în jungla Amazoanelor a 
unor antropologi brazilieni a 
confirmat aceste zvonuri. Indie
nii albi locuiesc intr-un ținut 
greu accesibil, situat cam la 400 
km de Manaus, capitala statului 
brazilian Amazonas. După cum 
arată membrii expediției, acești 
indieni sint relativ mici de sta
tură. dar vinjoși. Limba lor nu 
se aseamănă cu nici una din cele 
vorbite in Brazilia. De unde vin 
acești oameni ciudați ? Ipotezele 
sint foarte variate : unii spun că 
pi ar putea fi urmașii unor na
vigatori europeni, alții că ar fi 
urmașii fenicienilor despre care 
se știe că erau foarte buni na
vigatori.

PREGĂTIRI ÎN VEDEREA 
VIITOAREI ÎNTÎLNIRI 

SPAȚIALE
Un mare eveniment in dome

niul zborurilor cosmice cu oa
meni la bord il va constitui in- 
tilnirea spațială dintre echipa
jele sovietic și american, prevă
zută pentru anul 1975. în foto
grafia alăturată, reprodusă din 
ziarul austriac „Die Presse". cos-

monauții Alexei Eliseev șt Tho
mas Stafford cercetează un mo
del al mecanismului de cuplare 
a unei nave „Soiuz" cu o capsu
lă ,,Apollo".

ECONOMIE DE
CALENDARE

Revista vest-germană „Spie
gel" relatează că o organizație 
scoțiană a consumatorilor (Edin
burgh Consumer Group) a atras 
membrilor săi atenția că pot fo
losi in anul 1973 calendarele din 
1962. intrucit zilele săptăminii și 
datele sint identice. De aseme
nea. li se recomandă membrilor 
organizației să păstreze calen
darele din 1973 pină în 1979,1 
cind... vor fi din nou valabile.

VIATĂ PE UN SATELIT 
AL SATURNULUI?

du-li-se lupta armată. A fost creată 
armata revoluționară a poporului 
Zimbabwe, condusă de Frontul de eli
berare Zimbabwe (FROLIZ1) rezul
tat din acțiunea comună a celor două 
principale forțe politice — Uniu
nea Națională Africană Zimbabwe 
(Z.A.N.U.) și Uniunea poporului afri
can Zimbabwe (Z.A.P.U.). Acțiunile 
tot mai îndrăznețe ale acestei armate 
s-au- extins dincolo de zona văii flu
viului Zambezi. în Matabeland, Wan- 
kie. Gwaai. Nikai și numeroase alte 
regiuni și localități

Toate aceste mișcări de eliberare, 
ca și din alte teritorii coloniale, iși 
desfășoară, firește, activitatea in

CONFERINȚA MIȘCĂRILOR DE ELIBERARE

DE PE CONTINENTUL AFRICANSpre asaltul ultimelor citadele ale colonialismului de pe pămmtiil Afridi
sporit considerabil. Insurecția armată 
din zona Caprivi, situată la granița 
cu Angola și Zambia, s-a extins și în 
celelalte regiuni ale țării, dovedind 
hotărirea poporului namibian de a 
lupta pe toate căile și utilizînd toate 
mijloacele pentru cucerirea dreptului 
său sacru de a trăi intr-o țară liberă 
și suverană.

Chiar in citadela rasismului, în 
Africa de Sud. are loc in ultimul 
timp o intensificare a luptei popu
lației africane, lipsită de cele mai 
elementare drepturi, impotriva poli
ticii odioase a apartheidului. Mișca
rea antiapartheid se dezvoltă și in 
rindurile populației de origine euro
peană. sfirșitul anului trecut adu- 
cind, după cum se știe, vestea intră
rii vestitului chirurg dr. Barnard in 
arena luptei împotriva practicilor 
discriminatorii față de majoritatea 
africană.

O situație asemănătoare se constată 
și in Rhodesia, demonstrațiilor, gre
velor. acțiunilor politice și diplomati
ce ale populației africane adăugin-

condiții specifice. Totodată, in a- 
ceastă luptă există și trăsături ge
nerale. comune tuturor mișcărilor, 
iar conferința de la Accra, prilej bi
nevenit al unui larg schimb de ex
periență, este menită. între altele, să 
contribuie la coordonarea activității 
mișcărilor de eliberare, in scopul 
grăbirii procesului de cucerire a in
dependenței.

