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CERNEALĂPICĂTURA

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂt

Din nou despre excursioniști,

nu iubesc naturacare

vir/ul tijei, omul a bi-

Tltus ANDREI

lupte, 
gerea

O scrisoare despre rezervația „Pietrosu"

în munții Rotinei

i“ In sine voia să ne-o 
recuperate din ve-

rul carpatin. In care se 
aude din nou boncănitul 
cerbilor — s-a populat I» 
ultimii ani cu capra nea
gră, care a existat ca vi-

trosu-Mare se numără 
printre marile frumușeii 
ale munților Rodnei. Ea 
are o suprafață de circa 
2 7oo hectare și o impor-

„SCÎNTEIA" pe urmele... „SCÎNTEÎI"

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
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PARTIDUL CERE TUTUROR 
ORGANIZAȚIILOR SALE

PENTRU BUNUL MERS AL ACTIVITĂȚII
ÎN TOATE UNITĂȚILE INDUSTRIALE

Este bine cunoscută atenția excepțională pe care Congresul ni 
X-lea. Conferința Națională ale P.C.R. au acordat-o creșterii rolului 
conducător al partidului, ca o necesitate obiectivă pentru înaintarea 
•ocietăril noastre pe calea socialismului si comunismului. întărirea 
rolului conducător al partidului depinde, in ultimă instanță, de acti
vitatea fiecărei organizații de partid, a fiecărui membru de partid. 
,.Ln fiecare sector — spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta 
întilnire cu activul organizației județene Prahova a P.C.R. — parti
dul trebuie să exercite o Influentă tot mai rodnică în unirea efortu
rilor maselor de oameni ai muncii, in ridicarea nivelului lor de con
știință, a calificării lor profesionale. în participarea organizată, con
știentă a maselor Ia conducerea întreprinderilor. De felul cum orga
nizațiile de partid vor ști să-si Îndeplinească rolul care le revine in 
fiecare întreprindere si instituție depinde, pină Ia urmă, creșterea ro
lului conducător al partidului in toate domeniile de activitate''.laiul conducător al partidului in 

în actuala etapă de dezvoltare a 
tării, tn centrul politicii partidului 
nostru se află problemele creșterii 
economice, ale dezvoltării indus
triei in primul rtnd. știut fiind că 
industria reprezintă motorul avin- 
tului tuturor celorlalte ramuri ale 
economiei naționale, chezășia pro
movării sl generalizării progresului 
tehnic, baza trainică a ridicării ni
velului general de trai, a făuririi 
unei vieți tot mal civilizate.

Cu atît mai mult cresc. In aceste 
împrejurări, răspunderile organiza
țiilor de partid care acționează în 
industrie. In mijlocul colectivelor 
de muncitori, tehnicieni, ingineri. 
Nu există in prezent SJMTÎnă de 
partid mai importantă pentru or
ganizațiile de partid din industrie 
decît aceea de a uni toate energii
le, a-i mobiliza pe comuniști, pe 
toți ceilalți oameni ai muncii din 
fabrici și uzine, pentru realizarea 
obiectivelor stabilite de partid pri
vind continua dezvoltare și moder-

nizare a Industriei socialiste, pen
tru creșterea eficientei activității 
economice.

în statutul partidului nostru sint. 
precizate cu deplină claritate înda
toririle organizațiilor de partid din 
întreprinderi, modalitățile comple
xe prin care ele își exercită rolul 
lor conducător — de la dreptul de 
control asupra activității conduce
rii administrative si adoptarea de 
hotăriri corespunzătoare in vede
rea îndeplinirii sarcinilor unităților 
economice, pină la desfășurarea 
muncii educative pentru continua 
dezvoltare a conștiinței socialiste 
a celor ce muncesc, stimularea cri
ticii si autocriticii in vederea în
lăturării oricăror neajunsuri sau 
carențe, organizarea de dezbateri 
cu masa celor ce muncesc pentru 
găsirea celor mai potrivite căi de 
progres accelera*.

Organizațiile de partid conlucrea
ză strins în activitatea lor cu orga
nele de conducere administrativă.

dar ele conduc nu administrativ, 
ci politic, cu alte cuvinte adresin- 
du-se conștiinței oamenilor, urmă
rind să-i convingă si să-i atragă 
la activitatea de conducere, la so
lutionarea problemelor cu caracter 
general ale întreprinderii. A face cit 
mai bine cunoscute si înțelese de 
către muncitori, tehnicieni, ingineri, 
sarcinile care le revin — așa cum au 
fost ele definite in documentele de 
partid, în expunerile si cuvintă- 
rilc secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a-i face Pc de
plin conștienți de însemnătatea 
acestor sarcini, dc răspunderile cc 
Ie revin 
teres in 
determina 
energie și 
transpune 
constă, in , . .. . __  _
nizațiilor de partid de conducere a 
vieții economice. Numai in măsura 
in care organizațiile de partid din 

. întreprinderi se bizuie pe masa co
muniștilor. a oamenilor muncii, fo
losesc toate pirghiile muncii politi
ce pentru a determina participarea 
lor conștientă la întreaga activitate 
economică, există garanția că toat? 
măsurile privind bunul mers 
al producției ișl, .vor , da pe 
deolin roadele, că se va asigura 
valorificarea superioară a Întregu
lui potențial tehnic- și uman al în
treprinderilor.

O expresie din cele mal conclu
dente pentru felul în care organi-

si dc propriul in- 
infăptuirea lor. a-i 

să acționeze cu întreaga 
pricepere pentru a le 

în viață — iată în cc 
esență, activitatea orga-

(Continuare în pag. a II-a)

Colectivul întreprinderii de pa
nouri și tablouri electrice din 
Alexandria, intrata în • acest 
cincinal în circuitul economiei 
naționale, participă prin crea
țiile sale la dotarea noilor uni
tăți economice. Panourile și pu
pitrele de comandă, tablourile 
electrice de distribuție, de /lu
mină și forță, echipamentul 
peptru automatizări cu .marca 
unității, produse în serie sau 
ca unicate, au devenit cunos
cute multor constructori de pe 
șantierele noilor capacități in
duși riale. Prestigiul-- unității, 

• pare să spună imaginea de mai 
sus, se cîștigă și se menține 
printr-un riguros control, prin 
grija permanentă ca pe poarta 
întreprinderii să nu iasă decît 

produse de bună calitate
Foto : S. Cristian

MESAJUL
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
adresat participanților la adunarea

populară de la Lutița
Dragi tovarăși,

Doresc sA vă adresez dumnea
voastră, participanților la adu
narea populară de La Lutița, un 
călduros salut din partea Comi
tetului Central al partidului, a 

guvemu-Consillulul de Stat, a 
lui și a mea personal.

La aceasta adunare 
sează un eveniment 
din șirul marilor acțiuni revolu
ționare desfășurate în anul 1848 
în cele trei țări românești. A- 
dunarea de la Lutița se înscrie 
în lupta generală a oamenilor 
muncii din Moldova, Muntenia 
și Ardeal, a militanților sociali 
de la jumătatea secolului trecut, 
pentru răsturnarea orînduirii 
feudale, împotriva dominației 
străine și asupririi poporului de 
către marile imperii din această 
parte a Europei, pentru cuceri
rea de libertăți democratice, so
ciale' și naționale, pentru o viață 
mai bună.

Marile lupte șl frămîntări so
ciale de la 1848 — din care face 
parte și adunarea secuilor de la 
Lutița — au demonstrat unita
tea de voință și aspirații a în
tregului nostru poifor, divizat 
vremelnic în trei state diferite, 
comunitatea de Idealuri a mase
lor populare ce trăiau pe aceste 
meleaguri, indiferent de națio
nalitate, lupta comună a româ
nilor, maghiarilor, germanilor, 
secuilor, pentru libertate, drep
tate socială și independenta na
țională.

Sărbătorim — în cadrul mani
festărilor din anul acesta, prile
juite de aniversarea evenimente
lor de la 1848 — împlinirea a 125 
de ani de la adunarea de la Lu- 
tița, în condițiile în .care între
gul nostru popor, sub conduce
rea Partidului Comunist Român, 
își concentrează, cu elan șb ab
negație, întreaga energie pentru 
înfăptuirea mărețului program

se aniver- 
important

de înflorire multilaterală a pa
triei elaborat do Congresul al 
X-lea și Conferința Națională, 
pentru accelerarea dezvoltării 
economlco-8ociale a României 
socialiste. Toți oamenii muncii 
din patria noastră — români, 
maghiari, germani, secul și de 
alte naționalități — muncesc 
umăr la umăr, într-o ștrînsă 
frăție și unitate, pentru dezvol
tarea avuției naționale, x“‘
crearea unei civilizații 
oare pe pămîntul României. Co
respunzător politicii marxist-le- 
niniste a partidului și statului 
nostru, forțele de producție se 
dezvolta armonios pe întregul 
teritoriu al țării, se ridică la via
ță social-economică înfloritoare 
regiunile odinioară rămase In 
urmă, asi&urîndu-se întregii po
pulații, fără deosebire de națio
nalitate, posibilitatea de a bene
ficia în mod egal de roadele con
strucției socialiste, de a partici
pa activ la întreaga viață socia
lă, la conducerea țârii. Pe baza 
politicii de egalitate deplină în 
drepturi a tuturor celor ce mun
cesc, se creează condiții tot mal 
propice pentru înflorirea și * a- 
firmarea multilaterală, în cîm- 
pul vieții sociale, a tuturor ce
tățenilor de price naționalitate 
ai patriei noastre, liberi și stă- 
pîni pe destinele lor.’

Aniversăm evenimentele de la 
1848 în condițiile în care între
gul popor înfăptuiește cu succes 
politica externă a partidului și 
statului de promovare largă și 
multilaterală a colaborării cu 
toate țările socialiste, cu popoa
rele ce se ridică pentru scutu
rarea jugului asupririi coloniale, 
cu țările care și-au cucerit in
dependența națională și se dez
voltă de-sine-stătator, cu toate 
statele și popoarele lumii, indi
ferent de orînduirea socială, 
contribuind activ la procesul 
destinderii internaționale, la In-

pentru ■ 
superi-

tărirea păcii și securității. Oa
menii muncii din patria noastră, 
fără deosebire de naționalitate, 
acționează pentru promovarea în 
lume a unor principii noi, de e- 
galltate șl respect mutual între 
națiuni, de neamestec tn trebu
rile interne și respectare a drep
tului fiecărui popor de a-și 
hotar! singur destinele, de co
operare rodnică între toate po
poarele.

Evocînd evenimentele glori
oase de acum 125 de ani, lupta 
maselor populare pentru liberta
te, progres și civilizație, facem 
totul pentru a merge neabătut 
înainte pe drumul măreț arătat 
de partid, dînd viață celor mai 
înalte idealuri la care au aspirat 
vreodată mințile luminate ale 
poporului, la care au năzuit 
de-a lungul secolelor masele 
largi populare.

Epoca pe care o trăim va in
tra în Istorie ca cea mal glorioa
să pagină din existența poporu
lui nostru care, sub conducerea 
partidului, edifică pe pămîntul 
României societatea socialistă 
multilateral dezvoltată, creează 
premisele pentru trecerea în 
viitor spre cea mai înaintată o- 
rînduire cunoscută de istoria u- 
manității — orînduirea comu
nista. Acesta este țelul suprem 
căruia toți oamenii muncii, -fără 
deosebire de naționalitate din 
patria noastră, îi consacră tot ce 
au mai bun, convinși că astfel 
slujesc propriilor lor interese vi
tale, înfăptuiesc aspirațiile lor 
cele mai arzătoare de bunăstare 
și fericire.

Cu prilejul acestei manifestări 
sărbătorești, doresc să urez tutu
ror participanților la adunarea 
de la Lutița succese tot mai mari 
în activitatea viitoare, în munca 
șl lupta pentru progres și pro
pășirea României socialiste, mul
tă sănătate și fericire 1

J
Zilnic - o oră pentru sport și sănătate

SPORTULieri, azi miine
® Exercițiul fizic s-a născut odată cu omul • Mutațiile con
temporane și rolul sportului in societate © Vîrsta și sportul 
• Sportul — vitamina vigoarei fizice și intelectuale, a bunei 
dispoziții și longevității ® Sportul in serviciul omului ® Sport 
de masă — sport de performanță : relații, tendințe și prognoză

Industria
județului Covasna
a îndeplinit planul

pe primii trei ani
ai cincinalului

Din două
nimicuri

Eram împreună cu Stefan Petcu. șeful secției prelu
crări mecanice de la I.O.R. București și discutam des
pre ..noul I.O.R:' — de fapt, o extindere a uzinei, in 
alt sediu — cind, val-vîrtej, mai mult gesticulind de- 
cit vorbind, Nuțu Dragnea. Lăcătuș la întreținere, a in
trat pe ufă spunind : ..Gata, s-a fătul". „Ce s-a fă
cut ?" — a întrebat maistrul.

Cel întrebat a rămas o clipă surprins. In mină ți
nea. asemenea unui trofeu olimpic, o bară de metal 
groasă cit deaetul. de vreo 40—50 cm. articulată unde
va, la o treime de virf. alcătuind un soi de speraclu 
uriaș. Am înțeles din priviri : „Da. așa e, de unde să 
știți la ce m-am gindit eu", si am primit explicații : 
sablarea. operație care se execută sub un puternic jet 
de nisip. necesită, printre altele, o tijă de susținere a

supapei — cum spun specialiștii. In speță — „spera- 
ciul" d-.n fata mea. Dar nisipul consumă secundă cu 
secundă nu numai suprafețele dorite, ci ți... tija. Pen
tru fiecare sablare, la trei zile — o tijă ! După care, 
restul ttjei — aproape un kilogram de metal — se a- 
rur.că. atunci, o altă piesă asemănătoare ia locul 
celei „inutilizabile"...

— Roade nisipu’. nu glumă — Imi scapă mie...
— Ața ziceam eu ț și Nuțu Dragnea mă privește 

surizâtor. Numai că rutina roade si mai tare. Noi ne 
obișnuisem să aruncăm tija, ea era incă bună, utiliza
bila. Vedeți redactorul ăsta...

Si imi pune in mină „țperaclul". încă încins de ul-

dv-i. de fapt — longevitatea... 
lnâreptind arătătorul spre 

trebat „ t .— Știți din ce-i făcută I
$i tot el și-a răspuns :
— Din deșeuri.
Adică. vedeți, nu ..inovația*

arate ; nu cele două treimi ---- -- —- .
chea sculă : nu’ faptul că a spus un prețios nu osip'-i 
adm se" — des eu rile. ci altceva, cu mult mai mult, 

mai de preț. Strigătul lui de bucurie avea un sens mat 
Înalt : Din nimic am făcut ceva ! Mai precis : din doua 
nimicuri.

Privitâ de pe dealul Ipofeștilor sau de. sus, de la Cetate, Suceava anului 1973 apare 
co un oraș modern, înfloritor, cu zeci de blocuri noi de locuințe, cu numeroase edi
ficii social-culturale, cu bulevarde largi, cu parcuri și grădini odihnitoare.

Expansiunii urbanistice din ultimii ani i se adaugă siluetele noilor întreprinderi 
industriale, care au sporit puterea economică a orașului și județului Suceava.

In fotografie : un aspect din centrul civic al orașului, cu noua și frumoasa casă 
de cultură a sindicatelor.

In aprecierea rolului și locului 
sportului in societate, este bine sa 
avem în vedere că exercițiul fizic 
constituie o prezență permanentă in 
viața omului din toate timpurile. 
Sportul, ca formă specifică de prac
ticare a exercițiilor fizice, există sub 
diferite forme de mii de âni. Astfel, 
începind cu anul 776 înaintea erei 
noastre, și în continuare, exercițiile 
fizice (sub forma concursurilor de 
atletism, lupte, pugilat, curse de care 
și cai) au creat Jocurile Olimpice 
antice. înaintea acestora, poemele ho
merice ne aduc mărturia prețuirii 
frumuseții și forței fizice și morale, 
plăcerii pentru aruncarea discului, 
suliței, alergările de viteză și de re
zistență. Baladele noastre populare 
cuprind numeroase fapte care atestă 
dragostea și respectul poporului ro
mân din cele mal vechi timpuri față 
de îndemînarea fizică, forța morală 
șl corporală, întrecerea cinstită în 

aruncarea buzduganului, tra- 
cu arcul, călăria, înotul. Am

Așa cum am mai infor
mat, articolele publicate 
de „Scinteia" consacrate 
protecției naturii și mediu
lui înconjurător (vezi : 
„Blam public infidelității 
în dragostea față de na
tură", „Infidelitatea in dra
gostea fațâ de natură con
tinuă", „In numele legii, al 
rațiunii, să apărăm na
tura" etc.) au stirnit ecouri 
imediate in rindurile citito
rilor. Dacă în două scrisori 
anterioare au fost puse în 
discuție practici ale unor 
turiști care, prin gesturi 
necugetate, ori minați de 
Impulsul unor satisfacții 
mărunte, de a culege brațe 
de flori rare, de a rupe cu 
mina lor și a duce acasă 
zeci de brăduți etc, săvîr- 
șesc acte de degrada r^ a 
unor podoabe unice ale na
turii (vezi fantele relatate 
în ziarul nostru din 27 sep
tembrie), zilele acestea am 
primit la redacție ’un În
grijorător semnal .în legă
tură cu insuficientă protec
ție a uneia din renumitele 
rezervații naturale ale țării 
— Pietrosu-Mare.

