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DECRETUL CONSILIULUI DE STAI
cu privire la măsurile de dezvoltare a bazei energetice 

și de folosire mai judicioasă a combustibililor și energiei 

0 REGLEMENTARE BINEVENITA, PUTERNIC SIISTMTA 
DE RATIDNI ECONOMICE, SOCIALE SI EDILITARE

Opinia publicâ a primit cu viu interes Decretul Consiliului de Stat cu privire la măsurile de dezvoltare a bazei 
energetice și de folosire mai judicioasă a combustibilului și energiei și consideră reglementările prevăzute — elaborate 
în lumina sarcinilor stabilite de recenta hotărîre a Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. — ca o acfiune necesară, de lungă 
durată, menită să asigure economisirea cu strictețe a combustibililor și energiei electrice. Este o acțiune la care sîntem chemați 
să participăm cu toții, cu răspundere, pricepere și stăruință, în interesul dezvoltării economiei naționale, al nostru, al 
tuturor.

Constatările raidului întreprins de corespondenți județeni ai ziarului nostru, opiniile exprimate confirmă și ele, 
cu tăria incontestabilă a faptelor, justețea măsurilor luate de conducerea partidului și statului și, în același timp, necesi
tatea de a susține prin toate căile și mijloacele, aplicarea întocmai a prevederilor decretului, pentru a pune stavilă 
risipei sub orice formă, pentru a gospodări cit mai rațional energia electrică și combustibilul — componente de bază 
ole avuției naționale.

BACAU

Recuperarea resurselor 
energetice secundare

Un calcul Întocmit 
zilele acestea de spe
cialiști demonstrează 
că in întreprinderile 
industriale din jude
țul Bacău există un 
volum de resurse e- 
nergetice secundare 
echivalent, la nivelul 
unui an. cu circa un 
milion tone combusti
bil conventional. Este 
vorba de combustibi
lii reziduali — rume
guș. deșeuri de lemn 
— cit si de purtătorii 
de energie termică 
(produse fierbinți, ape 
de răcire, gaze de ar
dere ș.a.). Cum se 
preocupă conducerile 
unităților de valorifi
carea acestor resurse, 
ce măsuri ist propun 
<ă aplice ?

La Combinatul pe

trochimic Borzești, 
bunăoară, am cercetat 
un plan amănunțit, cu 
tot ceea ce se va face 
pină la finele anului $i 
in anul viitor, in cele 
3 mari uzine, privind 
valorificarea resurse
lor energetice secun
dare. Ing. Petru Bu- 
nea, directorul gene
ral al combinatului, ne 
apunea că valoarea e- 
conomiilor realizate a- 
nual, prin utilizarea 
unor asemenea resur
se, se ridică la circa 
95 milioane lei. In 
urma finalizării lu
crărilor de moderni
zare a instalației de 
gaze inerte si de re
cuperare a căldurii din 
condensatul rezultat la 
uzina de cauciuc sin
tetic, vor mal fi eco

nomisite anual încă 
25 000 tone combusti
bil convențional.

Și la Combinatul de 
prelucrare a lemnului 
Bacău există preocu
pare in acest sens. 
Aici, prin arderea în 
cazane a rumegușului 
șl deșeurilor din lemn, 
care pină nu de mult 
erau aruncate, se e- 
conomiscsc anual cir
ca 4 800 tone de com
bustibil.

Dar si In întreprin
derile amintite, ca gi 
In celelalte din județ. 
Importante resurse e- 
nergetice secundare

Gheorghe BALTA
(Continuare 
In pag. a Il-a)

DÎMBOVIȚA

Risipa și abuzurile — 
curmate de la rădăcină!
Cei 7 000 de con

structori de pe plat
forma industrială din 
Tîrgoviște acordă o 
tot mal mare atenție 
nu numai gospodări
rii materialelor, ci și 
combustibilului si e- 
nergiel electrice. „E- 
xistă la noi — nespur 
nea tovarășul Con
stantin Oană. secreta
rul comitetului de 
partid al grupului de 
șantiere, o tradiție mai 
veche. Periodic, fac
torii responsabili șl, în 
primul rînd, cel che
mați să administreze 
combustibilul 61 ener
gia electrică, se adună 
la masa dezbaterilor și 
pun fată In fată con
sumurile realizate cu 
cele planificate. Ini
țiem asemenea ana