Noile evoluții din cadrul mișcă
rilor de eliberare africane sint ur
mărite cu profund interes și adin- 
că simpatie de poporul nostru, de 
opinia publică progresistă de pretu
tindeni. Așa cum bine se cunoaște, 
poporul român este animat de sen
timente de solidaritate militantă cu 
lupta popoarelor africane pentru în
lăturarea colonialismului și aparthei
dului. Țara noastră se pronunță cu 
hotărire pentru respectarea dreptu
lui sacru al acestor popoare de a 
fi stăpine pe destinele și bogățiile 
lor. socotind că ele au dreptul să 
folosească toate mijloacele, inclusiv

lupta armată, pentru eliberarea de 
sub colonialism. O expresie deose
bit de pregnantă a relațiilor de prie
tenie reciprocă, mereu mai strinse, 
dintre poporul român și popoarele 
tinerelor state independente africa
ne, a sprijinului României pentru 
mișcările de eliberare o constituie 
vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in Africa, intilnirile cu liderii aces
tor mișcări. „Profund solidară cu 
popoarele care se ridică pentru scu
turarea .jugului colonial și cucerirea 
dreptului la viață liberă, România 
sprijină activ mișcările de eliberare 
națională, lupia popoarelor împotri
va colonialismului și neocolonialis- 
niului, a oricăror forme de domina
ție și asuprire. Salutăm cu bucurie 
succesele obținute de mișcările de 
eliberare națională in lupta impotri
va asupritorilor colonialiști... Po
porul român va face totul pentru a 
sprijini mișcările de eliberare în e- 
fortul lor de a lichida cit mai re
pede reziduurile rușinosului sistem 
colonial", declara tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la ședința jubiliară a Ma
rii Adunări Naționale consacrate ce
lei de-a 25-a aniversări a proclamă
rii republicii. După cum se știe, in 
România a fost constituit Fondul de 
solidaritate internațională — ilustra
re vie a internaționalismului in lap
te al partidului și statului nostru, 
al poporului român.

Elocventă pentru sprijinul consec
vent al României socialiste este și 
semnarea de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Amilcar Ca
brai, cu prilejul vizitei in țara noas
tră a delegației Partidului African 
al Independenței din Guineea-Bissau 
și Insulele Capului Verde, a primu
lui document marcind recunoașterea 
pe plan internațional a acestui 
partid, a mișcării de eliberare din 
această țară. A fost, așa cum a ți
nut să sublinieze liderul african, un 
act de importanță istorică care a- 
vea, după numai citeva luni, să fie 
extins pe un plan mai larg, prin re
zoluția, amintită înainte, a Adună
rii Generale a O.N.U.

Firește, lupta de eliberare din A- 
frica nu a depășit încă toate ob
stacolele. Adepții colonialismului și 
rasismului caută, în continuare, pe 
toate căile și prin toate mijloacele, 
să-și mențină pozițiile, să-și apere 
privilegiile. Dar este indiscutabil că 
importantele schimbări calitative in
tervenite in ultimul timp in rindul 
mișcărilor de eliberare din Africa 
constituie premisa unui nou avint al 
luptei pentru neatirnare, pentru a- 
firmarea ființei naționale, grăbind 
sfirșitul inevitabil al colonialismu
lui.

TINEREȚEA UNEI.. 
ZEIȚE

Pe Titan, cel mai mare din cei 
nouă sateliți ai planetei Saturn, 
ar putea exista forme primitive 
de viață. La această concluzie au 
ajuns oameni de știință ameri
cani în urma unor cercetări și 
observații. Atmosfera acestui 
satelit — afirmă ei — ar fi foar
te asemănătoare cu cea a Terrei 
de acum două miliarde de ani 
— tocmai vremea cind pe pla
neta noastră apărea viața. Un 
element surpriză, datorită căruia 
s-a și ajuns la astfel de supozi
ții. e descoperirea că atmosfera 
Titanului e mult mai „accepta
bilă" decit se presupunea pină 
acum — și asta in ciuda faptu
lui că acest satelit primește doar 
unu la sută din căldura solară 
de care dispune Pămintul ! Se 
afirmă că pe Titan nu ar fi deci 
mai frig decit iarna la Polul 
Nord,

Recente săpături arheologice 
in regiunea Zaporoje (Ucraina) 
au scos la iveală o statuetă din 
aur de numai 3 centimetri înăl
țime, care o reprezintă pe De
meter, zeiță a agriculturii. „în

virstă" de vreo 2 300 de ani. zei
ța aceasta a fost descoperită in
tr-un mormint scit. Atrag aten
ția in special trăsăturile fine ale 
feței, diadema și colierul. E po
sibil ca acest cap să fie un frag
ment dintr-un colier mai mare. 
Importanța descoperirii constă 
in faptul că acesta e singurul 
exemplar cunoscut al unei sculp
turi in aur. care o reprezintă pe 
zeița Demeter.

Augustin BUMBAC
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