înainte de a lectura îm
preuna scrisoarea nrimită. 
facem precizarea că ea a- 
partine tovarășului ing. 
VASILE FILIP, custode 
onorific al Comisiei pentru 
ocrotirea monumentelor na
turii Vine deci din par
tea unei persoane autori
zate șt, de a'-eea, îi acor
dăm tot creditul.

„Rezervația naturală Pic-

Spettacole 
degradante

tanță geologică, cinegetică 
șl flonstică deosebită. A- 
ceastă rezervație, in care 
s-i dezvoltat excepțional 
de bine vinatul nobil — 
cocoșul de munte și vultu-

^nat autohton, dar care a 
fost decimată prin braco
nai după primul război 
mondial.

Repopularea caprei negre
— declarată monument al

naturii în munții noștri — 
este o operă dintre cele 
mai generoase, care a în
ceput și se desfășoară, cu 
bune rezultate, prin grija 
unor organe specializate și 
a consiliului popular al ju
dețului Maramureș. Astfel, 
Capra neagră, care numără 
astăzi circa 70 de capete, 
se dezvoltă in condiții din
tre cele mal bune, simțin- 
du-se „ca acasă", atît vara 
cit și toamna, intre stincile 
cu vegetație luxuriantă din 
Piatra Neagră. Iarna și 
primăvara, cind vintul do
minant bate dc la vest la 
est, capra neagră se refu
giază în căldarea Iezerului, 
pe versantul nord-vestic al 
Pietrosului șl In valea Iz
vorul Iul Dragoș".

După ce arată că a in
sistai asupra acestui istoric 
pentru a fl mai înțeles 
efortul mare ce s-a făcut 
și se face pentru repopu
larea munților noștri cu a- 
ceastă specie atît de ,rară. 
tovarășul Filip scrie : „Sint 
mîhnit că trebuie să arăt 
că aceste eforturi, con
știent sau nu, pot fi anu
late de către cel care, întî- 
tulindu-se admiratori a! 
naturii, se comportă in 
munți după propriile legi. 
Astfel, unii turiști — și nu 
puțini la număr — odată 
ajunși aici, la 2 000 m inăl-

Constantin PRIESCU
(Continuare in pag. a IlI-a)

considerat necesar să reamintim a- 
cestea, deoarece în înțelegerea corec
tă a rosturilor adevărate ale sportu
lui este bine să avem în vedere că 
sportul nu reprezintă o modă. Spor
tul, in esență, înseamnă mișcare, e- 
xcrcițiu fizic ; viața este incompati
bilă cu lipsa de mișcare, materia vie 
neputind exista fără mișcare. Cu 
toate că aceste adevăruri sînt accep
tate de toți, din păcate mai sint unii 
cetățeni care privesc încă sportul 
mai ales ca o distracție și — ca orice 
distracție — nu neapărat necesară. 
Sportul, ca formă modernă a exerci- 
țiilor fizice, a efortului și vieții cor
porale, trebuie să fie integrat tot 
mai mult în viața cotidiană de astăzi. 
De ce mai mult decît în trecut? Pen
tru simplul, dar evidentul motiv că 
în trecutul apropiat (cu atît mai mult 
în cel îndepărtat) munca și viața zil
nică reclamau efortul fizic, mișcarea. 
La începuturile sportului modern, in 
secolul al XIX-lea această activitate 
purta, normal, amprenta condițiilor 
social-economice respective. Astfel,, 
caracterul de divertisment, amuza
ment pentru reprezentanții claselor 
înstărite era legat direct de. Moțiunea 
de sport (unele dicționare traduc 
chiar expresia „to make sport of*  
prin verbul „a se amuza"). Prin ur
mare, ieri un mijloc de divertisment 
pentru un număr restrins, astăzi 
sportul se impune ca un factor activ, 
dinamic, cu valențe și semnificații de 
mare importanță socială.

SF. GHEORGHE (corespon
dentul „Scînteîi", Geza Tomori). 
Colectivele oamenilor muncii din 
Întreprinderile industriale ale 
județului Covasna raportează 
un important succes : realizarea 
sarcinilor planului pe primii trei 
ani ai cincinalului la producția 
marfă și la export. Au fost pro
duse. in această perioadă, peste 
prevederile planului, lignit, mo
bilă. organe de asamblare, che
restea. țesături textile, confecții, 
precum și alte mărfuri necesare 
economiei naționale, in valoare 
de 394 milioane lei.

cocso-chimice din Galati
Constructorii Uzinei cocso- 

chimice din Galați au îndepli
nit planul anual valoric, succes 
care, după .aprecierea directo
rului Grupului de șantiere, ing. 
Aurel Manolache, va permite 
realizarea in 1973 a unor lu
crări suplimentare in valoare de 
peste 35 milioane lei. Sint a- 
vansate lucrările la bateria de 
cocsificare nr. 3, a cărei hală 
de înzidire a fost terminată cu 
6 luni mai devreme decît pre
vedeau graficele de execuție. Se 
lucrează Intens, in trei schim
buri, și la bateriile de cocsifica
re nr. 5 și nr. 6, unde se toarnă 
betoane in radiere. La secția de 
prelucrare a gudroanelor au În
ceput excavațiile și se pregătesc 
cofrajele pentru primele turnări 
de beton.

Conf. dr. Emil GH1BU
secretar al C.N.E.F.S.

J

(Continuare în pag. a III-a)
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actualitatea culturală
O manifestare culturală de prestigiu

Museion ’73
leri. tn comuni Băbenl (Vllee*),  lntr-un 

docor pitoresc, s-a încheiat prin două atrac
tive manifestări — spectacolul folcloric ofe
rit de ansamblul „Dor" din localitate și co
locviul Folclorul și poezia modernă, la care 
au participat cunoscuți poeți români șl stră
ini — suita de prestigioase acte de cultură 
prilejuite de cea de-a doua Săptămină a Mu
stului literaturii rom ine.

sli
de 
al

MUSEION *73.  De ce 
„Museion Așezarea 
numelui vestitei bi
blioteci din Alexan
dria pe frontispiciul 
acestui amplu ciclu de 
activități cultural-ar- 
tistice a fost menită — 
în concepția organi
zatorilor săi — să 
gereze • atmosfera 
dialog con fratern 
artelor.

Ciclul de manifes
tări a debutat dumi
nică, 14 octombrie, la 
Mărțișor, locul in care 
„întors la brazdă" se 
odihnește genialul „do- 
trlvitor de cuvinte’. 
Aici. scriitorii Al. 
BalacL Serban Ciocu- 
lescu. I. Bănută. 
Blrna. Paul 
N. Dragoș 
Irina 
rianu. Silviu 
lescu, Dem 
cu. Coca 
cu. Olga 
recitat in 
țăpoiului . .
patria literaturii mele 
(spectacol realizat în 
colaborare cu Tele
viziunea română) ver
suri din opera lui Tu
dor Arghezt. Un mo
ment distinct al Mu- 
leionului l-a constituit 
seara de amintiri li
terare Intîlnire cu Ion 
Barbu. în timpul că
reia autorul ..Jocului 
secund" a fost evocat 
In cuvinte de sârbă-

V.
Ânghel, 

șl actorii 
Răchițeanu-Si-

Stăncu- 
Rădules- 

Andrones- 
Bucătaru au 
cadrul spec- 

Mărțișorui.

toare de academicie
nii Al. Rosetti și Gh. 
Mi boc. de poeții V. 
Teodorescu. N. Cas- 
sian și R. Vulpescu. 
de criticii Ov. S. Croh- 
mălniceanu si Solomon 
Marcus, precum și de 
către văduva scriito-^ 
rului. Gerda Bărbi- 
lian.

Un punct de vlrf al 
săptÂminii a fost în
scris prin decernarea 
premiului Pcrpessicius 
pentru cea mai bună 
ediție critică din anul 
trecut. Juriul a pre
miat ediția ..Opere
lor" lui Antim Ivirca- 
nul. publicată (la 
ditura Minerva") 
Gabriel Strempel.

Artele plastice 
adus omagiul lor lite
raturii prin retrospec
tiva Miliței Petrașcu 
Portrete de scriitori, 
ca și prin lucrări de 
pictură și grafică de
dicate de artiști plas
tici ieșeni. Dan Hat- 
manu. Ion Ginju. Ion 
Petrovici ș.a., ilustre
lor nume ale liricii 
noastre.

Teatrul a fost pre
zent la actuala ediție 
a săptăminii crin re
citalul extraordinar al 
Silviei Popovici. Tn 
sala „Studio" a Tea
trului ..I. L. Caragia- 
le“. actrița a prezentat 
secvențe din roluri 
memorabile jucate in

E- 
de

au

piesele : Regele Bear, 
Romeo și Juiicta, 
Hamlet. Orfcu in in
fern. Trei frați ge
meni vcncțicni. Fata 
fără zestre. Troienele, 
Iphigenia In Aulida, 
Coana Chirlța. Un in
solit ..Teatru radio
fonic" a adus in sala 
muzeului vocile lui 
Arghezi și Blaga, D. 
Botta si M. Codrea- 
nu. Goga, Sadovea- 
nu. Ralea. îorga. Via- 
nu. Rebreanu. Banda 
de magnetofon a re
adus printre Darlici- 
panți pe G. Câlinescu, 
în tripla postură de 
autor, interpret și sce
nograf al Dieisei ..Tra
gedia regelui Ottakar 
si a prințului Dali- 
bor".

A șaptea artă a o- 
magiat la rlndu-i li
teratura Drin dezba
terea prezidată de D. I. 
Suchianu. „Filmul și 
literatura", la care au 
Darticipat scriitori, re
gizori. critici de film, 
ca și prin proiecția a 
trei documentare : 
Dacă treci rîui Selc- 
nei. Mirceștli in pas
tel, Cintărețul pămin- 
tului românesc, care 
au evocat in tonuri 
calde, inspirate, poe
zia și viața lui Emines- 
cu. Alecsandri. Coșbuc.

Manifestările s-au 
încheiat ieri printr-un 
pios pelerinaj la mor
mintele perpetuului 
magistru al literelor 
românești" — Mihai 
Eminescu — și al e- 
ditorului său. regre
tatul Perpessicius. 
MUSEION ’73 a fost o 
adevărată sărbătoare a 
scrisului românesc.

Ioan ADAM

SCENA
PREMIERE TEATRALE

• Teatrul „Giulești" a prezentat in 
premieră comedia „SÎMBATA LA 
VERITAS" de Mircea Radu Iacoban. 
Regia : Geta Vlad. Scenografia : 
Sanda Mușatescu.
• Noua premieră a Teatrului „Ion 

Creangă" se intitulează ..IANCU 
JIANU" de Alexandru Mitru și Aurel 
Tita. Regia este semnată de N. Al- 
Toscani.

• „REFLECTORUL REVISTEI" de 
Ciupi Rădulescu și Petre Bărbulescu 
este noua premieră a Teatrului de 
revistă și comedie „Ion Vasilescu". 
Muzica aparține lui Laurențiu Pro- 
feta. Aurel Giroveanu, Mișu Iancu, 
Aurel Manolache. Marius Țeicu și 
Valențiu Grigorescu. Regia artistică : 
Nicolae Frunzetti. Scenografia : Olga 
Munțiu. Coregrafia : Sandu Fayer.

TEATRUL RADIOFONIC: 
Istorici ieroglifică

în săptămlna dintre 
octombrie, Teatrul radiofonic 
prezintă : „ISTORIA IEROGLI- 
FICA" de Dimitrie Cantemir. 
Dramatizare radiofonică de Va- 
leriu Sirbu. Cele șase serii in
titulate ..Croncănitul corbului". 
„Mai bine este pentru slobozenie 
a muri". „Rădăcinile vrajbei", 
„Visul Cameleonului". „Cintecul 
dreptății a sunat". „Frățească 
împăcare" vor fi difuzate zilnic, 
Incepind de luni, 22 octombrie.

Din distribuția serialului a- 
mintim pe Ion Marinescu. Mir

cea Albulescu. Toma Caragiu. 
Constantin Codreseu, Fory Etter - 
le. Marcel Anghelescu, Octavian 
Cotescu, Tudorel Popa. Brindu- 
șa-Zaița Silvestru, George Cal- 
boreanu, Mihai Fotino și alții. 
Regia artistică : Cristian Mun
tean u.

• La Teatrul de stat Oradea — 
eec;ia română — a avut loc premiera 
spectacolului „MUȘCATA DIN FE
REASTRA" de Victor Ion Popa. Re
gia : Szombati Gille Otto. Scenogra
fia : Tatiana Manolescu-Uleu.

• Teatrul Național din Craiova a 
prezentat slmbătă a 2-a premieră a 
actualei stagiuni : piesa „ULTIMA 
ORA" de Mihail Sebastian. în regia 
Valentinei Balogh și scenografia lui 
Vasile Buz.

• Două noi premiere la Teatrul
Național din Timișoara : simbătă a 
fost prezentată piesa „MICII BUR
GHEZI" de Maxim Gorki, iar marți, 
23 octombrie, va avea loc premiera 
absolută „POATE ACESTA E SE
CRETUL" de timișoreanul dr. Sergiu 
Levin. 1
• La 23 octombrie a.c., Teatrul „A. 

Davila" din Pitești va prezenta In*  
premieră pe țară piesa „PROFESIU
NE PENTRU ÎNGERI" de Dragomir 
Asenov. Spectacolul a fost realizat 
în regia Iul Mihai Radoslavescu și 
scenografia Beatrice! Perișianu.

• La 24 octombrie 1973 se va săr
bători la Bacău aniversarea a 25 de ani 
de existență a Teatrului dramatic 
„Bacovla". Evenimentul va fi marcat 
de editarea unui volum omagial care 
propune o privire retrospectivă asu
pra activității scenei băcăuane. în 
holul teatrului se va deschide o ex
poziție cuprinzind fotografii și alte 
documente privind activitatea insti
tuției aniversate. Cu prilejul ace
luiași eveniment se va prezenta la 
sediul teatrului un ciclu de specta
cole incluzind șl cea mai apropiată 
premieră „INTRIGA ȘI IUBIRE" de 
Fr. Schiller in regia Ancâi Ovanez. 
Spectacolele se vor reprezenta și In 
localități din județ.

GALAȚI

CONSTANȚA

Concis, la obiect

OLT

BUZĂU

VASLUI

DUMINICĂ
PE OGOARE

Manifestări consacrate
aniversării lui Dimitrie Cantemir

IAȘI: Dezvelirea bustului marelui cărturar

experiment didactic
Cutia cu surprize

CONCERTE

tv este...

..Opinia 
de Aurel
colectivul

a-

Valoarea ordinii 
ți disciplinei

IAȘI (Corespondentul ..Scinteli", 
Manole Corcaci). Cu prilejul sărbă
toririi a 300 de ani de la nașterea 
lui Dimitrie Cantemir. la Iași s-a 
dezvelit in fața sediului Case! pre
sei un bust al marelui nostru căr
turar. operă a sculptorului Vladimir 
Florca. Aniversarea domnitorului 
patriot a mai prilejuit organizarea 
unor expuneri și simpozioane in 
21 de întreprinderi și 42 de comu
ne, In cadrul cărora au vorbit lec-

★
Filialele societății de științe Isto

rice și ale celei de științe filologice 
din Suceava au organizat o sesiune 
omagială dedicată vieții și operei 
lui Dimitrie Cantemir.

Comunicările prezentate cu acest 
prilej au evocat personalitatea 
multilaterală a savantului român, 
relevind contribuția sa remarcabilă, 
în diferite domenii ale culturii, 
profundele sentimente patriotice 
care l-au călăuzit in întreaga lui 
activitate de cărturar și om politic.

★
Biblioteca municipală Cluj găz

duiește o interesantă expoziție de

torl al comitetului Județean de 
partid și cadre didactice din învft- 
țămlntul superior și școlile de cul
tură generală. Scriitorii și poeții 
ieșeni au mers și ei in mijlocul 
muncitorilor de la întreprinderea 
mecanică Nicolina și întreprinderea 
de tricotaje „Moldova", unde au 
vorbit despre personalitatea Iul Di
mitrie Cantemir șl au citit din 
creațiile lor Închinata evenimentu
lui.