lize cu dublu scop : 
de a închide eventua
lele canale de risipă 
și de a faoe cunoscu
te experiența poziti
vă. In vederea genera
lizării acesteia". Bi
lanțul lunilor oe au 
trecut din aoest an — 
aflăm de la ing. Ni
col a o Olurescu, direc
tor adjunct al grupu
lui de șantiere — con
semnează la combusti
bilul convențional rea
lizarea unei economii 
de 30 de tone. Eco
nomie mică, fată de 
alte unități din ju
deț. Merită eviden
țiată, totuși. pentru 
că a fost obținută In 
urma reparării ope
rative, In bune con
diții. șl revizuirii in
stalațiilor producătoa

re de energie termi
că, izolării tuturor 
conductelor de trans
port al acesteia.

In secția a 4-a u- 
tilaje de construcție și 
transport, șeful sec
ției, ing. Mjhal Istra- 
te, ne-a înfățișat pre
ocupările- actuale - . în 
domeniul strictei eco
nomisiri a combustibi
lului. Secția alimen
tează 600 de autovehi
cule cu benzină. 100 
tractoare și 275 uti
laje grele și medii cu 
motorină. Respecta
rea normelor de con
sum, realizarea de e-

Constantln SOCI
(Continuare 
în pag. a Il-a)

Imagine de muncâ de pe platforma siderurgică din Tîrgoviște

CARAȘ-SEVERIN

întreprinderi 
cu planul 

pe trei ani 
îndeplinit

REȘIȚA (Corespondentul 
„Scînteii", Nicolae Cătană). Co
lectivele de muncă din 12 uni
tăți economice ale județului Ca- 
raș-Severin raportează înde
plinirea sarcinilor de plan pe 
firimii trei ani ai cincinalului, 
ntre acestea se numără colec

tivele de mineri din Anina și 
Bocșa, metalurgiștii din Bocșa 
și cei de la noua întreprindere 
de construcții metalice din Ca
ransebeș. în prezent, oamenii 
muncii din întreprinderile ju
dețului Caraș-Severin iși în
dreaptă eforturile spre realiza
rea in devans și în condiții de 
calitate superioară a construc
țiilor metalice și utilajelor teh
nologice destinate noilor obiec
tive r Industriale ale tării.. Deși 
colectiv'nou, metalurgiștii din 
Caransebeș au livrat suplimen
tar, în acest an, construcții me
talice pentru platforma siderur
gică de la Tîrgoviște, combina
tele siderurgice din Galați și 
Hunedoara, Fabrica de alumi
nă din Tulcea etc. Un suflu de 
muncă nou se face simțit și In 
activitatea de industrie locală 
din județ, care, propunîndu-și 
intensificarea substanțială a ga
mei produselor, preconizează să 
depășească prevederile cincina
lului cu 60 milioane lei.

Foto : B. CristianVedere panoramică a cartierului „23 August' din Tulcea

VÎLCEA

îndeplinirea 

sarcinilor 
de export
RM. VÎLCEA (Corespondentul 

„Scânteii", Ion Stanciu). Colec
tivele de oameni ai muncii din 
unitățile industriale ale județu
lui Viloea au raportat îndepli
nirea cu 40 de zile mai devre
me a sarc-nilor de export pre
văzute pe primii trei ani ai 
cincinalulu- în felul acesta au 
fost materializate preocupările 
organelor și organizațiilor de 
partid, ale comuniștilor, ale ce
lorlalți oameni ai muncii pentru 
organizarea mai bună a produc
ție-., pentru sporirea parametri
lor calitativi ai produselor si a 
gradului lor de competitivitate 
pe piața externă. Plnâ la afirși- 
tul acestui an vor mai fi livrate 
peste pre-vederi importante can
tități de sodă caustică și calci
nată. policlorură de vinii, octa
nol, acid dorhidric. Încălțămin
te, mobilă și alte produse din 
lemn In valoare de pecte *8 mi- 
lloan© lei valută.

Rid un tinur in uiura unei 
existențe umane clădite pe muncă/

SPORT
• Fotbal - UNIVERSI

TATEA CRAIOVA, LI
DERA AUTORITARA 
IN DIVIZIA A. REZUL
TATELE MECIURILOR 
DIN DIVIZIA B.

© Hochei — ETAPA A 
III-A A CAMPIONA
TULUI PRIMEI CATE
GORII.

• Baschet — REZULTA
TELE DIN TURUL AL 
DOILEA AL CAMPIO
NATULUI NAȚIONAL 
MASCULIN. DINAMO 
Șl STEAUA SE DETA
ȘEAZĂ ÎN CLASA
MENT.

Alte știri șl rezulta
te sportive în pagina 

a lll-a

Transportul 
produselor agricole 

la bazele de recepție
încheierea recoltării, transportului 

și depozitării în bune condiții a tu
turor produselor agricole, livrarea 
întregii oantități contractate cu sta
tul, reprezintă preocupări de primă 
însemnătate pentru organele de 
partid și agricole, pentru unitățile a- 
gricole. Ceea ce determină urgenta
rea transportului și livrării către 
stat a produselor este atit grija fi
rească de a îndeplini obligațiile con
tractuale. cit și acea îndatorire ci
vică de care trebuie să fie pătruns 
fiecare om al muncii din agricultură 
față de buna aprovizionare a popu
lației. Acestor cerințe le-au răspuns 
prin fapte marea majoritate a uni
tăților agrioole ale județului Vran- 
cea. Țăranii cooperatori din Clorfiști, 
Slobozia-Bradului, ' Cimpuri, Jariș- 
tea, Băilești și alții și-au făcut 
din achitarea cu prioritate a obli
gațiilor contractuale față de stat și 
a muncilor S.M.A. o deviză a mun
cii lor. Și, nu puține sint cazurile 
cind prevederile contractuale au fost 
depășite. Din ultima situație opera
tivă rezultă că, pînă acum, coope
rativele agricole vrincene au trans
portat în bazele de recepție 86 la 
sută din cantitățile de porumb pre
văzute. Cooperatorii din Slobozia- 
Bradului, spre exemplu, au livrat 
peste prevederile contractuale 30 
tone porumb, cei din Jariștea — 86 
tone. iar în cooperativa agricolă din 
Ciorăsti. cea mai mare unitate cul
tivatoare de porumb din județ, s-au 
găsit posibilități pentru a se vinde 
suplimentar statului aproape 200 de 
tone.

Cu bune rezultate a fost Încheiată 
$1 acțiunea de livrare către stat a în
tregii producții de fioarea-soarelui șl

soia, iar onorarea prin produse a 
muncilor S.M.A se află in stadiu de 
finalizare. La indicația biroului co
mitetului județean de partid, in ca
drul unităților agricole, cit și In zona 
necooperativizată se desfășoară o 
susținută muncă politică pentru a s© 
vinde statului cantități suplimenta
re de produse. Ca urmare, locuitorii 
comunelor Garoafa. Ruginești, Gu- 
gești. Fitionești și altele au vindut 
din surplusul lor, prin cooperația de 
consum, însemnate cantități de faso
le. nuci, varză, ceapă, ouă. mere șl 
alte produse. După cum ne-a infor
mat tov. Gheorghe Darie, secretar al 
comitetului comunal de partid Mo
vilita. cooperatorii de aici au vîn- 
ditt statului aproape 85 000 ouă, 4 
tone de fasole, o' tonă-de nuci etc. 
Numeroase alte exemple relevă spi
ritul de responsabilitate civică de 
care sint animați oamenii satelor din 
ținutul Vrancei. față de asigurarea 
fondului oentral de produse agro- 
alimentare.

Există insă și cooperative agrico
le care nu au transportat Încă Ia 
bazele de recepție însemnate canti
tăți de produse contractate cu sta
tul. Îndeosebi porumb și fasole. 
Cooperativa agricolă din Hlnguleștl, 
spre exemplu, nu a transportat pină 
acum declt 40 tone porumb, din cele 
205 tone contractate. „Producția exis
tă, dar nu avem cu ce să o trans
portăm în baze — afirmă conduce
rea unității. Numai cu camioane!•

Ion MANEA 
corespondentul „Scînteii*

(Continuare In pag. a lU-a)

„Proclamarea Republicii 
Guineea-Bissau—
un act de voință 

al întregului nostru popor** 
„APRECIEM DEOSEBIT SPRIJINUL

Șl SOLIDARITATEA ROMÂNIEI SOCIALISTE"

ACTUALITATEA 

CULTURALĂ
în pagina a ll-a

...30 de tineri sint adu
nați si discută aprins. Deo
dată. cineva remarcă ușor 
iritat :

— Si zăpada ?
— Care zăpadă ?
— Ee, las’ că știm noi I 

Că cine o să curețe iarna 
aleile de zăpadă ? Cine o 
să măture sala dună fie
care spectacol ? Credeți că 
ne duceți ?