★
cărți, fotografii șl reproduceri sub 
titlul generic : „Dimitrie Cantemir 
— domnitor român și savant de re
nume mondial".

★
în cadrul manifestărilor organiza

te In județul Arad cu prilejul ani
versării trlcentenarului marelui 
cărturar și domnitor român Dimi
trie Cantemir. în sălile Muzeului 
Județean Arad s-a deschis o inte
resantă expoziție cuprinzind docu
mente. fotografii, lucrări legate de 
viața și activitatea lui Dimitrie 
Cantemir.

Ne-am obișnuit cu imaginea clasi
că a sălilor de expoziție în care, pc 
simeze, publicul ia contact direct 
cu creația artistică a diverșilor au
tori. Ne-am obișnuit atit de mult 
cu o asemenea imagine, incit o ex
poziție cum e cea deschisă recent 
în sala Kalinderu din Capitală 
(după vernisarea ei. cu putină vre
me in urmă, la Cluj) poate la pri
ma vedere să deconcerteze. Expo
zanți sint studenti si cadre didacti
ce de la ..Institutul Dentru crearea 
formelor" din Offenbach am Main 
din R. F. Germania, invitați ai In
stitutului’ de arte plastice ..Nicolae 
Grigorescu" din București. Iar lucră
rile prezentate publicului bucu- 
rșstean încearcă să oglindească mul
tiple mijloace de expresii grafice 
si domenii de întrebuințări grafice. 
Numai aparent o asemenea încer
care poate părea hazardată în spa-

TURNEUL TEATRULUI MARE ACADEMIC DE

DRAMA DIN LENINGRAD IN TARA NOASTRĂ

După cum ni- se comunică de 
la Agenția română de impresa
riat artistic. Teatrul mare acade
mic de dramă ..Maxim Gorki" din 
Leningrad, a cărui direcție de 
scenă Doartă o semnătură pres
tigioasă — G. A. Tovstonogov, 
artist al poporului al U.R.S.S.. 
laureat al premiului ..Lenin"

chl, director, și ing. 
Lidia Jelea, șef de bi
rou, este la fel de 
surprinzător ca șl cu
tiile de conserve : 
„...depozitarea produ
selor de legume — 6a 
spune in răspuns — 
s-a făcut In aceeași 
magazie, In stive ală
turate ; de asemenea, 
la alimentarea mașinii 
de etichetat s-a lucrat 
cu personal sezonier, 
care nu a cunoscut su
ficient stanțele..." Adi
că, mal direct, s-a lu
crat dezorganizat șl 

- fără spirit de răspun
dere, iar controlul a 
lipsit cu desâvirșire. 
Mal departe, in răs
puns se arată : „S-a 
luat măsura ca forma
țiile de etichetat să 
fie alcătuite din per
sonal permanent, iar 
alimentarea mașinii să 
o facă numai munci
torii care cunosc stan
țele"... Să sperăm că 
„formațiile care cunosc 
ștanțele" nu vor mai 
„Încurca borcanele"...

aspectele legate de ex
ploatarea rațională a 
parcului de transport 
propriu. Măsurile pre
zentate comitetului oa
menilor muncii prevăd 
reducerea numărului 
de turisme de la 22 la 
7 ; limitarea numărului 
de microbuze care e- 
fectuează transportul 
salariatilor în oraș in 
interes de serviciu sau 
fac alte curse necesa
re, de la 22 ia 10 ; or
ganizarea curselor la 
ore fixe ; îmbunătăți
rea depozitării carbu
ranților ; stabilirea u- 
nor norme fundamen
tate științific pentru 
consumul de carbu
ranți și lubrifianțl etc. 
La Începutul lunii 
august s-a emis o 
decizie a conducerii 
combinatului cuprin
zind răspunderi con
crete In ce privește 
folosirea eficientă a 
mijloacelor de trans
port. Din analizele 
săptămlnale făcute a- 
supra aplicării măsuri
lor adoptate rezultă 
că s-a întronat disci
plina In acest sector, 
iar eficiența lor va fi 
de aproape 2 mllioma 
lei lunar".

Deci, lntr-un an. 24 
milioane lei 1

GALAȚI (Corespondentul 
Sclntell", Tudorci Oancca), — 

Bilanțul muncii zilei de dumi
nică a fost încheiat cu noi suc
cese. Astfel, în cursul zilei de 
ieri s-a terminat una din cele 
mal Importante lucrări : culesul 
viilor de pe suprafața de-15 945 
ha, din care 14 064 ha In coope
rativele agricole. Tot ieri s-a 
Încheiat șl recoltatul porumbu
lui In I.A.S. din județul Galați, 
In timp ce in cooperativele agri
cole din cele 66 171 ha au fost 
recoltate peste 52 000 ha.

Destul de frecvent ‘
— se arată Intr-o re
centă scrisoare sosită
la redacție — In pagi- ;

■ nile ziarului sint oglin
dite realizările Combi
natului siderurgic Ga
lați. care fac cinste în
tregului colectiv. Nu 
la acestea vreau să 
mă refer, ci la unele 
acte care aduc impor
tante prejudicii avutu
lui obștesc. Combina
tul are in dotare un 
parc de autovehicule 
alcătuit din microbu
ze, turisme, camionete, 
camioane etc. De mul
te ori. acestea sint fo
losite de unii sala
riați in scopuri perso
nale — sâ-i ducă a- 
casă și să-i aducă ia 
serviciu — deși trans
portul auto este asigu
rat de I.T.O.-Galați, 
în adunarea generală a 
oamenilor muncii, in
ginerul Constantin Șo- 
va. director al, secto
rului de transporturi, . 
arăta că autovehicule
le efectuează zilnic, in 
medie, cite’ 200 km. 
Calculul e simplu : 
cele 74 de autoturisme 
(avindu-le in vedere 
doar pe ele) parcurg 
pe zi 14 800 km! în 
26 de zile, 384 800 km... 
Dacă înmulțim mai 
departe, la scara unui 
an întreg, cifrele de
vin de-a dreptul ame
țitoare. îi lăsăm pe cel 
interesați să socoteas
că singuri cîți kilo
metri se parcurg în- 
tr-un an. ce consum 
de benzină se Înregis
trează, ce uzaj de mo
toare și cauciucuri șl, 
firește, ce pagube se 
provoacă combinatului, 
statului. Cineva ar pu
tea să protesteze: 
„Bine, bine, dar aceste 
drumuri se fac în in
teres de serviciu !" 
Dacă-i așa. atunci de 
ce umblă de colo pină 
colo, cit e ziua de 
mare, multe mașini 
ale combinatului prin 
oraș, șoferii lor fiind 
frecvent surprinși in 
flagrant delict, de că
tre organele miliției, 
cu pasageri clandestini 
in autovehicule ? De 
ce circulă mașinile și 
în orele clnd ar tre
bui să fie în garaj,? 
De ce nu se pune ca-

- păt acestei mari risi
pe ?

La această sesizare, 
conducerea Combina
tului siderurgic Galați 
a trimis următorul 
răspuns : „Cele cu
prinse în scrisoare sint, 
in marea lor majori
tate, juste. Consiliul 
pentru controlul mun
citoresc al activității 
economice și sociale a 
verificat atent toate

CONSTANȚA (Corespondentul 
„Scînteii", George Mihâiescu). — 
Duminică pe ogoarele coope
rativelor £ Întreprinderilor a- 
gricole de stat din județul Con
stanța a fost atinsă cea mai 
mare viteză la trahsportul po
rumbului către bazele de re
cepție, reallzindu-se 4 000 de 
tone, cu 500 tone mal mult 
decit media ultimelor zile. De 
asemenea, odată cu Insămînța- 
rea ultimelor suprafețe de 
grîu. In cooperativele agricole 
Mihal Viteazu, Istria, Straja, 
Topralsar ș.a. această lucrare a 
fost Încheiată pe 4ntreaga su
prafață a județului destinată 
acestei culturi.

Consiliul popular al 
municipiului Suceava: 
„Comitatul execut'v al 
Consiliului popular 
municipal Suceava a 
indicat întreprinderii 
județene de gospodă
rie comunaJă și Ioca- 
tivă soluția tehnică ce 
va trebui aplicată pen
tru evacuarea apei 
existente in beciul 
itnobilulul (din str. 
Dragoș Vodă nr. 10 — 
n.n.), prin drenare In 
rețeaua de canalizare. 
Totodată, s-a dispus 
ca lucrările necesare 
să fie efectuate in cel 
mai scurt timp, pen
tru a se evita infiltra
rea apei în pereții 
clădirii".

Direcția generală 
pentru agricultură, in
dustrie alimentară șl 
ape — județul Bacău : 
„Situația a fost anali
zată la direcția agri
colă și s-au luat mă
suri ca pe viitor să nu 
se mal repete astfel 
de accidente, centrele 
de avertizare și com
batere a dăunătorilor 
in agricultură primind 
sarcini să întocmească, 
in unitățile agricole și 
consiliile populare, 
grafice lunare și dcca- 
dale privind efectua
rea stropirilor, spre a 
se înlătura pericolul, 
distrugerii albinelor. 
Apicultorii de pe teri
toriul județului afec
tați de aceste acciden
te vor fi ajutați cu 
biostimulatori pentru 
completarea rezerve
lor de hrană la fami
liile de albine".

SLATINA (Corespondentul 
„Scînteii”, Emilian Rouă). — 
Duminică, 21 octombrie, a con
stituit pentru locuitorii din a- 
gricultura județului Olt o zi rod
nică de muncă pe ogoare. De 
Ia Dunăre și oină in nor
dul județului au fost prezențl 
pe cimp, alături de țăranii coo
peratori. mecanizatori și sala
riat! din Întreprinderi, elevi. 
Peste 50 000 de țărani coopera
tori au participat ieri la culesul 
porumbului, sfeclei de zahăr și 
al legumelor, la transportul pro
duselor de pe dmp.

țiul obiectiv limitat al unei expozi
ții. Pentru că ceea ce vizităm nu 
este o obișnuită expoziție de artă, 
ci un experiment didactic, ilustrarea 
conceptului pedagogic care se află la 
baza procesului instructiv-educativ 
din institutul german.

Fără Îndoială. In condițiile de as
tăzi. studentului grafician i se des
chide o sferă de activitate extrem 
de cuprinzătoare, dacă dorește cu 
adevărat ca munca sa să devină 
utilă întregii colectivități. De aceea 
domeniul contemporan al graficii 
prezintă o serie de particularități 
ce nu mai corespund reprezentărilor 
traditionale despre modul cum tre
buie pregătit viitorul artist. Iată 
realități oglindite convingător in 
expoziția' de la Kalinderu care In
clude pe lingă desene, gravuri, li
tografii. ilustrații pentru diferite vo
lume — prezente obișnuite în astfel 
de expoziții — si afișe pentru dife
rite manifestări. Drospecte si anun
țuri. reclame turistice, foto-grafică. 
forme si tipuri de litere etc.

Firul educativ al lucrului cu stu
denții transpune astfel cu deosebită 
limpezime : tratarea liberă. dezin
volta a celor mai variate teme, pen
tru a-i pregăti pe aceștia în vede
rea complexelor sarcini postuniver
sitare. Din acest punct de vedere, 
expoziția ..Institutului pentru crea
rea formelor” din Offenbach am 
Main ne apare ca o evidentă reuși
tă. ca un util schimb de < experiență 
cu profesorii*  si' studenții români.

Radu CONSTANTINESCU

Deși este scrisă cu 
haz (de necaz — n.n.), 
scrisoarea pensionaru
lui Theodor Șorcaru, 
din str. Bradului nr. 
19 — Tecuci, relevă 
totuși un fapt destul 
de neplăcut pentru ce
tățenii care cumpără 
conserve produse la 
fabrica din localitate. 
Ei dau bani pentru 
fasole păstăi și se tre
zesc acasă cu... bulion
— arată autorul — 
cumpără la magazin 
bame, dar primesc... 
mazăre, și „minunile" 
se țin lanț. Unele gos
podine, care au învă
țat „regula", cind vor 
tocană, solicită ghiveci. 
Și bine fac. Dar ce te 
faci cu neavizații ? Se 
pare — scrie mal de
parte autorul scrisorii
— că la unitatea res
pectivă C.T.C.-ul ori e 
inexistent, ori se ține 
de farse. Dacă-1 ine
xistent, atunci cei ce 
l-au nesocotit plnă 
acum să fie trași la 
răspundere ;. dacă - e- 
xistă totuși și se 
ține de farse, atunci e 
de dorit ca pagubele 
pricinuite cumpărăto
rilor să fie suportate 
chiar de tiu tori l aces
tor „glume"... necon
dimentate.

Răspunsul primit de 
la Fabrica de conser
ve din Tecuci, semnat 
de ing. Nicolae Veli-

B U Z A U (Corespondentul 
„Scînteii", Mihai Bâzu). — O- 
goarede buzoiene au cunoscut 
duminică o amplă concentrare 
de forțe la recoltarea legume
lor, strugurilor, fructelor și mal 
cu seamă a porumbului. Cei 
aproape 50 000 cooperatori, me
canizatori, salariați și elevi 
au înscris In bilanțul activității 
de duminică rezultate semnifi
cative. Astfel a fost recoltat 
porumbul pe 1 700 ha, strugurii 
de pe 240 ha, s-au cules 1 200 
tone legume, 1 080 tona fructe.al Premiului de Stat — va între

prinde un turneu in tara noastră. 
La Opera română din București 
va fi prezentată. în zilele de- 5 
81 6 noiembrie 1973. ora 20. piesa 
„Micii burghezi" de M. Gorki, iar 
la Teatrul Giulești. în zilele de
7 si 8 noiembrie 1973. ora 20. pie

sa „A treia gardă"
de G. Kapralov și
S. Tumanov (in a- 
daptarea scenică a 
Teatrului mare a- 
cademic de dramă 
..Maxim Gorki"). 
Tot la Teatrul Giu
lești, in ziua de 9 
noiembrie 1973. ora 
20. va fi prezenta
tă piesa " 
publică" __ 
Baranga. De ase
menea.
Teatrului mare 
cademic de dramă 
„Maxim Gorki" din 
Leningrad va sus
ține -spectacole cu 
aceleași piese pe 
scena Teatrului Na
tional din Craiova, 
in zilele de 31 oc
tombrie („Micii 
burghezi"). 1 no
iembrie („A treia 
gardă") 5 
lembrie 
publică").

si 2 no- 
(,.Opinia

[Urmare din pag. I)„COMORILE ALBEI

ALEA IULIA (corespondentul 
„Scînteii". Ștefan Dinică). — Ieri, 
la Alba Iulia s-a inaugurat ediția 
din acest an a festivalului județean 
cultural-artistic intitulat „Comorile 
Albei”. Pe parcursul a două săptă
mâni, festivalul iși propune să evi
dențieze preocUDările actuale., reali
zările oamenilor muncii, români, ma
sluri. germani. In industrie și agri
cultură, m domeniile social și cul
tural-artistic. să devină un mijloc de 
valorificare a celor mai frumoase 
tradiții ale artei și meșteșugului 
popular local. După cuvintul inaugu
rai. rostit de tovarășul George Ho- 
moștean. prim-secretar al Comitetu
lui județean Alba al P.C.R., a urma*  
o paradă a portului popular și a obi
ceiurilor folclorice ale locuitorilor de 
pe Mureș, Tirnave și din Țara moți
lor. în continuare, formații artistice 
de amatori ale unor case de cultură, 
cămine culturale și cluburi au pre
zentat un amplu spectacol folcloric.

EXPOZIȚII
în această săptămină pot fi vizi

tate citeva noi expoziții de artă 
plastică :

— I a galerl’le de artă Orizont (bd.
■ Magheru nr. 20) expozițiile de pic
tura ELENA PETRAGLU șl DITA 
FINȚI.

— La galeriile de artă Orizont (bd. 
Nicolae Bălcescu nr. 23), expoziția 
„Constructivismul c*  atitudine in 
creația tinerilor artiști", organizată de 
ATELIER 35.

— La Muzeul satului (Șoseaua Ki- 
seleff nr. 28) expoziția „îmbrăcămin
tea de iarnă a poporului român").

• Sălile .Galeriilor de- artă din 
Piatra Neamț prezintă in aceste zile 
expoziția de artă decorativă realizată 
de. HRTSSI NASTASESCU, care cu
prinde panouri decorative, draperii șl 
imprimeuri inspirate din folclorul ro
mânesc.

în fotografie : 
Scenă din specta
colul „Micii 
ghezi".

• Joi, 25 octombrie, ora 20. dirijo
rul concertului Radioteleviziuniî va 
fi Carol Litvin. Sub bagheta sa se 
va prezenta opera „Emani" de Verdi.