Pentru o clină se lasă tă
cere. Apoi. replica vine 
simplu. la fel de deschis 
și direct :

— Si zăpada, măi băieți. 
Ce mare scofală dacă fa- 
oem noi si treaba asta ! E 
asociația noastră si. ce 
mai calea valea, să răs
pundem de toate...

Aga a luat ființă. cu 
câtva timp in urmă, la 
casa de cultură „Ecran- 
club" din sectorul 7 al Ca
pitalei. asociația ..Amicii".

— Erau tineri de care 
nu se mal ocupa nimeni — 
ne apune tovarășul Vladi
mir Marin, secretar al co
mitetului municipal al 
U.T.C. Cel mal mulți n-a
veau nici o ocupație. în 
schimb seară de seară ne 
tăceau greutăți in desfășu
rarea programului cultural- 
educativ. Ce ne-am glndit? 
Să găsim o formă de a-i a- 
duce pe drumul bun. Să 
desfășurăm cu fiecare din

tre el muncă de educație, 
să-i Îndrumăm si să-i aiu- 
tăm pe fiecare spre diver
se locuri de muncă. Le-am 
acordat încredere. l-am 
investit cu răspunderi în 
desfășurarea programului 
de la casa de cultură. în 
cadrul seratelor oe care le 
organizează gînt invitat!

realizeze. Ou atit mai mult 
cind este vorba de unii ti
neri nelncadrati in timpul 
muncii. Pentru că. tre
buie s-o spunem deschis, 
mai există, din păcate, o 
serie de tineri — ce-i 
drept, tot mai puțini la 
număr — care încă n-au 
făcut efortul să descopere

niște deplină cită vreme 
fie si un singur membru 
•1 el nu și-a găsit adevă
ratul drum în viată ? Cu 
siguranță că nu. Așa cum 
sublinia secretarul general 
al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în a- 
ceastă problemă „nu pu
tem trece cu vederea unele

Inițiative ce demonstrează valoarea 
„concretului44 în munca politico-educativă

oameni de frunte din u- 
zine. scriitori, sportivi etc. 
care le vorbesc despre di
verse profesii, despre suc
ces In viată, ori despre 
impas, despre leai sl con
duită morală g.a.m.d. Pină 
acum sintem mulțumiți de 
rezultate. Neeindim pe 
viitor să generalizăm acest 
experiment gi la celelalte 
case de cultură ale tine
retului bucurestean.

„Experimentul" de mai 
sus ne duce cu aîndul la 
dt de complicată, cit de 
pretențioasă este munca 
de educare si reeducare, 
cită răbdare ii stăruință 
necesită ea din partea tu
turor celor chemat! să o

frumusețea muncii. n-au 
pășit Încă pe acest drum, 
nu gi-au făcut un rost 
clădit pe activitatea mate
rială concretă, care aduce 
atitea bucurii si satisfac
ții fiecărui om.

Cineva, poate, ar fi în
clinat să spună : „Bine, 
bine, dar Pădure fără us
cături nu există. Aga că..." 
Desigur, prin proporțiile 
reduse ale aspectelor des
pre care vorbim acestea 
nu constituie un motiv de 
Îngrijorare. Dar o societa
te recunoscută pentru 
umanismul el. cum este 
societatea noastră socia
liști. poate oare rămlne 
indiferentă, poate avea li

manifestări negative, chiar 
dacă este vorba de cazuri 
izolate... Atunci clnd ne 
referim la educația tinere
tului. clnd este vorba des
pre unele neajunsuri, nu 
putem sâ .judecăm In pro
cente. Noi nu admitem 
nici in producție, la piese, 
rebuturi, iar la oameni cu 
atit mai puțin... Trebuie 
si luăm toate măsurile ca 
fiecare tinăr să fie educat 
Și pregătit pentru viată, 
să nu avem rebuturi de 
nici un fel".

După cum se știe. In ul
timii ani au fost Între
prinse o serie de măsuri 61 
inițiative cu caracter Prac
tic. menite să contribuie

mai eficient la orientarea, 
la îndrumarea tinerilor oe 
un făgaș al vieții clădite 
pe muncă, singura care 
conferă omului adevărata 
onoare si demnitate. Școa
la. in primul rind. prin 
rolul deosebit ce-i revine 
în societatea noastră, oferă 
în această direcție un e- 
xemplu tot mai expresiv, 
ilustrează convingător o- 
rientarea generală de le
gare tot mai strinsă a pro
cesului de instrucție si e- 
ducatie a tinerilor de ce
rințele practicii, ale pro
ducției. de educare in 
spiritul muncii. Trebuie, 
de asemenea,, să remarcăm 
de la bun Început, ca pe 
un element deosebit de 
pozitiv, faptul că atit școa
la. cît gl celelalte Lnstitutil 
si organisme ale societății, 
care poartă răspunderea 
pentru educarea tinerei 
generații — gi nu există 
organism în tară care să 
nu poarte o răspundere in 
acest sens I — au înțeles 
că trebuie să depășească 
stadiul exercitării muncii 
educative la modul gene
ral. că activitatea de În
drumare a tinerilor spre 
munca productivă. . Înca
drarea lor în producție re-

lon POPA
(Continuare In pag. a in-a)

Interviu cu ARISTIDES PEREIRA,
Secretar general al Partidului African al Independenței 

din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde

După cum ge știe, țara noastră a avut In aceste zile Inalti oaspeți 
dm Republica Guineea-Bissau. La invitația C.C. al P.C.R.. o delega
ție a Partidului African al Independentei, condusă de tovarășul Aris
tides Pereira, secretarul general al partidului, a făcut o vizită de 
prietenie la București, prima vizită a unei delegații oficiale după 
proclamarea ca stat independent a Republicii Guineea-Bissau. Con
ducătorul delegației P.A.I.G.C. a răspuns cu multă amabilitate solici
tării noastre de a acorda un interviu ziarului „Scinteia".

— Apariția noului stat inde
pendent a lost salutata cu deo
sebită bucurie $1 profundă so
lidaritate de poporul român. Ca 
participant la acest act istoric 
pentru tara dv. si conducător 
al luptei de eliberare v-am rupă 
să ne împărtășiți citeva din mo
mentele cele mai semnificative 
legate de proclamarea indepen
dentei,

— Clnd. în 1956. au fost puse bâ
tele Partidului African al Indepen
denței din Guineea-Bissau si Insule
le Capului Verde, visul nostru cel 
mal scump era, așa după cum o ara
tă gi denumirea partidului, obține
rea independentei tării noastre. Au 
trebuit insă să treacă 17 ani de 
luptă îndirjltă Dină la Împlinirea 
acestei năzuințe fierbinți a poporu
lui nostru.

Pentru prima dată ideea procla
mării republicii noastre a fost e- 
nunțată In 1971, la o reuniune a

Consiliului Superior, prezidată de 
regretatul nostru conducător Amil- 
car Cabrai. Practic, din 1968 țara 
noastră era un stat în formare, că
ruia i s-au creat cu timpul toate 
structurile . necesare. Am analizat 
Împreună situația și am ajuns la 
concluzia că există o mare contra
dicție între faptul că in interiorul 
tării, pe cele mai mari suprafețe, 
partidul nostru deținea întreaga pu
tere. in timp ce In exterior nu .be- 
neficiam de statutul juridic cores
punzător. Este meritul lui Amilcar 
Cabral de a fi trasat . calea spre 
proclamarea ca stat a Republicii 
Guineea-Bissau. Atunci, la reuniu
nea de care am amintit, s-a hotărit 
să facem pregătirile necesare pen
tru a putea trece la desemnarea pri
mei noastre Adunări Naționale» 
Campania de pregătire, de explica
re a hotărârii luate de a organiza 
primele alegeri generale, a durat

(Continuare in pa<« a IV-a)
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actualitatea culturală
SCENA

TEATRUL T.V. prezintă premiera 
i-Micli burghezi" de Maxim Gorki. 
Traducere : Emma Beniuc. Adapta
rea pentru T.V. și regia : Sorana Co- 
roamă. Interpret! : Dina Cocea. Petre 
Gheorghiu. Boris Ciornei. Tatiana 
Iekel. Ștefan Iordache. Tamara Bu- 
ciuceanu-Botez. Costel Constantin, 
Olga Tudorache și alții.

hes GyBrgy (montare a Teatrului 
maghiar de stat din Cluj) șl „Su
biectul era trandafirii" de Frank 
Gilro.v (montare a Teatrului Națio
nal dLn Cluj).