• Simfonicul filarmonicii. dirijat 
de Mircea Basarab, vineri 26, simbă- 
tă 27, la Ateneul Român, va avea ca 
solistă pe violonista Suna Kan 
(Turcia).
• Duminică, 28 octombrie, ora 18, 

la Sala Studio a Ateneului Român, 
in cadrul „După amiezelor muzicale 
ale tineretului", vor susține recita
luri : Silvia Vasllescu-Topală. Andrei 
Csaba.
• La începutul stagiunii muzicale 

camerale, Filarmonica de 6tat din 
Arad a avut ca oaspete Cvartetul de 
coarde al Filarmonicii din Cracovia, 
intr-un concert susținut în sala Pa
latului cultural din Arad. în program 
au figurat lucrări de Bela Bartok, 
K. Szymanowski, J. Penderecki.

• Orchestra Filarmonicii de stat 
din Satu-Mare a susținut, sub bagheta 
dirijorului american Adrian Sunshine, 
un concert simfonic care a cuprins 
uvertura la opera „Nunta lui Figaro" 
și Simfonia nr. 35 de Mozart.

zațiile de partid trebuie să conducă 
activitatea economică in întreprin
deri este modul de lucru al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. în 
frecventele vizite de lucru efectua
te in întreprinderi, secretarul ge
neral al partidului analizează apro
fundat. împreună cu muncitorii, 
specialiștii și cadrele de conducere, 
problemele principale care se ridică 
in producție, examinează cu exi
gentă. in spirit critic, deschis și 
fără ocolișuri, 
tente si 
diere _ ---- ---------------
practice șl eficiente, care constituie 
adevărate programe de măsuri con
crete. gospodărești, pentru îmbună
tățirea activității de ansamblu a 
întreprinderilor. Flecare organizație 
de partid are de tras învățăminte 
din această metodă practică, direc
tă, de lucru, de dialog permanent 
cu masele ; ea constituie un în
demn pentru toate organizațiile de 
partid din întreprinderi, un model 
de analiză concretă, in cunoștință 
de cauză si in mod realist, fără 
„înfrumusețări" și „fardări" atestă
rilor de lucruri, de examinare aten
tă a tuturor posibilităților dc Înde
plinire integrală și in bune condiții 
a sarcinilor economice.

Sint bine cunoscute sarcinile eco
nomice care stau in fața Întreprin
derilor In acest ultim trimestru al 
anului. Dintre ele se detașează cu 
pregnanță citeva. care au dobindlt 
dimensiunile unor sarcini de partid 
prioritare pentru incheierea cu 
succes a planului economic pe anul 
1973. Cu operativitate și răspunde
re. prin măsuri ferme, trebuie să 
acționeze organizațiile de partid 
pentru Îndeplinirea planului la toa> 
te sortimentele șl produsele, pen
tru realizarea ritmică și livrarea 
integrală a producției destinate ex
portului. Ridicarea calității produ
selor, răspunderea pentru ca tot 
ceea ce se livrează să fie fără cu
sur, să corespundă întocmai pres
cripțiilor de calitate, documentațll-

___ deficientele exis- 
modalitătile de reme- 

a lor. face recomandări

lor tehnice constituie una din în
datoririle centrale, un obiectiv 
esențial al activității fiecărui co
lectiv, al fiecărei organizații de 
partid. Maximă atenție trebuie să 
acorde organizațiile de partid, co
lectivele din întreprinderi reduce
rii cheltuielilor de producție și, in 
primul rind, a celor materiale — 
problemă esențială a eficienței eco
nomice — dezvoltării acțiunii de . 
masă pentru economisirea materii
lor prime, materialelor, energiei și 
combustibilului, pentru înlăturarea 
risipei de orice fel. Fiecare comu
nist trebuie să fie nu numai un

exemplu de bun gospodar, ci șl un 
militant combativ, un organizator 
al luptei tuturor celor din Jur pen
tru economii.

Pornind de la exigentele puse 
de partid in domeniul inves
tițiilor. organizațiilor de par
tid de pe șantiere Ie revine 
sarcina să determine, în continuare, 
o mobilizare activă a constructori
lor șl montorilor în vederea acce
lerării ritmului lucrărilor, încheie
rii grabnice a montajului tehnolo
gic și dării in funcțiune a tuturor 
capacităților de producție planifi
cate pe acest an.

Pentru realizarea sarcinilor în 
toate aceste domenii de importanță 
majoră, organizațiile de partid sint 
chemate să exercite un control sis
tematic. ca latură deosebit de im
portantă a conducerii vieții econo
mice. Controlul de partid perma
nent. exercitat cu competentă și 
obiectivitate, fără a se tolera nici 
o formă de tăinuire a vreunor lip
suri sau deficiențe, urmat de mă-

Dumitru 
MINCULESCU

VASLUI (Corespondentul 
„Scînteii", Vasile Iancu). — 
Ieri s-a lucrat la culesul stru
gurilor pe ultimele parcele de 
vii. Practic, In unitățile agricole 
din județul Vaslui s-a Încheiat 
recoltarea strugurilor de pe În
treaga suprafață de 9 725 ha de
ținută de cooperativele agricole 
și 1150 ha ale întreprinderilor 
agricole de stat. După cum am 
fost Informați de tov. C. Hogaș, 
directorul întreprinderii ju
dețene a viei si vinului, planul 
la preluare a fost, depășit cu 
peste 1 200 vagoane struguri.

’ PROGRAMUL 1
17.30 Curs de limba francezi. Lecția 65.
18,00 Telex.
18,03 La ordinea zlleL Azi, județul 

Ilfov.
18.20 Căminul...
18,40 Iorft. Tugearu — interpret șl 

coregraf.
10,05 Ecranul — emisiune de ac

tualitate șl critică cinemato
grafică.

19.20 1001 de Beri : Heckle și 
Jeckle (II).

19.30 Telejurnal • Cincinalul îna
inte de termen. 1973 — an 
hotărltor.

19.00 Cîntecul Bfiptămlnit : „
gendar pămlnt străbun".

20,05 Mal aveți o Întrebare 7 „Cit 
de probabil este... timpul 
probabil 7“

20.40 Barzi șl rapsozi.
20,50 Revista llterar-artistlcă
21,30 Publicitate.
21,35 Flntlna turmelor. Ecranizare 

a televiziunii «panlole.13,20 24 de ore.
PROGRAMUL I

20,00 Film serial : „In ultimul 
minut". Episodul „Alarmă 
la bord".

20,40 Teleenclclopedia.
21,20 Muzică populară.
21.30 Telex.
21,35 Viața economică a Capitalei. 

Astăzi — Sectorul 2.
21,55 Muzică ușoară.
12,10 Cărți șl idei

PLATRA NEAMȚ (Corespon
dentul „Scîn/teli", Ion Manea). — 
Duminică, peste 10 000 munci
tori din unitățile industriale au 
venit în sprijinul țăranilor coo
peratori din județul Neamț la 
culesul porumbului. S-a remar
cat. în mod deosebit, prezenta 
la recoltat a chimiștilor de la 
Săvineștl, a metalurgiștilor de 
la Uzina de țevi Roman etc. care 
au dat o mină de ajutor coope
ratorilor din Gordun, Roznov, 
Horla, Trifești etc. Ca 'urmare, 
duminică, în multe cooperative 
agricole, cum sint cele din Săvi- 
nești, Țibucani, Cîndești, Rediu, 
Stănita. culesul porumbului s-a 
Încheiat sau este pe terminate..

suri practice de îmbunătățiră a 
activității, dezvoltă spiritul de 
răspundere, asigură Îndeplinirea 
cu succes a sarcinilor. Con
comitent cu controlul asupra condu
cerii administrative, organizațiile 
de partid sint datoare să vegheze 
la realizarea controlului obștesc, 
muncitoresc. In ultimii ani. prin 
instituționalizarea ^dunării genera
le a oamenilor muncii, ca for mun
citoresc suprem de conducere a în
treprinderilor, prin constituirea co
mitetelor oamenilor muncii, a con
siliilor de control muncitoresc și 
a comisiilor pe domenii s-a creat ca-

cialiști la elaborarea, ca 9! la apli
carea măsurilor de îmbunătățire a 
activității economice trebuie să de
vină o metodă permanentă în mun
ca organizațiilor de partid.

Una din căile de perfecționare 
continuă a vieții economice, ca și 
a întregii vieți sociale este promo
varea consecventă a criticii și au
tocriticii. Folosirea largă a acestei 
metode comuniste de muncă con
stituie un mijloc de punere in va
loare a experienței înaintate, de 
stimulare a noului și. totodată, de 
dezvăluire și combatere a vechiu
lui, a tot ceea ce frînează mersul

drul optim ca oamenii muncii să-și 
manifeste pe deplin drepturile și 
obligațiile ce decurg din dubla lor 
calitate — de producători și pro
prietari ai mijloacelor*  de produc
ție — să participe efectiv, cu ini
țiativă și răspundere la control, la 
întreaga activitate de organizare și 
conducere. Este de datoria- organi
zațiilor de partid să vegheze ca 
acest cadru să fie folosit cit mai 
bine, să asigure ca problemele con
crete care se ridică in fiecare Între
prindere in procesul realizării pla
nului să fie dezbătute cu întregul 
colectiv, incit fiecare să-și poată 
exprima deschis opiniile, să-șl adu
că contribuția la găsirea celor mal 
bune soluții. Aceasta este o necesi
tate nu numai pentru adinclrea 
democrației, dar și pentru îmbună
tățirea activității, pentru valorifica
rea înțelepciunii și experienței co
lective, pentru descătușarea puter
nică a energiilor creatoare ale celor 
ce muncesc. Atragerea unui număr 
cit mal mare de muncitori și spe-

înainte, sporește combativitatea co
muniștilor, a tuturor celor ce mun
cesc. Pe drept cuvlnt arăta recent 
secretarul general al partidului că 
„tolerarea lipsurilor nu este o ati
tudine comunistă, nu reprezintă o 
manifestare a umanismului, așa 
cum in mod greșit ințeleg, poale, 
unii. Dimpotrivă, aceasta aduce 
prejudicii societății, intereselor oa
menilor muncii, dăunează activită
ții partidului nostru, construcției so
cialiste". A face să funcționeze din 
plin critica și autocritica in viața 
fiecărui colectiv este o importantă 
Îndatorire a organizațiilor de partid.

Este știut că forța de influen
țare a fiecărei organizații de partid 
se sprijină. In ultimă instanță, pe 
exemplul comuniștilor. De aceea, 
comuniștii sint chemați să mani
feste o înaltă exigentă față de 
propria activitate in primul rind. 
ca șl față de activitatea celor din 
jur. să nu admită nici un fel de 
abateri de la regulile tehnice și e- 
conomice ale producției, să acțio-

neze ferm pentru respectarea or
dinii și disciplinei in muncă, să 
fie pildă do abnegație și răspun
dere în Îndeplinirea sarcinilor. A 
fi mereu prezent acolo unde este 
mai greu, acolo unde trebuie să 
se lucreze mal bine, mai cu spor, 
unde se cere mai multă răspunde
re, iată „privilegiul" comuniștilor» 
iar acest privilegiu va fi cu atît 
mai mult onorat, cu cit fiecare 
se va pregăti mal bine, își va per
fecționa mereu pregătirea politică 
și profesională. în mod deosebit se 
pun aceste exigențe cadrelor de 
conducere. După cum conducerea 
partidului a subliniat de atitea 
ori, cadrele din economie trebuie 
să se considere nu numai specia
liști, ci și activiști politici, răspun
zători de felul cum se Înfăptuieș
te politica partidului în unitățile pe 
care le conduc.

Munca organizațiilor de partid se 
adresează conștiinței oamenilor. De 
aceea, ea nu poate fi concepută de
cit ca o muncă vie, desfășurată zi 
de zi ia rindurile celor ce mun
cesc, plină de sensibilitate față de 
preocupările lor. răspunzind con
cret, operativ, convingător tuturor 
problemelor care se ridică in pro
ducție, folosind in acest scop toa
tă gama de mijloace — de la con
vorbirile agitatorilor, munca lor de 
la om la om. plnă la gazetele 
de perete sau . stațiile de radioam
plificare.

Organizațiile partidului nostru 
din industrie șl-au dovedit si pină 
acum înalta lor maturitate politi
că. capacitatea de a îndeplini cu 
succes sârcihile de răspundere ce 
le revin in conducerea vieții eco
nomice. Fără Îndoială că. imbună- 
tățlndu-și neîncetat stilul de mun
că. trăgind toate concluziile din 
experiența de pină acum, ele vor 
asigura ridicarea I3 un nivel tot 
mai inalt a activității economice și 

. politice, vor stimula și mai pu
ternic energiile creatoare ale mun
citorilor. tehnicienilor și ingineri
lor In marea întrecere pentru rea
lizarea obiectivului național — cin
cinalul înainte de termen.
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• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT Adunarea populară 
din LutițaFOTBAL — Etapa a X-a

F. C. Constanța s a mai apropiat de primul loc
• Goluri „în »eri«" încă din primele minute • Din nou (de ce î) meciuri la concurență ți... tri
bune goale in Capitală • Gazdele, învingătoare in șapte partide ; oaspeții au cîjtigat 

doar două puncte • U.T.A. a preluat „lanterna roșie"

REZULTATE TEHNICE
• F.C. CONSTANTA _ U.T.A. t— 1 (•—»>. Au marcat . Caraman 

nnln. 28 și 41) ; respectiv — Schepp (min. 81).
• POLITEHNICA TIMISOARA — STEAUA 1—1 (1—1). Au marcat î 

Năstasc (min. 9) pentru oaspeți ; Bungău (min. 23) pentru gazde.
• UNIVERSITATEA CLUJ - S.C. BACĂU 2—1 (1—1). Au marcat : 

Ulfăleanu (min. 27), Cora (min. 70) ; respectiv — Dembrovschl <min. 9).
• F.C. ARGEȘ — F.C. rETROLUL 2—1 (0—0). Au marcel : Roșu 

(min. 51). Dobrin (min. 55) ; respectiv — Istrătcscu (min. 74).
• SPORTUL STUDENȚESC — C.F.R. CLUJ 2-0 (1—0). Au marcat: 

Ion Constantin — din 11 m (min. 45), Lcșeanu (min. 78).
• C.S.M. REȘIȚA — STEAGUL ROȘU 2—0 (1—0). Au marcat : Vol- 

nea (min. 26). Pușcaș (min. 61).
• JIUL — POLITEHNICA IAȘI 1—0 (1—0). A marcat : Libardl 

(min. 8).
• RAPID — A.S.A. TG. MUREȘ 2—0 (1—0). A marcat : Neagu

(min. 42 ei 89). x
• UNIVERSITATEA CRAIOVA — DINAMO 1—1 (0—1). Au marcat: 

Lncescu (mm. 18) pentru oaspeți ; Bilan (min. 87) — meci disputat 
tîmbătâ.

CLASAMENTUL
1. U. Cralov* 10 7 3 0 18— 7 17
2. F. C. C|a 10 7 1 2 18— 8 J5
X Dinamo 10 6 2 2 17—12 14
4. Steaua 10 5 2 3 16—10 12
s. c.s.m. nc,i(» 10 4 3 3 18—13 11
S. Vnlv. Cluj 10 4 2 4 11— 9 10
T. rnll. laț! 10 5 0 5 9—10 10
S. Toll. Tlm. 10 4 2 4 8- 9 10
9- F.C. Argeș 10 4 2 4 13—16 10 .

10. Sportul stud. 10 4 1 5 16—11 9
11. Jiul 10 3 2 5 12—13 8
13. Steagul roșu 10 3 2 5 7—10 8
13. Rapid 10 3 2 5 11—14 8
14. S.C. Bacău 10 4 0 6 12—17 8
15. C.F.R. Cluj 10 3 2 5 14—21 8
16. A.S.A. Tg. M. 10 3 2 5 12—20 8
17. F.C. Petrolul 10 3 1 6 11—15 7
18. U.T.A. 10 3 1 8 9—17 7

tribuie. alături de un regim de viață 
igienic, la păstrarea rezervelor și po
tentelor funcționale ale diverselor 
orcane plnă la virste înaintate.