Manifestări 
culturale

Broderia artistică la sirbi

TEATRUL DE STAT DIN TURDA 
va aniversa Intre 20— 25 noiembrie 
împlinirea unui sfert de veac de la 
întemeierea sa. Manifestările consa
crate evenimentului vor începe cu 
un simpozion pc tema „Relația pu- 
blic-teatru în societatea contempo
rani" și va include spectacolele : 
„Casa care a fugit pc ușă", de Petru 
Vintilă, și „O scrisoare pierdută", de 
I. L. Caragiale, precum și „Pădu
rea". de A. N. Ostrovski, tn Interpre
tarea colectivului turdean. De ase
menea. realizările unor teatre oas
pete No tarul din Pelcske" de Me-

• La TEATRUL DE STAT DIN 
SIBIU a avut loc nu de mult pre
miera piesei „Adinclmi" de Constan
tin Chiriță. Regia : Hanns Schusch- 
nig ; scenografia : Helmut Sttirmer.

• TEATRUL DE STAT „VALEA 
JIULUI" din Petroșani a prezentat 
recent premiera „Fata fără zestre" 
de A. N. Ostrovski in regia lui Mar
cel Șoma și scenografia lui Virgil 
Popa.
• TEATRUL MAGHIAR DE STAT 

DIN SFÎNTU-GHEORGHE a indus 
pe afișul său „Trei generații" de 
Lucia Demetrius, in traducerea lui 
Szabd Lajos. Regia acestui spectacol 
este semnată de Dukâsz Anna, 
tistă emerită, scenografia 
Istvăn.

județene

Scenă din spectacolul Teatrului de Stat din Turda cu „Pădurea", de A. N. 
Ostrovski

TÎRGU MUREȘ (Coresponden
tul „Scinteii", Dcaki Intrând). 
Duminică, 18 noiembrie, In
tr-un cadru festiv, a fost săr
bătorită aniversarea a 100 de 
ani a școlii generale din satul 
Chlmitelnic, județul Mureș, Au 
participat, In afară de cadre 
didactice, elevi și părinți, re
prezentanți al organelor de par
tid și de stat, precum și nu
meroși fii ai satului veniți din 
alte localități.

Într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, cei prezenți la adu
nare au adresat o 
C.C. al P.C.R., 
Nicolae Ceaușescu.

telegrama 
tovarășului

Premiere cinematografice
FILMUL ROMÂNESC

„VIFORNIȚA"
Azi întră pe ecrane un nou film 

românesc: „Vifornița", producție a 
Casei de filme 5. Realizat după un 
scenariu de Petre Sălcudeanu. în re
gia lui Mircea Moldovan, filmul evo
că un episod al procesului de trans
formare socialistă a agriculturii, din 
enil ’59. In distribuție: Silviu Stăn- 
culesru. Ion Besoiu, Eugenia Bosîn- 
ceanu, Luiza Orosz. Emest Maftel, 
Cosmin Ghiară. Nae Gh. Mazilu, 
Toma Dlmitriu. Anton Tauf. Mihal 
Mereuță, Ferencz Bencze. Imaginea 
— Ion Marinescu; muzica — Li viu 
Glodeanu: decoruri și costume NiJ- 
colae Edulescu, Ștefan Marțian; •

„Premiera absolută" a filmului 
'„Vifornița" a avut Ioc simbătă în 
satul Gligorești. județul Clu.1 — acolo 
unde s-au petrecut intîmplările evo
cate pe ecran și unde a fost turnat 
noul film. A fost — după cum re
latează corespondentul nostru. AI. 
Mureșan — o premieră emoționantă 
și prilejul unei discuții utile, instruc
tive între cineaști și spectatorii din 
GligoreștL

• Omul de dincolo — coproducție 
sovieto-suedeză. in regia lui Iuri 
Egorov. Evocare a unor împrejurări 
din primii ani ai Puterii sovietice 
(prezentată cu prilejul recentelor 
„Zile ale filmului sovietic"). Cu Bibi 
Anderson, Viaceslav Tihonov.

• Fapt divers in prima pagină — 
producție a studiourilor italiene, 
regia lui Marco Bellocchio. Film 
atitudine politică, interpretat 
Gian-Maria Volontfc, Laura Betti ș.a.

e Generalul doarme in picioare — 
producție a studiourilor Italiene, in 
regia lui Francesco Massaro. Satiră 
cu substrat social. Interpretată . de 
Ugo- Tognazzi. Mariengela -.Melato,^ 
Frahcb Tabrizzi etc. " f 7 ■

• Pămintul părinților noștri — 
producție a studiourilor egiptene. In 
regia lui Youssef Chahlne. Ecraniza
rea romanului scris de Abdel Rah
man el Charcani, evocînd un episod 
— petrecut în 1933 — al luptei țăra
nilor egipteni pentru o viată mal 
bună. Cu Nagua Ibrahim, Ezzat el 
Alayali.

CRAIOVA (Corespondentul 
„Scinteii", Nistor Țuicu). Ieri, 
locuitorii comunei Dăbuleni 
(Dolj) au sărbătorit aniversa
rea a 75 de ani de la Înființa
rea corului căminului cultural 
din localitate. De-a lungul ce
lor trei sferturi de veac, corul 
căminului cultural din Dftbu- 
lenl a desfășurat o «usținută 
activitate de culturalizare a 
maselor. Este posesorul a 9 di
plome, ciștigato la concursu
rile județene și republicane. în 
1964, căminului cultural din Dă
buleni 1 s-au decernat placheta 
și cupa „A XX-a aniversare a 
eliberării patriei pentru cămi
nul cultural cu cea mal bună 
activitate din Întreaga țară".

La cea de-a 75-a aniversare, 
corul căminului cultural din 
Dăbuleni a fost distins cu Ordi
nul „Meritul cultural clasa I“. 
Cu acest prilej a avut Ioc un 
bogat program de manifestări 
cultural-actistice.

TÎRGU JIU (Corespondentul 
„Scinteii", Mihai Dumitrescu), 
Timp de trei zile, la Tirgu 
Jiu a avut loc a doua ediție a 
festivalului-concurs de muzică 
populară, recitări și balade, in
titulat sugestiv „Jiule, pe malul 
tău", Zeci de artiști amatori, de 
recitatori și interpreți de ba
lade de diferite virste. sosiți la 
Tirgu Jiu din Hunedoara, Gorj 
și Dolj, au prezentRt publicului 
spectator autentice creații popu
lare vechi și noi, adevărate re
citaluri de folclor.

In 
de 
de

SF. GHEORGHE (Corespon
dentul ..Scinteii". TfimOrl Geza). 
— Sub egida Comitetului de 
cultură și educație socialistă al 
ludetulul Covasna. Muzeul iu- 
dețean din Sf. Gheorghe, In co
laborare cu filiala Societății de 
istorie a județului a organizat 
un simpozion avînd ca temă : 
„Cultura Arlușd" —' lb‘■'memo-. 
riavYt?;' Lăszld Ferencz," ,’gavarif" 
arheolog, care a condus primele 
săpături sistematice din această 
cultură, de la nașterea căruia 
se împlinesc In acest an 100 de 
ani. în prima zi a simpozionu
lui, istorici, arheologi, oameni 
de stilntă din tară si 1udet au 
prezentat o suită de comuni
cări. în cursul zilei de ieri, par- 
ticlpantii au vizitat șantierul 
de la Arlușd și așezarea de la 
Olteni.