• Răspindlrea ideii — susținută de 
știinlă și practică — potrivit căreia 
exercițiul fizic este necesar din pri
mele luni de viață și pină la virstă 
înaintată. în tot cursul vieții, la toate 
virsielc, exercițiul fizic constituie o 
vitamină de neinlocuit. In această 
privință. CONTINUITATEA ȘI IN
TERDEPENDENȚA diferitelor forme 
de practicare a exercițiilor fizice a- 
decvate fiecărei virste devine o pro
blemă tot mai importantă In zilele 
noastre. Este necesar 6ă asigurăm 
Înlănțuirea și succesiunea activită
ților privind gimnastica sugarului, 
educația fizică a preșcolarului, edu
cația sportivă a școlarului, activita
tea sportlv-recreativă a adultului, 
activitățile fizice de Întreținere a 
celor vârstnici. Trebuie combătută 
părerea că o intensă activitate spor
tivă in tinerețe ajută pentru tot res
tul vieții. Acumulatorii organismu
lui. încărcat! cu energia generată de 
sport trebuie sistematic alimentați 
pentru a ne sluji toată viața. Cum T

DIVIZIA B
Scria L Delta Tulcaa — Știința 

Bacău 2—0, C.F.R. Pașcani — Meta
lul Plopeni 1—1. Victoria Roman — 
Caraimanul Bușteni 1—6. Viitorul 
Vaslui — Oțelul Galați 4—2, C.S.U. 
Galați — Petrolul Moinestl 5—0. Me
talul Mija — Ceahlăul Piatra Neamț 
2—1, Constructorul Galați — Celulo
za Călărași 3—1, Gloria Buzău — 
Progresul Brăila 2—0. C.S.M. Sucea
va — F.C. Galați 2—0.

După 10 etape, în clasament con
duce Gloria Bnrău (16 p). Pe locul 
■ecund — C.S.M Suceava (15 p).

Seria a Il-a. Gaz Metan Mediaș
— Metalul Drobeta Tumu-Severln
1— 2. Electroputere Craiova — Trac
torul Brașov 6—1. Progresul Bucu
rești — Minerul Motru 4—0. Metalul 
București — C.S. Tlrgoviște 1—0. 
Flacăra Morenl — Carpațl Brașov 
4—2, Dinamo Slatina — Autobuzul
2— 1. Dunărea Giurgiu — C.S.M 
Sibiu 0—0. Metrom Brașov — 
Chimia Rm. Vîlcea 0—1. Șantierele 
Navale Oltenița — Nitramonia Fă
găraș 0—0.

In clasament, după 10 etape, con
duce In continuare Chimia Rîmnlcu- 
Vllcea (17 puncte). Pe locul secund. 
Tractorul Brașov (14 p).

Seria a III-a. Minerul Bala Mare
— Mureșul Deva 0—1. F.C. Bihor —
Gloria Bistrița 2—0. Industria
Slrmei CI mo ia Turzil — Victoria Că
rei 2—1, Minerul Anina — Mine-

Opt echipe — 

„cale liberă" 

la turneul final al C. M.

Plnă în prezent se cunosc opt 
din cele 16 echipe participante la 
turneul final al campionatului mon
dial de fotbal, care se va desfășura 
anul viitor în R. F. Germania. Cele 
opt echipe calificate sint urmă
toarele : Brazilia (deținătoarea ti
tlului). R. F. Germania (tara gaz
dă). Italia (ciștigătoarea grupei a 2-a 
europene). Polonia (ciștigătoarea 
grapei a 5-a europene). Bulgaria (vir
tual calificată din grupa a 6-a eu
ropeană). Scoția (ciștigătoarea gru
pei a 8-a europene), Uruguay (ciști
gătoarea grupei I sud-americane) și 
Argentina (ciștigătoarea grupei a 2-a 
gud-americane).

Din celelalte grupe preliminare
păstrează șanse de calificare in faza 
finală a competiției următoarele
formații : grupa I europeană : Sue
dia si Austria : grupa a 3-a euro
peană : Olanda si Belgia : grupa a 
4-a europeană : R. D. Germană si 

■* * România ; grupa a 7-a europeană : 
Iugoslavia si Spania : grupa Asia— 
Oceania : Australia șl Coreea de 
Sud : grupa Africa : Maroc. Zam
bia si Republica Zair : grup» Ame
rica de Nord și Centrală : Mexic, 
Honduras. Guatemala. Haiti. Trini- , 
dad si Antilele Olandeze. De ase
menea. se va califica pentru turneul 
final si ciștigătoarea meciului de 
barai dintre reprezentativele U.R.S.S. 
gl Chile. 

rul Cavnic 2—1, Textila Odorhei 
— Olimpia Oradea 0—0, Arieșul Tur
da — Metalurgistul Cugir 1—6. Cor- 
vinul Hunedoara — C.F.R. Timișoara 
2—0. U.M, Timișoara — Olimpia 
Satu-Mare 0—0. Unirea Arad — Vul*  
turil Textila Lugoi 2—1.

După 10 etape. In clasament con
duce Olimpia Satu-Mare (14 p), ur
mată de S. C. Bihor (13 p).

polo pe apă: DINAMOVIȘTII, DIN NOU CAMPIONI

Mult așteptatul derby al campio
natului național de polo pe apă (Ra
pid — Dinamo) — derby, de fapt, 
la a patra ediție în acest an — a 
avut loc ieri la amiază la bazinul 
Dinamo în fata unui numeros pu
blic. înaintea primei angajări a min- 
gei. cele două protagoniste se aflau 
la egalitate de puncte, golaverajul

ÎN
• In turneul interzonal feminin de 

șah. care se desfășoară la Caile Gal- 
dana de Ferrerias (Insula Minorca), 
după 14 runde continuă să conducă 
in clasament Alexandra Nicolau (Ro
mânia) și Hardston (Anglia) cu cite 
9,5 puncte fiecare. în runda a 14-a, 
cele două lidere au remizat partidele 
susținute cu Konopleva (U.R.S.S.) și 
respectiv Karakas (Ungaria). Alte 
rezultate ale rundei : Veroczl fUn- 
garia) — Donnelly (S.U.A.) 1—0 ;
ALeksandria (U.R.S.S.) — Jovanovicl 
(Iugoslavia) 1—0 : Șui (U.R.S.S.) — 
Lazarevici (Iugoslavia) 1—0 ; Koz- 
lovskaia (U.R.S.S.) — Baumstark 
(România) remiză : Ferrer (Spania) 
— Aronson (S.U.A.) remiză.

TENIS. — Proba de simplu băr
bați din cadrul turneului internatio
nal de tenis de la Madrid a fost 
ciștigată de campionul olandez Tom 
Okker. învingător cu 4—6. 6—3. 6—3, 
7—5 in finala susținută cu jucătorul

ETAPA VIITOARE
(28 octombrie)

S.C. Bacău — F.C. Constanța, 
Steaua — F.C. Argeș, Politehnica 
Iași — C.S.M. Reșița, U.T.A. — Spor
tul studențesc, A.S.A. Tg. Mureș — 
Universitatea Craiova, F.C. Petrolul
— Rapid, C.F.R. Cluj — Politehni
ca Timișoara, Steagul roșu Brașov
— Jiul. Dinamo — Universitatea 
Cluj.

avantajindu-i însă pe dinamoviști 
(cărora, pentru a cuceri titlul, le era 
suficient acum și un rezultat de ega
litate).

Disputa dintre protagonistele cam
pionatului avea să Jie. cum era și de 
așteptat, extrem de interesantă, echi
librul de forțe mentinindu-se de-a 
lungul întregii partide. Scor final : 

CÎTEVA RÎNDURI
chilian Jaime Fillol. In finala pro
bei de simplu femei. Helga Hoesl 
(R.Fr Germania) a invlns-o cu 6—1, 
6—2 pe Michelle Gourdal (Belgia).

FOTBAL. — Peste 65 000 de' spec
tatori au urmărit la Zagreb meciul 
dintre selecționatele de fotbal ale 
Iugoslaviei și Spaniei, contind pen
tru preliminariile campionatului 
mondial (grupa a 7-a europeană). 
Partida s-a încheiat la egalitate : 
0-0.

ATLETISM. • Cea de-a 24-a edi
ție a cursei atletice „Eliberarea ora
șului Belgrad" s-a încheiat cu victo- 
torla englezului Roger Clarke, care a 
parcurs traseul. In lungime de 5 000 m, 
în 15’10” 2/10. Pe locurile următoare 
s-au clasat cehoslovacul Stanislav 
Hoffman, sovieticul Iuri Aleksașin, 
iugoslavul Petar Svet și italianul 
Giuseppe Ardizone. Concurentul ro
mân Nicolae Dumitru a ocupat locul 
26 cu timpul de 16’11”.

BOX

însemnări pe marginea galei 
finale a campionatelor -1973

Stmbătă seara, în frumoasa Sală 
a sporturilor din Cluj, s-a desfășu
rat gala finală a campionatelor re
publicane de box—1973. Rezultatele 
cu care s-a Încheiat această compe
tiție se cunosc. Ce impresii se pot 
desprinde In urma acestui ultim act 
al Întrecerii supreme a boxerilor noș
tri fruntași ?

înainte de orice trebuie remarcat 
succesul repurtat de Mihai Aurel 
(Farul), care, după o absență Înde
lungată din primul eșalon al boxu
lui nostru, recucerește titlul catego
riei „semimuscă", lnvingîndu-1 — in 
urma unei lupte In care victoria sa 
nu a stat nici o clipă in cumpănă — 
pe fostul lider al categoriei, bucureș- 
teanul Ștefan Bălatu. Nu mai puține 
merite au și no’j campioni al cate
goriilor următoare, Ibrahim Fahre- 
din (Farul) — „muscă" — și Marian 
Lazăr (Steaua) — „cocoș". Primul 
l-a depășit pe însuși campionul eu
ropean Constantin Gruescu, iar al 
doilea, după eclipsa pe care a mar
cat-o în anul olimpic, pe vicecam- 
plonul european, găilățeanul Mircea 
Tone, chiar cu „armele" acestuia : vi
goarea și combativitatea. Merită, do 
asemenea, menționat numele tehni
cului Gheorghe Ciochină (Steaua), 
ciștigătorul — în lipsa redutabilu
lui Gabriel Pometcu — al titlu
lui categoriei „pană”, după o dispu
tă în care adversarul său din finală, 
dinamovistul Constantin Ștefanovici, 
a dovedit că mai are de învățat din 
tainele „scrimei cu mănuși". După 
cum trebuie evidențiate : siguranța 
cu care campionul european Simion 
Cuțov l-a depășit pe puncherul Ia- 
cob Augustin, cîștlgînd și titlul do 
campion național ; clarviziunea ma
nifestată de Victor Zilberman (Steaua)

4—4. In acest fel, echipa Dinamo 
reintră in posesia titlului de cam
pioană. Pe locul doi, campionii de 
anul trecut — rapidiștii. Ciștigind, 
tot ieri, meciul cu Progresul Bucu
rești (cu 8—5), formația Voința Cluj 
a ocupat locul trei.

In fotografie : fază din derbi, atac 
la poarta dinamoviștilor.

• Turul automobilistlo al Europei, 
disputat pe distanța de 13 000 kilo
metri. s-a Încheiat la Travemunde 
(R.F.G.) cu victoria echipajului 
vest-german Kurt Waldner. Ferdi 
Boekman (pe Opel Ascona). Din cele 
63 de echipaje care au luat startul 
la 6 octombrie au terminat cursa 43.

BOX. • Noul campion mondial la 
eateg. semiușoară este filipinezul 
Ben Villaflor. In meciul disputat la 
Honolulu, Villaflor l-a învins prin 
k.o. in prima repriză pe deținătorul 
titlului, japonezul Kuniaki Shibata.

ALPINISM • O expediție alcătuită 
din opt alplnlștl japonezi — care 
și-au proDus escaladarea piscului 
Phyutha Piunchuli ’ (7 427 metri), din 
nord-vestul Nepalului — și-a stabilit 
cea de-a patra tabără la o altitudine 
de 6 350 de metri. Membrii expedi
ției vor Încerca fă cucerească porțiu
nea. finală a traseului fără să recur
gă la măștile cu oxigen.

In meciul său cu Antonlu Va- • 
sile (Dinamo), care nu a acceptat cu 
ușurință poziția a Il-a a clasamentu
lui categoriei semimijlocli ; plusul 
de tehnicitate al boxerului stelist 
Ștefan Florea, Învingător tn fața 
durului Sandu Tirilă (Constructorul 
Galați), deținătorul medaliei de 
bronz la campionatele europene din 
acest an ; victoria Înainte de limită 
a lui Alee Năstac (Steaua) asupra 
constănțeanului Mlșu Banu ; lucidi
tatea cu care Ion Gydrfi (Dlnamo) 
a dejucat planurile bătăiosului Marin 
Constantinescu (Metalul) ; dîrzenia 
cu care Ion Alexe (Dinamo) continuă 
sâ rămlnâ In fruntea categoriei grea, 
adversarii 6ăl — In ciuda gabaritu
lui superior — nereușind să-i pună 
prea mari probleme.

O distincție specială pentru cei doi 
campioni ai categoriei ușoară — 1-am 
numit așa pentru că amindol merită 
acest titlu — dlnamovlștii Calistrat 
Cuțov și Paul Dobrescu. Mai hotărlți 
ca niciodată să tranșeze, flecare in 
favoarea sa, rivalitatea sportivă, ei 
au luptat fără menajamente, din pri
ma și plnă In ultima secundă a me
ciului. Ambiția lui C. Cuțov și do
rința sa de a Învinge au fost mal 
mari, clștigind deci titlul pe anul 
1973.

Făcînd toate aceste sublinieri pozi
tive, trebuie spus, totodată, că finale
le de la Cluj au relevat, o dată In 
plus, condiția îngrijorătoare in care 
se află boxul românesc. Cum altfel 
poate fl interpretată victoria constăn
țeanului Mihai Aurel, care a reușit 
să-și Învingă toți adversarii după ce 
luni Întregi, dacă nu ani, nimeni nu 
mai auzise de el ? Ce altceva dove
dește prezența In finale a lui Antonlu 
Vasile și Ion Gybrfi, la categorii de 
greutate absolut noi pentru ei — 
„semimijlocie" șl, respectiv, „semi
grea" — după ce în anul trecut, 
olimpic, amindoi au făcut parte din 
lotul național la categorii mult in
ferioare de greutate — „semiușoarâ" 
și, respectiv, „mijlocie mică" ? Și 
culmea, Ion Gyorfi a reușit sâ cîș- 
tige și titlul pe acest an ! Ca să nu 
mal amintim că, cu foarte rare ex
cepții, această ediție a „republicane
lor" de box nu a prilejuit afirmarea 
nici unui tînăr de perspectivă. Pen
tru că, dacă ne gindim bine, un Ma
rian Lazăr, un Ion Vomicescu (în
vins în semifinale de A. Vasile) sau 
chiar I. Fahredin — tineri care și-au 
făcut loc printre cel 44 de comba
tanți prezenți la Cluj' — sint oameni 
care revin și nu prezențe inedite in 
elita boxului nostru.

Vrem să aducem in discuție și pro
blema arbitrajului. E drept, la Cluj 
nu au fost multe greșeli, dar In 
acest domeniu nu este admisă nici 
măcar o singură eroare : altfel, efor
turile făcute pentru pregătire de spor
tivi de-a lungul unor ani de zile se 
pot irosi într-o clipă.

Desigur, au existat șl alte carențe 
la finalele de box de la Cluj, pe 
care o analiză lucidă, „la rece", a si*  
tuației actuale le poate evidenția. E- 
sențial este ca, pornind tocmai de la 
o asemenea ' analiză, întreprinsă cu 
discernămint de factorii responsabili, 
să se ia rapid măsurile necesare de 
revitalizare a boxului românesc — 
măsuri care să vizeze, în primul 
rînd, lărgirea bazei de cadre și de 
Sregătire in acest sport, pe cît de 

ărbătesc pe atît de frumos, astfel 
Incit un Simion sau Calistrat Cuțov, 
un Gabriel Pometcu sau un Alee 
Năstac să nu mai fie singurele „flori 
rare" cu care ne prezentăm in între
cerea celor mai buni boxeri amatori 
din lume.

Dan MATEESCU

„Crosul fetelor"
PIATRA NEAMȚ (corespondentul 

„Scânteii", Ion Manea). La numai câ
teva zile după desfășurarea crosului 
de toamnă al tinerilor, care a adus 
pe pistele stadioanelor aproape 8 000 
de elevi și ucenici ai școlilor profe
sionale, ieri, în organizarea consiliu
lui pentru cultură și educație fizică 
și sport și a Comitetului județean 
Neamț al U.T.C., s-a desfășurat la Pia
tra Neamț, Roman șl Tg. Neamț tra
diționalul „cros al fetelor". La start 
s-au prezentat peste 5 000 de tinere 
eleve ale liceelor, școlilor de cultură 
generală și profesionale.

După o luptă foarte strinsă, pe po
diumul fruntașelor au urcat eslevele 
Maria Ungureanu, Maria Cojocaru, 
Ana Andrei, Teodora Vartic, Ana 
Zaharia. Veronica Negură și altele. 
Organizatorii au oferit ciștigătorilor 
oupe și diplome.

S-au Împlinit 125 de ani de la Adu
narea secuilor de la Lutița, eveni
ment care s-a înscris ca un moment 
Important al anului revoluționar 1848, 
al luptei comune a maselor populare 
de pe aceste meleaguri — români, 
maghiari, germani, secul — pentru 
libertate, dreptate socială șl inde
pendență națională. Cu acest prilej, 
duminică a avut loc pe clmpia Lu- 
tiței o vibrantă adunare populară.

La adunare au luat parte tovarășii 
Gheorghe Pană, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., Ja
nos Fazekas, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, Lu- 
dovlk Fazekas, membru al C.C. al 
P.C.R.. prim-secretar al Comitetului 
județean Harghita al P.C.R., pre
ședintele Consiliului .popular jude
țean.

In deschiderea adunării, tovarășul 
Ludovic Fazekas a dat citire Insu- 
flețitoruîui mesaj adresat de tovară- 
Îul Nicolae Ceaușcscu particlpanțllor 
i adunare. Caldul mesaj adresat de 

conducătorul partidului și statului 
nostru a fost primit cu nețărmurită 
bucurie de oamenii muncii — români, 
maghiari, germani, secui din județul 
Harghita șl din Județele Învecinate 
prezenți pe cimpla de la Lutița.

In continuare au luat cuvlntul prof. 
Adalbert David, directorul liceului 
„Dr. Petru Groza" din Odorheiul Se
cuiesc, Vasile Toma, muncitor la 
Fabrica de mobilă din Odorheiul Se
cuiesc, Hegyi Elisabeta, cooperatoare 
din Lutița, care au evocat semnifi
cația evenimentului comemorat, re- 
levînd totodată profundele transfor
mări survenite pe aceste meleaguri 
in anii construcției socialiste, munca 
harnică și înfrățită a locuitorilor 
Harghitei pentru transpunerea in via
ță a directivelor Congresului al X-lea 
al P.C.R. și Conferinței Naționale a 
partidului pentru edificarea societă
ții socialiste multilateral dezvoltate 
în țara noastră.

într-o atmosferă de puternic en

închiderea expoziției internaționale 
„ETAVA ’73“

Duminică și-a Închis porțile expo
ziția internațională „Etava ’73“ care, 
timp de 8 zile, a polarizat atenția 
specialiștilor și oamenilor de afa
ceri din numeroase țări. Expoziția 
s-a bucurat de o largă participare, 
exprimată prin prezența a 100 de fir
me din 18 țări : Anglia, Austria, 
Belgia, Cehoslovacia, Danemarca, 
Elveția, Franța, Republica Demo
crată Germană, Republica Fede
rală Germania, Italia, Israel, Iu

în prima zi a Săptămînii economiei

j Tragerile la sorți ale libretelor de economii 
j pentru construirea de locuințe și libretelor
j de economii

La 25 octombrie a.c.. ora 
< 18,30, In prima zi a Săptămînii
J economiei, vor avea loc in Ca- 
l pitală, în sala Teatrului de stat 
<’ de operetă, tragerile la sorți 
) pentru trimestrul III 1973 ale 
l îibretelor de economii pentru 
’ construirea de locuințe și libre- 
1 telor de economii pentru turism, 
t La aceste trageri la sorți se 
j vor acordă cî?t lauri cu valori 
t individuale de 40 000 lei, 25 000

EXPOZIȚII DE PREPARATE 
CULINARE CU VÎNZARE*

I
I
I
I
I
I

Sub genericul „Tineri bucătari șl 
cofetari", in cadrul acțiunilor pe 
care întreprinderea de turism, ho
teluri și restaurante București le 
organizează cu prilejul lunii prepa
ratelor culinare, simbătă și dumini
că s-au deschis la restaurantele 
„Ambasador" și „Athenâe Palace" 
din Capitală expoziții menite să 
sondeze gusturile și preferințele 
publicului privind mîncărurile șl 
dulciurile pregătite In bucătăria șl 
laboratoarele proprii de meșteri 
mai vtrstnici și tineri, dornici 
de afirmare. Au fost expuse 
numeroase preparate de pescă

tuziasm a fost adoptat textul unei te
legrame adresate Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Roman, 
tovarășului Nicolae Ceaușcscu, in 
care se spune :Noi. partlclpanții la adunarea popu
lară, oameni al muncii români, ma
ghiari, germani, secul din jud. Har
ghita, ne exprimăm și cu aceri 
prilej sentimentele noastre de 
nemărginită dragoste șl recunoștință 
profundă față de conducerea de 
partid șl de stat, față de dumnea
voastră, conducătorul iubit al parti
dului șl poporului. Mesajul cald pe 
care ni l-ați adresat, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. consti
tuie pentru noi un nou prilej de 
nețărmurită bucurie, un Imbold In- 
suflețitor In munca pe care o desfă
șoară toți oamenii muncii din Județ 
pentru progresul rapid material șl 
spiritual al patriei noastre dragi. In 
acest mod înțelegem sâ aducem pri
nosul nostru de recunoștință figuri
lor luminoase ale revoluției române 
de la 1848, care au mLlitat pentru 
libertate națională șl socială, pentru 
Întărirea frăției dintre oamenii mun
cii români, maghiari, germani, secul 
și de alte naționalități, pentru cuce
rirea de către poporul nostru a unul 
loc demn In rlndul națiunilor lumii.

Strîns uniți în Jurul Partidului Co
munist Român, al Comitetului său 
Central, al dumneavoastră personaL 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Harghita, indiferent de limba 
pe care o vorbesc, fac legămlnt că 
vor munci fără preget cu întreaga 
capacitate șl energie pentru traduce
rea In viață a mărețelor obiective 
stabilite de Congresul al X-lea și 
Conferința Națională ale partidului, 
pentru a-șl aduce din plin contribu
ția la edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în scumpa 
noastră patrie. Republica Socialistă 
România, convinși că astfel slujesc 
propriile lor interese vitale, Înfăp
tuiesc aspirațiile lor de bunăstare 
și fericire. (Agerpres) 

goslavia, Olanda, Polonia, Portugalia, 
Suedia, Ungaria și Uniunea Sovietică.

Țara noastră, care a deținut mal 
bine de o treime din suprafața de 
expunere, a fost reprezentată de nu
meroase întreprinderi de comerț ex
terior șl centrale industriale de spe
cialitate. Prin întreaga sa desfășura
re, expoziția „Etava ’73“ a adus o 
reală contribuție la dezvoltarea 
schimbului de valori materiale, de 
idei și experiență, la promovarea co
laborării internaționale.

pentru turism
lei și 15 000 lei, precum șl 
excursii tn U.R.S.S., R.D. Ger
mană, la Paris, Roma și ciști- 
guri pentru efectuarea de 
excursii individuale.

După tragerile la sorți va 
urma un spectacol.

Intrarea se face pe bază de 
invitații, care se pot procura de 
la filialele C.E.C. din Capitală, 
Incepînd de azL

I
I
I
I
I
I
I

rie și pasăre, afumături de 
porc, salate, produse tip „Gospodi
na", dulciuri. în zilele următoare, 
întreprinderea de turism, hoteluri 
și restaurante organizează noi ex
poziții de preparate culinare cu 
vinzare în cadrul unităților sale — 
„Lldo", „Victoria", „Cina", „Amba
sador" (in ziua de 27 octombrie), 
„Nord" (3 noiembrie), urmlnd ca, 
in ziua de 17 noiembrie, la Athenâe 
Palace" să fie deschisă o expoziție 
generală de artă culinară cu vân
zare, la care vor fl prezente toate 
unitățile Întreprinderii.

(Urmare din pag. I) 

în societatea Industrializată con
temporană, sportul trebuie privit in 
primul rînd din punct de vedere al 
relației MIȘCARE - SANATATE 
FIZICA ȘI MORALA.

Noile condiții de muncă și viață, 
mutațiile tehnologice șl științifice — 
mecanizarea și automatizarea produc
ției, a transportului și treburilor cas
nice. dezvoltarea vertiginoasă a tele
viziunii și celorlalte forme cultural- 
artistice — aduc, odată cu marile bi
nefaceri materiale și spirituale, cu 
ușurarea și creșterea productivității 
muncii omuluL șl diminuarea canti
tății de mișcare, de efort fizic, apa
riția tot mai pronunțată a sedenta
rismului și solicitărilor nervoase In
tense. Ce aduc sedentarismul, lipsa 
de mișcare? Pe scurt, dezvoltarea 
fizică incorectă a tinerilor, /liminua- 
rea rezistenței generale a organismu
lui, obezitate, afecțiuni cardio-vascu- 
lare, nevroze, imbătrinirea timpurie, 
proastă dispoziție. Drept urmare, e- 
xercițiul fizic, sportul, devine astăzi 
un element compensator. DE NEIN- 
LOCLTT. In acest context apar șl 
mai de preț atenția, sprijinul și In
dicațiile conducerii partidului și sta
tului nostru in privința dezvoltării 
continue a activității sportive.

In sinteză, printre principalele pro
bleme și preocupări ale activității 
sportive de astăzi, subliniem :

• Acțiunile pentru convingerea tu
turor cetățenilor noștri de necesita
tea vitală a exercițiilor fizice in asi
gurarea potențialului biologic și 
moraL In aceste acțiuni este b:ne să 
se amintească mereu binefacerile 
sportului : menținerea tonusului În
trecu musculaturi, inclusiv a inimii: 
activizarea circulației și respirației cu 
repercusiuni pozitive asupra tuturor 
organelor și funcțiunilor corpului ; 
diminuarea efectelor factorilor de risc 
— alimentația prea bogată, fumatul.

obezitatea, tensiunea nervoasă. In mod 
deosebit trebuie scos in evidență ro
lul sportului in asigurarea longevi
tății active. Intr-adevăr, MIȘCXREA 
COTIDIANA, SPORTUL PRACTICAT 
RATIONAL POT SA DUCA LA 
PRELUNGIREA TINEREȚII FIZIO
LOGICE ȘI PSIHICE CU CIRCA 
15—20 ANI. Explicația : exercițiile 
fizice practicate sistematic, sub for
mă de gimnastică, sport, turism, con

SPORTUL —IERI, AZI, MÎINE

Apliclnd formula : ZILNIC ȘI LA 
TOATE VÎRSTELE O CANTITATE 
MINIMA DE MIȘCARE — ORA DE 
SANATATE. Gama din care ne pu
tem alege activitățile care să com
pună orele de sănătate dintr-o săp- 
tămînă este foarte largă, deci accesi
bilă tuturor vîrstelor și posibilități
lor: gimnastica zilnică (10—15 minu
te) de întreținere, plimbarea și aler
garea ; turismul, cicloturismul la 

sfirșit de eăptămînă ; tenisul de 
cimp și de masă, Înot, 6chi, patinaj, 
popice, canotaj popular, volei, fotbal.

• Subliniind necesitatea mișcării 
la toate viratele, este indicat să pre
cizăm că in perioada școlarității (cu 
deosebire : 6—14 ani la fete șl 6—17 
ani la băieți), influența binefăcătoare 
a sportului este decisivă în dezvol
tarea fizică armonioasă, formarea 
ținutei corecte, a deprinderilor mo
trice de bază, a curajului șl perso
nalității. Educarea deprinderii cu 
exercițiul fizic încă din anii preșco
lari și In continuare, cultivarea la 
toți elevii a dragostei pentru miș
care, pentru diferite ramuri sportive 
constituie elemente hotăritoare ale 
sportului de masă și de performanță.

• Pe baza datelor actuale privind 
efectele SDortului asupra menținerii 
și ridicării capacității de muncă și 
de creație a omului, se impune In
tegrarea acestuia in optimizarea pro
ceselor de producție, in activitatea 
economică. Intrucit gradul de sănă
tate constituie o componentă de bază 
a randamentului omului In muncă, 
noi, specialiști^ și organizatorii spor

tului de masă, trebuie să amplifi
căm și să adaptăm mai mult particu
larităților principalelor grupe de 
profesii formele activității sportive a 
oamenilor muncii desfășurate în 
timpul liber, in pauzele de produc
ție sau în timpul concediilor.

• Continuarea și mai energică a 
acțiunilor privind cuprinderea mase
lor de femei in activitatea sportivă. 
Sportul feminin de masă șl de per

formanță se impune astăzi ca o 
realitate șl o necesitate tot mai vie 
și mai semnificativă pentru gradul 
de civilizație și cultură al unui 
popor.

• Integrarea și mal temeinică a 
sportului de performanță în concep
tul educației fizice prin sport. în 
țara noastră, performanța, recordul 
au semnificații social-educative bine 
stabilite. îndeplinirea de un număr 
cit mai mare de tineri a normelor de 
clasificare sportivă, nivelul recordu
rilor școlare și naționale, lupta pen
tru tntlietate în campionatele jude
țene și republicane, in condițiile 
unui perfect fair-play. reprezintă un 
criteriu obiectiv al vigorii fizice și 
morale a tineretului. In același timp, 
sportul-spectacol, măiestria sportivă, 
lupta pentru cucerirea de medalii în 
campionatele europene, mondiale și 
la Jocurile Olimpice, succesele spor
tivilor noștri In confruntările Interna
ționale polarizează atenția, trezesc si 
mențin interesul maselor pentru ac
tivitatea generală de educație fizică 
și sport In acest sens se poate 
spune că sportul de performanță 
constituie un puternic catalizator fi 

propagandist al sportului de masă. 
Astfel, apare clar legătura dintre 
popularizarea și răspindirea tn țara 
noastră a unor ramuri sportive șl 
succesele obținute de reprezentanții 
acestor sporturi in Întrecerile inter
naționale (tenis de cîmp, handbal, 
lupte, box, volei, caiac-canoe, atle
tism și gimnastică feminină, rugby, 
scrimă, popice...). De asemenea, dă
ruirea și lupta sportivilor români de 
a reprezenta cu demnitate culorile 
țării noastre în marile competiții in
ternaționale contribuie din plin la 
educarea patriotică și cetățenească a 
tinerilor sportivi și a maselor de 
spectatori.

Ce ne arată prognoza In sport ?
în primul rind. Impetuoasa dezvol

tare a sportului de masă, a sportu
lui pentru toți, ca un factor compen
sator șl formativ vital în societatea 
modernă.

Tn al doilea rind, In ansamblul 
preocupărilor privind sportul de 
masă, o pondere însemnată o va de
ține sportul in rindurile copiilor, 
sportul școlar.

In al treilea rind, sportul se va Im
pune tot mal mult printre factorii 
nreventivl valoroși al medicinii. 
Concepția dinamică asupra sănătății 
va avea un aliat putcrnle In medi
cina sportivă.

în al patrulea rind, aportul de per
formantă va constitui șl In conti
nuare un element extrem de dinamic 
al tuturor sectoarelor educației fi
zice, șl sportului.

Este evident că dezvoltarea vii
toare a educației fizice și sportului 
necesită promovarea consecventă șl 
fermă a cuceririlor științei, îndepăr
tarea didacticismului îngust, a for
melor depășite, apropierea energică 
a sportului de viață, de cerințele !n 
perspectivă ale societății moderne.

...In acest sens va evolua sportuL 
In acest sens se vor Îndrepta șl pre
ocupările noastre.

Spectacole degradante 
în munții Rodnei

(Urmare din pag. I) 

țlme pe culmea Pietrei Negre, nu 
găsesc cu cale să-și arate tn alt chip 
admirația față de frumusețile naturii 
decît prin a disloca stinci, ce se ros
togolesc pe pante abrupte și produc 
in cădere zgomote infernale, care, 
amplificate de rezonanța muntelui, 
pun in alarmă caprele negre. Acestea, 
zăpăcite și speriate, sar de pe o 
stincâ pe alta, plnă Ia 15 m distan
tă, realizlnd un spectacol degradant 
Si lipsit de umanism, dar urmărit 
cu nesaț de acești „amatori de fru
museți".

Indignat, ca și noi. în fata acestor 
„spectacole tari", corespondentul ne 
roagă să găzduim în coloanele zia
rului nostru propunerea meteorolo
gului Eugen Bojan, ca traseul Borșa
— stația meteorologică — Virfuî 
Pletrosu-Mare, ce trece prin rezervație, să fie accesibil numai pe bază 
de autorizație specială de la Comi
sia monumentelor naturii si numai 
persoanelor autorizate să controleze 
si să supravegheze rezervația. Iar 
turiștii care merg la cabana Puz- 
drele să utilizeze traseul de pe va
lea plrlulul Repedea, ce se găsește 
în Dartea de răsărit a versantului. 
In această ordine de idei, ar fi nece
sar — e de părere autorul scrisorii
— ca accesul De muntele Pietrosu- 
Mare să fie suspendat cel puțin 3—4 ani.

Custodele onorific al Comisiei mo
numentelor naturii aduce șl alte ar
gumente In favoarea unei intervenții. 
In spiritul legii, de protecție a acestei 
zona. Ele au tn vedere aceeași gre

șită înțelegere de către turiști a mo
dului cum trebuie folosite — mal 
exact privite — frumusețile zonei. 
Pentru a economisi spațiu, vom 
recurge la o simplă enumerare a 
faptelor : „Jnepenlșurlle de la gura 
căldării Iezerului, care urcă plnă Ia 
Iacul Iezerul Mare, sint distruse ais- 
tematie de către turiștii ce rămin 
peste noapte in corturi, pentru a ali
menta focul toată noaptea ; fundul 
lacului Iezerul este plin cu eutii de 
conserve goale și resturi de ambala
je, intrucit este folosii, de aceiași „iu
bitori ai naturii", ca Ioc dc... depo
zitare ; pe traseul care duce Ia căl
darea Iacului, numeroși arbori de ră- 
șinoase au fost rupți, ciopliți sau 
dezrădăcinați : caii unor locuitori din 
comuna Bor$a pasc nestingheriți în 
zona dintre lac și pădure, distrug 
stratul erbaceu superficial, dezvelind 
stinca și produclnd ravene pericu
loase".

Pe scurt, aceste*  sint faptele. Ele 
reprezintă suficiente dovezi că una 
din importantele rezervații naturale 
ale țării este amenințată cu degrada
rea. Ele constituie. In același timp, 
un semnal de alarmă tras la timp 
pentru factorii împuterniciți să ve
gheze la apărarea naturii și. In pri
mul rind. pentru Consiliul popular 
al județului Maramureș, pe teritoriul 
căruia se află această rezervație. In 
speranța că acest semnal va fi re
cepționat ca atare, așteptăm nelntîr- 
ziat măsuri prin care să informăm 
cititorii că rezervația Pietrosu-Mare, 
cu Întreaga ei floră șl faună, se află 
in afara oricărei amenințări.

I
r
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viața internațională____
Evoluția evenimentelor din Orientul Apropiat Reuniune ministerială
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CAIRO 21 (Agerpres). — Un co
municat militar egiptean, dai oubl.- 
cltâții duminici de agenția M E.N . 
informează că lupte violente de 
blindate continuă să aibă loc In sec
torul central al Slnalului, precum și 
pe malul occidental al Suezulul. Se 
menționează că forțele egiptene au 
întreprins contraatacuri încununa:® 
de succee împotriva forțelor 
liene dispersate in diverse 
ale frontului, distrugînd 
tancuri israelienc.

Comun i ca tul menț ion ează,

fsrae- 
regiunl 
40 dr

—---- ----- ----- - totoda
tă. cft formațiuni ale aviației eg.p- 
tene au susținut trupele terestre, 
bnmbardind concentrările inamice. 
Au fost dobotite 14 avioane israc- 
liene. precum si 5 elicoptere.

în Marea Roșie, adaugă comuni- 
catul, o unitate navală israelian& de 
comando a încercat să se apropie de 
roasta egipteană, dar a fost inter
ceptată de către navele militare șl 
artileria egipteană. In cursul lupte
lor. două vedete israeliene au fost 
•cufundate, iar ce*  de-a treia a fost 
capturată.

Vi purtător de cuvint 
egiptean « dezmințit, în 
timp. Informațiile difuzate de surse 
militare oficiale la Tel Aviv. potrt- 
vit cflro: a. forte navale Israeliene »r 
fi efectuat cu succes operațiuni îm
potriva unor obiective ale “ 
situate Intre Damictta și

militar 
același

R.A.E., 
Roretia.

DAMASC 21 (Agerpres). 
purtător de cuvint militar _ _ 
țat. la Damasc, că in sectorul 
nord al frontului de . _ * ____
Golan se desfășoară, incepind de 
duminică dimineața, lupte de tancuri 
și artilerie intre forțele siriene și 
israeliene. El a menționat, de ase
menea. că o unitate a infanteriei si
riene. sprijinită de tancuri, a lansat 
un atac Împotriva unei importante 
poziții israeliene din acest sector. 
„Aviația siriană — a declarat pur
tătorul de cuvint — controlează spa
țiul aerian al frontului. acordind 
sprijin trupelor de la sol. Inamicul 
a suferit pierderi grele* ’.

Pe de alta parte, se anunță că. vi
neri noaptea și simbătă dimineața,

- Ta 
a anun- 

de 
pe înălțimile 
Incepind

SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A ONU.

Romania se pronunță ferm 
împotriva colonialismului 

și a practicilor neocolonialiste
Intervenția reprezentantului țârii noastre in Comitetul 

tutelăde
UNITE — Trimisul 

Martaiogu 
dezbaterilor

forțele «Irlene au efectuat 
împotriva unor poctițti 
sectoarele de sud șl 
frontului, distrugind 11 
material de război.

raiduri 
israeliene din 
de nord ale 
tancuri și alt

*
21 (Agerpres). — Pnmul 

Libanului, Takieddine 
Darnic,

DAMASC 
nunistru al _______ ,
Solh. a sosit, duminică, la 
pentru convorbiri cu oficialitățile si
riene — anunță agenția France Pres
se Îndată dună sosire, el a avut o 
întrevedere cu premierul sirian, 
Mahmoud Al-Ayoubi

★

TEL AVIV 21 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvint militar israclian 
a declarat că a continuat ponsolida- 
rea și extinderea capului de pod 
creat de forțele Israeliene pe malul 
occidental al Suezului, în teritoriul 
egiptean. Duminică, a arătat purtă
torul de cuvint, această forță avan
sare pină la o distanță de 30 km la 
vest de canal. El a menționat că au 
fost respinse contraatacurile lansate 
de forțe egiptene în această zonă 
și că au fost distruse numeroase ba
terii de rachete egiptene. Capul de 
pod israclian, a declarat purtătorul 
de cuvint, Iși lărgește aria de pene
trație spre nord șl spre sud, in zona 
centrală a Canalului de Suez.

Pe malul oriental al canalului 
au avut loc puternice dueluri de ar
tilerie, anunță un comunicat mili
tar israelian. Duminică, in cursul 
unor lupte aeriene, au fost doborîte 
5 avioane egiptene. De asemenea, 
arată un comunicat militar israelian, 
forțe navale israeliene au bombar
dat, duminică dimineața, o serie 
obiective în portul Damletta, 
vest de Port-Said.

de 
la

Divergențele
în problemele

agrare persistă
BRUXELLES 21 (Agerpres). — 

Miniștrii agriculturii din țările Pie
ței comune se reunesc, luni si marți, 
la Luxemburg pentru a examina o 
serie de probleme din acest sector 
în care se înregistrează în conti
nuare divergente. Cei nouă vor în
cerca să realizeze. între altele, un 
compromis in ceea ce privește aju
torul destinat fermierilor din zonele 
mai puțin • privilegiate. Ilustrînd 
deosebirile de păreri, agenția Reu
ter menționează că. in timp ce Da
nemarca și R.F.G. sînt de părere să 
mențină alocațiile preconizate la un 
nivel scăzut. Franța, interesată di
rect. se pronunță pentru ajutoare 
mai substanțiale.

Pe agenda dezbaterilor figurează, 
de asemenea, problema reglementă
rii comerțului cu ulei de măsline si 
alcool.

NESTEMATELE ZESTREI
FOLCLORICE ROMÂNEȘTI44

Ansamblul da dn- 
teca și dansuri popu
lare românești „Crăl- 
șorul“ din Brașov a 
întreprins timp de a- 
proape o lună de zile 
un turneu în mal 
multe orașe din Marea 
Britanie, lnregtstrînd 
un succes deosebit. O 
confirmă ropotele de 
aplauze culese la 
Londra. Oxford, Man
chester, Sheffield, Ply
mouth șl Southamp
ton. cronicile de ape-, 
clalitatc, care nu s-au 
sfiit să folosească ter
meni ca ..formidabil**.

„extraordinar", ca si 
transmialLle In direct 
sau înregistrate la ra
dio și televiziune.

La St Albans, pri
marul și membrii 
consiliului municipal 
au venit in culise să-i 
felicite pe artiștii ro
mâni ; la Felixtone, 
numeroși spectatori 
au urcat pe scenă lm- 
br&țișindu-l pe dansa
tori șl instrumentiști 
și mulțumlndu-le pen
tru „splendida seară 
românească" pe 

oferit-o ;

Plymouth, artiștii ro
mâni au fost conduși 
la autobuze de sute de 
celățeni. care au ți
nut să-și ia rămas bun 
de la mesagerii artei 
românești.

Toate aceste mani
festări au constituit — 
după cum subliniază 
ziarul „Kensington 
News" — „dovezi ale 
înaltei aprecieri față 
de nestematele zestrei 
folclorice a poporului 
român".

DE

NAȚIUNILE 
special Agerpres V. 
transmite : In cadrul . ____
care au loc In Comitetul de tutelă al 
Adunării Generale & O.N.U., in pro
blema Rhodesiei de sud. a luat cu- 
vlntul reprezentantul țării noastre, 
Petre Vlăsceanu. El a subliniat uti
litatea deosebită și importanța poli
tică a participării reprezentanților 
mișcărilor de eliberare la dezbaterea 
problemelor coloniale, afirmind că 
intervențiile acestora la O.N.U. au 
scos mai bine în evidență dimensiu
nile situației din teritoriile respec
tive și că o asemenea experiență 
utilă poate fi folosită cu succes și de 
alte organisme care se ocupă de 
probleme coloniale, apartheid, dis
criminare rasială și asistență econo
mică. Vorbitorul a declarat că a- 
ceste mișcări sînt îndreptățite să pri
mească sprijinul necesar politic, ma
terial și umanitar din partea statelor 
și a organizațiilor internaționale, 
ceea ce trebuie să se reflecte și in 
recunoașterea pe plan internațional 
a mișcărilor de eliberare națională.

în continuare, reprezentantul ro
mân a procedat la o evaluare 4 si
tuației din Rhodesia de sud. care 
continuă să se deterioreze, in ciuda 
eforturilor depuse în cadrul O.N.U. 
Analiza noilor evoluții, în special in
tensificarea luptei de eliberare a po
porului Zimbabwe și recrudescența 
măsurilor represive ale regimului ile
gal minoritar împotriva patrioțiior, 
evaluarea atentă a rezoluțiilor Na
țiunilor Unite privind Rhodesia de 
sud. a cauzelor neaplicării lor duc in 
mod direct la concluzia că noi măsuri 
se cer adoptate pentru a urgenta 
procesul acordării independenței po
porului Zimbabwe.

Situația creată în acest teritoriu

cere, după părerea delegației ro
mâne. trecerea neintirziată la acțiu
ne pentru ca poporul Zimbabwe să-și 
poată exercita dreptul său inalie
nabil la autodeterminare și indepen
dență. Activitatea O.N.U. îndreptată 
spre adoptarea de rezoluții nu poate 
fi separată de procesul aplicării lor 
de către statele membre.

Delegația română condamnă în 
mod hotărit opresiunea continuă a 
poporului Zimbabwe de către regi
mul ilegal minoritar, arestările arbi
trare ale liderilor politici și ale al
tor patriot i Zimbabwe, inclusiv mă
surile criminale de întemnițare co
lectivă, apreciind că asemenea acte 
nu pot fi trecute cu vederea de către 
comunitatea internațională, de Na
țiunile Unite, intrucit ele amenință 
pacea și securitatea internațională. 
România se pronunță ferm împo
triva oricărei politici de dominației 
forță și dictat, împotriva co
lonialismului și a practicilor neoco- 
lonialiste, pentru lichidarea ncin- 
tirziatâ a reziduurilor coloniale, 
a sublinia; vorbitorul. Poporul ro
mân sprijină pe deplin drepturile 
fiecărui popor de a-și hotărî singur 
soarta, in conformitate cu aspirațiile 
sale fundamentale, de a-și alege sin
gur calea dezvoltării sociale, fiind 
solidar cu lupta popoarelor pentru 
cucerirea, apărarea și consolidarea 
independenței lor naționale. Pornind 
de la considerentul că situațiile crea
te prin incălcarea acestui drept im
prescriptibil al popoarelor nu pot 
produce efecte juridice pe plan in
ternational, guvernul român a decla
rat in mod categoric că nu recu
noaște așa-zisa „Republică a Rho- 
desiei", proclamată in mod arbitrar 
de către autoritățile rasiste de la Sa
lisbury, a subliniat reprezentantul 
țării noastre.

Convorbiri
sovieto - americane

MOSCOVA 21 (Agerpres). — La 
Moscova au avut loc duminică con
vorbiri între Leonid Brejnev. secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., An
drei Gromiko, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S.. ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S.. și 
Henry Kissinger, secretar de stat al 
S.U.A., consilier prezidențial pentru 
problemele securității naționale — 
anunță agenția T.A.S.S.

Se precizează că. In cursul convor
birilor. s-a procedat la o examinare 
multilaterală a situației din Orientul 
Apropiat și au fost discutate căile 
posibile de instaurare a păcii în a- 
ceastă regiune.

★
Tot luni, la Bruxelles încep ne

gocierile propriu-zise între Comisia
C. E.E. și reprezentanți ai 41 state in
curs de dezvoltare — din . Africa, 
zona Caraibilor si Oceanul Pacific 
— privind încheierea unui acord ge
neral de asociere. Negocierile au 
fost deschise la nivel ministerial săp- 
tămina trecută. Reuniunea inaugu
rală a fost marcată de disensiuni în
tre statele C.E.E. privind condi
țiile ce urmează a fi acordate țâri
lor în curs de dezvoltare. Aceasta a 
generat dezamăgire in rîndul celor 
41 de state, care au accentuat, prin- 
tr-un purtător de cuvint. că. Piața 
comună nu trebuie să urmărească
obținerea de concesii comerciale.
Este de așteptat ca tratativele 
dureze clteva luni.

★
BONN 21 (Agerpres). — ..Africa 

trebuie să respingă o convenție co
mercială cu C.E.E. care ar prevedea 
avantaje unilaterale acordate de că
tre Piața comună" — a declarat, ln- 
tr-un interviu acordat
D. P.A.. Leopold Senghor. președin
tele Senegalului, aflat în vizită în 
R.F.G. „Poziția noastră — a preci
zat el — este identică. In această 
problemă, cu aceea a țărilor magh- 
rebiene : primirea unor avantaje a- 
cordate unilateral ar antrena ,două 
inconveniente, unul de ordin moral 
și altul de ordin economic — ceea 
ce este acordat unilateral poate fi 
retras de aceeași manieră".

N. PLOPEANU

In provincia eliberată Quang Tri din Vietnamul de sud și-au început acti
vitatea 86 școli primare și 12 școli medii. In fotografie : O clasă de elevi,

în timpul orelor de predare

LASERUL ÎN AJUTORUL 
NEVĂZĂTORILOR

Firma americană „Bionic Instru
ment Corporation" a construit un 
baston cu laser pentru deplasarea 
in siguranță a orbilor. El poate 
emite trei fascicule diferite : primul 
anunță obstacolele Înalte, cum sînt 
arborii, cel de-al doilea — obstaco
lele cu o Înălțime medie, cum sînt, 
de pildă, gardurile, mașinile sau 
pietonii, Iar ultimul — diferențele 
de nivel la sol. Flecare fascicul este 
convertit intr-yn anumit semnal de 
alarmă, pe care purtătorul bastonu
lui îl distinge cu ușurință.

ARTERELE SUBTERANE 
ALE ORAȘULUI

Asentiei AUSTRIA

Aproape 20 de institute de cer
cetări științifice și de proiectare 
din Uniunea Sovietică se ocupă de 
amenajarea spațiului subteran al 
MoscoveL în acest spațiu vor fi 
amplasate linii de transport, depo
zite frigorifice, ateliere, oficii de 
poștă, cinematografe, săli sportive, 
restaurante, piețe șl altele. Se pro
iectează construirea unor tunele 
rutiere pentru a lega rapid nordul 
cu sudul și vestul cu estul capita
lei sovietice, patru stații de par
care cu o capacitate de 10 000 de 
mașini șl autocamioane, stații de 
autobuze sub fiecare' din gările 
principale și lingă o serie de stații 
de metrou, unde vor .fi, de aseme
nea, construite magazine, puncte de 
servire a populației, săli de spec
tacole.

S-a calculat că investițiile ca
pitale cerute 
viață a 
mortiza

de traducerea In 
acestor proiecte se vor a- 
ln decurs de șapte anL

DUPĂ ALEGERILE DIN TURCIA

Spre conturarea
noii formule guvernamentale
Comentatorii de 

presă și observatorii 
vieții politice turce
sint unanimi in a con
sidera rezultatele 
centelor alegeri 
Turcia ca o 
a dorinței 
acestei țâri de a 
urgenta 
unor probleme 
nomico-sociale 
ne cu caracter 
pent. Scrutinul 
ciștia de cauză 
forțe politice care, in 
proaramele lor elec
torale. s-au angajat să 
promoveze dezvoltarea 
echilibrată a econo
miei. să acorde un 
sprijin mai mare sec
torului public, să a- 
sigure mai multe
locuri de muncă, o 
mai echitabilă repar
tizare a veniturilor, o 
anumită stabilitate a 
prețurilor.

In eșichierul poli
tic general. aceste 
forțe s-au situat — 
potrivit propriilor lor 
aprecieri — „la stin
gă centrului", fiind 
reprezentate îndeosebi 
pnn Partidul republi
can al poporului 
(P.R.P.), căruia i-au 
revenit aproximativ 
41) la sută din 
talul voturilor, 
de 27 la sută 
sufragiile întrunite m 
1969. Se instituie tn 
felul acesta un nou 
raport intre .forma
țiunile politice. în de
favoarea forțelor ce te 
situează la dreapta ți 
care, deri încă majo
ritare in ansamblu, 
tint divizate 
patru partide.

In cadrul tatonărilor 
preliminare ce au loc 
In prezent — cind. 
după publicarea rezul-

rc- 
din 

expresie 
poporului 

se 
soluționarea 

e co
in ter- 
strin- 
a dat 
acelor

to- 
față 
d:n

Intre

0 confruntare electorală de amploare

Populația orașului japonez Yokosuka a organizat o originală demonstra
ție de protest împotriva prezenței portavionului gigant american Midway, 
în rada portului. Zeci de ambarcațiuni cu demonstranți la bord au încon

jurat nava militară pentru a cere plecarea oaspeților nedoriți

VIENA 21 (Agerpres). — La Viena 
și in Austria de sus s-au desfășurat 
duminică alegeri pentru reînnoirea 
celor 100 de mandate in Consiliul mu
nicipal și. respectiv, pentru desem
narea celor 56 de membri ai dietei 
locale. Scrutinul — considerat ca 
test de popularitate pentru partidele 
politice, la jumătatea aoiualei legis
laturi — reunește în fața urnelor un. 
mare, număr de alegători — 1 200 000 
în capitala țării și 850 000 In Austria 
de sus, reprezentind aproximativ 
40 la sută din electoratul austriac.

La Viena. partidul socialist degu- 
vernămint deține 63 din cele 100 de 
locuri în Consiliul municipal, 
partidul populist — 30.

în landul Austria de sus, cele 
mari partide aveau un număr 
de mandate In dieta regională.

Deși campania electorală pentru 
scrutinul de duminică a fost axată 
In special pe problemele locale spe
cifice, rezultatele sînt așteptate cu 
mare interes de toate grupările po
litice. i

DIN NEGURA 
VREMURILOR

iar

două 
egal

cu fața lată și bărbia pu-

BILANȚUL INUNDAȚIILOR DIN SPANIA9
MADRID 21 (Agerpres). — Bilan

țul provizoriu al victimelor gravelor 
inundații care s-au abătut asupra 
provinciilor spaniole Granada, Mur
cia si Almeria depășește deia cifra 
de 200 de morți. Numărul celor de
clarați dispăruți este de peste 150. 
Evaluarea precisă a urmărilor ca
tastrofei este dificilă, comunicațiile 
cu unele zone din cele 
cii fiind întrerupte.

trei provin-

Inundațiile s-au produs ca urma
re a ploilor torențiale căzute, după 
sase luni de secetă. în Munții Sierra 
Nevada. Rîurile si torentele ieșite 
din matcă au devastat așezări în
tregi. cel mai puternic afectate fi
ind localitățile La Rabita, Lorca și 
Puerto Lumbreras. Dezastrul s-a 
produs in timpul nopții, majoritatea 
victimelor fiind surprinse in locu
ințe.

înalt, 
termică... Suferea de frig și era a- 
desea. bolnav. La 30 de ani. era bă- 
trîn... Iată portretul omului primi
tiv care a populat nordul peninsu
lei Iberice, făcut de un savant spa
niol. Desenele rupestre, ca și diver
sele urme de viață descoperite de 
el in peștera Ribadesella au o ve
chime de 12—20 de mii de anL 
Studiindu-le, savantul spaniol a 
conchis că oamenii primitivi de pe 
aceste meleaguri foloseau focul, se 
ocupat! cu vina tul cerbilor, bizoni
lor, cailor, prelucrau coamele și co
pitele animalelor. Pe pereții pește
rilor au fost descoperite tot felul 
de incrustați! a căror semnificație 
n-a putut li, deocamdată, elucida
tă ; s-ar putea să fie vorba de o 
formă primitivă a scrisului sau de 
un sistem cifric...

PRACTIC Șl ESTETIC

agențiile de presă transmit

Deșeurile de tot felul vor servi 
pentru protejarea locuitorilor ora
șului veăt-german Giessen contra 
zgomotelor provocate de automo
bile. Incepind cu anul viitor, pe 
arterele cele mai circulate ale lo
calității se vor amenaja din resturi 
menajere ramblcuri inalte de 10— 
12 metri, formind baraje insonori- 
tzante care vor fi acoperite cu un 
strat de pâmint de 50 cm grosime 
și flancate de arbori ornamental^. “

latelor definitive ale 
alegerilor, a devenit 
cunoscut că nici un 
partid nu are majo
ritatea absolută — 
preocuparea principală 
constă in găsirea unei 
formule guvernamen
tale stabile si efica
ce. Este acceptata o- 
pinia că numai un 
cabinet puternic de 
coaliție va fi in mă
sură să abordeze efi
cient problemele care 
se ridică și să asigu
re înfăptuirea 
derilor celui 
treilea proaram cinci
nal de dezvoltare. Li
derul Partidului repu
blican 
Biilent 
clarat. 
trebuie 
rianta 
minoritar al formației 
sale.

Intrevăzînd posibi
litatea primirii man
datului de către Bil- 
lent Ecevit. Comite
tul director central al 
Partidului republican 
al poporului s-a în
trunit la Ankara pen
tru a discuta despre 
„noua perioadă legis
lativă in care P.R.P. 
reprezintă partidul 
cu cel mai mare nu
măr de deputați 
Medjlis, 
despre

UI

preve
de- al

al
Ecevit. 
de altfel, 

exclusă 
unui

poporului. 
a de

ci 
va- 

ouvern

in 
fiprecum

__ r.. evoluțiile e- 
ve rituale privind for- 

guvernului". 
„Cumhuriyet*  

că lide- 
s-a de- 

Istanbul 
începe si 

con-

marea 
Ziarul 
informează 
rul P.R.P. 
plasat la 
pentru a 
acolo consultări 
crete. într-o declara
ție făcută ziarului 
..Milliyet". BUlent E- 
cevit a tinut să sub
linieze că ..nu este 
pesimist in privința

alcătuirii unei coali
ții". El a enunțat 
chiar principiile fun
damentale care, după 
opinia partidului său, 
ar trebui avute in ve
dere la formularea 
programului de au- 
vernare al coaliției. 
„Știu — a spus Ecevit 
— că o coaliție nece
sită concesii reciproce 
intre participanți. Dar 
cred câ. îndeosebi in 
această perioadă, 'tre
buie să fim l 
să dăm soluții 
joase anumitor 
bleme". Printre 
blemele respective, 
liderul P.R.P. a men
ționat : o politică de 
credite axată pe rea
lizarea obiectivelor
programului dc dez
voltare. stabilirea
unui nou echilibru 
intre cele două sec
toare — de stat ti 
particular — ale eco
nomiei naționale, mă
suri pentru stabiliza
rea preturilor, comba- 

' sl a 
am- 
care

• cei 
pentru 

Si

hotăriți 
i cura- 
■ pro- 
’ pro-

terea speculei i 
bursei negre. o 
nistie aenerală. 
să includă si pe 
condamnați 
convingeri politice 
ideologice.

Pe baza principiilor 
formulate de Ecevit. 
unii observatori in- 
trevâd perspectivele 
unei coaliții a P.R.P. 
cu Partidul „salvării 
naționale". ol cărui 
program include obi
ective similare. O 
cristalizare a opiniilor 
se prevede fă inter
vină însă numai după 
începerea consultări
lor efective între par
tide.

Ion BADEA

Sesiunea Consiliului Uni
unii Interparlamentare. 
Geneva au Început lucrările celei 
de-a 113-a sesiuni a Consiliului
Uniunii Interparlamentare. Pe agen
da sesiunii sint înscrise cu prioritate 
problemele păcii din Asia de sud-est, 
reforma sistemului monetar interna
țional. situația din Chile și din 
Orientul Apropiat La lucrările se
siunii și-au anunțat participarea 250 
de delegați, reprezentind cele 73 de 
state membre ale Uniunii Interpar
lamentare. ,

La Varșovia S'3U |ncheiat 
lucrările celei de-a 4-a conferințe 
științifice a africaniștilor din unele 
țâri socialiste. Din țara noastră a 
participat o delegație a Academiei 
de științe sociale și politice, condu
să de dr. Traian Silea. Cei peste 150 
de participanți la această reuniune au 
examinat o serie de probleme legate 
de dezvoltarea continuă a colaborării 
cu țările africane.

Președintele Italiei, Gi°- 
vanni Leone, va efectua,, in peri
oada 23—31 octombrie a.c., vizite ofi
ciale in Olanda. Luxemburg și Bel
gia. Cu acest prilej, șeful statului 
italian, care va fi însoțit de ministrul 
de externe. Aldo Moto. va avea în
trevederi cu conducătorii celor trei 
țări, precum și cu reprezentanții u- 
nor organisme internaționale care iși 
au sediul in capitalele vizitate.

Pregătirile în vederea 
celei de-a doua Conferințe 
mondiale pentru protecția 
Mării Mediterane împotriva 
poluării care urmează să se des
fășoare In cursul lunii octombrie 
1974. la Palermo, au intrat Intr-o fază 
activă. Astfel, a fost definitivat pro
gramul conferinței și s-a decis crea
rea unui comitet de experți științi
fic:. cuprinzind patru comisii — ju
ridică. tehnică, sanitară și economl- 
co-financiară — care va asigura des-

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i București. Piața SdmeJ. TeJ 17 60 io. I? 60 20 Abonamentele 
Caiea Gtl vi țel tu. 61—66 P.O.B.

fășurarea activităților pregătitoare. 
Comitetul are, intre altele, sarcina 
de a studia chestiunea creării unui 
organism internațional pentru urmă
rirea aplicării prevederilor ce vor fi
gura in „Carta de la Palermo", care 
urmează să fie elaborată de confe
rință in vederea protecției Mării 
Mediterane impotriva poluării. Se 
va examina, de asemenea, problema 
creării unui fond, constituit din con
tribuții ale statelor și companiilor 
petroliere, care va fi utilizat pentru 
operațiunile de combatere a poluă
rii și punerea în valoare a resurse
lor Mediteranei.

provinciale. El va fi supus aprobării 
fiecărui partid in parte.

Pe de altă parte, Whitelaw a ex
pus un plan al guvernului britanic 
menit să pună capăt violenței poli
tice în Ulster. Asupra acestui plan 
insă, cele trei partide au. deocamda
tă, păreri diferite.

8 gazului natural din nordul și sudul 
țării spre porturile de la Medlterana 
sau de la Golful Persic — anunță 
agenția France Presse. Valoarea to
tală a proiectelor prevăzute de cele 
două contracte se ridică la 27 mi
lioane dinari irakieni (aproximativ 
90 milioane dolari).

OPERAȚIE NEOBIȘNUITA

Demisia ministrului de 
justiție al S.U.fl. de
cuvint al Casei Albe, Ronald Zie
gler, a anunțat simbătă seara că mi
nistrul de justiție al Statelor Uni
te, Elliot Richardson, și-a prezentat 
demisia, care a fost acceptată de pre
ședintele Richard Nixon. Președin
tele l-a numit pc Robert Bork, 
care a deținut posturi de răspunde
re in domeniul justiției. în funcția 
de ministru interimar la acest de
partament.

Sistarea exporturilor de 
petrol către S.U.fl.3 tost “un- 
țață de Arabia Saudită. Kuweit. Al
geria. Qatar. Guvernul Bahreinu- 
lui a anunțat, oficial, că a hotărit 
suprimarea tuturor facilităților acor
date unităților navale americane a- 
flate in porturile tăriL

0 nouă rundă de convor
biri la Belfast ,ntre
de stat britanic pentru problemele 
Irlandei dc Nord, William Whitelaw. 
și liderii principalelor trei partide 
reprezentate în noua Adunare a Ul- 
sterului. Este vorbax de Partidul 
Unionist (protestant).' condus de 
Brian Faulkner, Partidul Laburist 
Social-Democrat (catolic) și partidul 
Alianței (moderat). In timpul con
vorbirilor s-a ajuns la un aoord Pri
vind politica economică și socială a 
organului executiv al noii Adunări

In sprijinul dezarmării. 
Papa Paul al Vl-lea s-a pronunțat 
pentru realizarea unei dezarmări 
gradate și controlate, pentru a se feri 
omenirea de amenințarea acumulării 
unor arme de distrugere extremă. 
Declarind că trebuie prevenită, prin 
angajarea de negocieri pașnice, re
curgerea la conflicte violente, el a 
accentuat: „Climatul general al secu
rității nu poate fi stabil fără urmă
rirea cu asiduitate a unei' mai mari 
justiții pentru toți".

Spre o majorare a tarife- 
lor aeriene ? Recenta sporire « 
prețului petrolului, anunțată de cele 
șase țări din zona Golfului Perslc și 
de Libia, va antrena, probabil, In 
viitorul apropiat, o sporire a tarife
lor transporturilor aeriene — a de
clarat, la Geneva, un purtător de cu
vint al Asociației Internaționale a 
Transporturilor Aeriene (I.A.T.A.). 
Cheltuielile legate de procurarea 
carburantului — a subliniat el — re
prezintă aproximativ 20 la sută din 

, bugetele companiilor aeriene. Agen
ția France Presse menționează că. 
dacă va fi necesar. I.A.T»A. ar pu
tea fi pusă in situația de a convoca 
o conferință extraordinară a mem
brilor săi, consacrată examinării 
modalităților și procentului de majo
rare a tarifelor aeriene.

Guvernul irakian • lnch'“ 
cu societatea Japoneză „Somitomo 
Chuji Kischa" și cu grupul 
„Pont ă Mousson" 
privind construirea 
care să asigure. In 
pomparea

francez 
două contracte 
unor ' conducte 
orice condiții, 

simultană a petrolului și

Sub auspiciile Academiei de 
Științe a Republicii Cuba si ale 
ambasadei României la Havana, 
a avut loc o întrunire consa
crată împlinirii a 300 de ani de 
la nașterea lui Dimitrie Cante- 
mir. Directorul Institutului de 
literatură șl lingvistică al Aca
demiei. prof. dr. Jose Antonio 
Portuondo. a prezentat o co
municare științifică in care a 
evocat personalitatea cărtura
rului român, subliniind impor
tanța operelor sale pentru cul
tura românească și europeană. 
Cu același prilej, au fost inau- 
(jurate expoziția foto-documen- 
tară „Dimitrie Cantemir'1 si un 
stand de cărți.

La spitalul San Camilla din 
Roma a fost efectuată o senzațio
nală operație cu ajutorul hipoter- 
miei. Pacientul, un sugar-de patru 
luni, care suferea de o gravă mal
formație cardiaca, a fost supus mai 
intii unei suite de operațiuni pre
gătitoare, vizind scăderea tempera
turii corpului pmâ la 20 de grade, 
măsură menită să ducă la sistarea 
irigării cu singe a organelor și să 
plaseze pacientul in stare de moar
te artificială.

Pentru intervenția propriu-zi6ă, 
chirurgul dr. G. Chidichimo a 
avut la dispoziție doar o oră. du
rată limită in care organismul mi
cuțului. putea să reziste stării de 
moarte artificială. Operația s-a des
fășurat bine, nici un organ n-a avut 
de suferit din pricina lipsei de 
singe.

CiT UN BOB DE OREZ

Cel mai tînăr membru al 
Academiei franceze. Diplo
matul, ziaristul și romancierul Jean 
D Ormesson a fost ales membru al 
Academiei franceze. în virată de 48 
de ani, Jean D’Ormesson devine ast
fel cel mai tinăr membru al înaltu
lui for științific, a cărui principală 
misiune este „apărarea purității 
limbii franceze".

Ploi diluviene în Colum
bia. Asupra zonei nordice a Co
lumbiei cad de trei «ăptămîn! ploi 

provocat gravediluviene, care au p——y———* greve 
Inundații și au obligat aproximativ 
800 000 de persoane — potrivit agen
ției France Presse — să se refugieze 
tn alte regiuni. Pagubele materiale 
sint evaluate la peste 40 milioane 
dolari.

Anual, In capitala Japoniei are loc 
tradiționalii festival al păpușilor. 
Printre surprizele festivalului de 
anul acesta se află și capodoperele 
miniaturale ale lui Takasaki, pre
zentate in imaginea alăturată. Pe 
un stand de numai 6,5 centimetri, 
el a expus o întreagă’ colecție 
păpuși minuscule, sculptate... 
boabe de orez.
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