Pianista Annie Fischer
la Ateneul Român

Annie Fischer este 
un artist de natură 
eminamente clasică ; 
fie că prezintă crea
ții ale baroc-ulul mu
zical, ale stilului ga
lant, ale clasicismului 
muzical vienez, ale 
compozitorilor roman
tici sau impresioniști, 
interpretarea ei ră- 
mine de fiecare dată 
constructivă, bine edi
ficată expresiv, 
definită tehnic, 
cred, aproape 
sibil de distins 
cintul acestei 
muziciene — vreo ati
tudine ce ar trăda o 
Înțelegere subiectivă 
sau unilaterală a unui 
fenomen componistic 
sau a altuia ; iar fap
tul in sine decurge, 
în mod firesc, din 
respectul necondițio
nat pe care Annie 
Fischer 11 acordă mu
zicii interpretate, spi
ritului ei și — in ega
lă măsură — publicu
lui care o urmărește. 
Din această cauză in
terpretarea muzicii lui 
Mozart — mă refer 
la Concertul in re mi
nor sau la Sonata in

do minor — a apărut 
mai mult viguros 
beethoveniană decît 
galant efeminată ; și 
acest lucru pentru că 
sensurile adinei ale 
muzicii mozartiene de
pășesc rigorile stilis-

clar 
Este, 

lmpo- 
— în 
mari

CARNET
MUZICAL

tLce ale rococo-ului 
vienez.

Și tot in acest sens 
poate fi explicată și 
măreția tragismului In 
Sonata in fa diez minor 
de Schumann, un tra
gism covlrșitor, de o 
densitate ferm Înche
gată ce Înglobează — 
in structurile sale — 
chiar și momentele de 
sentimentalism, nedi
luate, clar justificate 
expresiv. De aci si 
plnă la candoarea ste
nic iluminată a Sona-

tei op. 49 nr. 1 sau 
la dramatismul cele
brei Sonate „Appassio- 
nata" de Beethoven, 
Annie Fischer des
fășoară o impresio
nantă gamă de stări 
sufletești aflate insă 
Intr-o perfectă uni
tate a evoluțiilor ; 
poate — cu toată di
versitatea nuanțărilor 
sonore — de aci de
curge și acea perfecră 
unitate timbrală în 
care detaliile, chiar 
cele mai inefabile, au 
o greutate specifică.

Se poate afirma, 
astfel, cu deplin te
mei că stilul pianis
tic al acestei prestigi
oase muziciene se în
cadrează In marea 
tradiție europeană a 
interpretării muzicii 
clasice ; este o tra
diție pe care Annie 
Fischer Înțelege s-o 
Înnobileze grafie bucu
riei sale nespuse de a 
cinta. de a comunica 
cu vigoare și Înțelep
ciune un fapt impor
tant de muzică.

Dumitra 
AVAKIAN

EXPOZIȚII
• MUZEUL DE ARTA AL REPU

BLICII SOCIALISTE ROMÂNIA 
găzduiește expoziția ..Broderia artis
tică ------------ ---------------la sirbi in secolele XIV-XIX".

La GALERIILE „ORIZONT* 
deschis recent expoziția „Afișul 
R. P. Ungară".
In sala ATENEULUI ROMAN : 

Expoziția „Bijuterii moderne din 
R. S. Cehoslovacă".
• GALERIILE „SIMEZA* : Expo

ziția de sculptură Pavel Bucur și 
Expoziția de tapiserie Cela Grigo- 
raș-Nwnțu.
• GALERIILE „AMFORA" t Ex

poziție de acuarelă Virginia Baz Ba- 
rolu.

• GALERIILE „GALATHEEA" î 
Expoziția de artă decorativă Radu 
Tănăsescu.
• SALA KALINDERU : Expoziția 

de sculptură Vaslle Rus Batin — in 
organizarea Institutului de arte 
plastice ..N. Grigorescu** și a U.A.P.- 
Filiala Cluj.

• CASA ARHITECTULUI (str. 
Episcopiei 9) : Expoziția de tapise-

s-a 
din

sala de expoziții a Casei de 
din ~ 
loc
a

ODORHEIU SECUIESC 
vernisajul expoziției de 
artistului emerit Nagy

rle. desen șl sculptură a fraților 
Doina și Ion Lungu.

• în 
cultură 
a avut 
pictură 
Im re.

• CLUBUL C.F.R. DIN CLUJ găz
duiește o expoziție de pictură a ar
tistului plastic aunator Gheorghe 
Drocaș. lăcătuș la revizia de va
goane Dej-triaj. Expoziția cuprinde 
peste 20 de lucrări ce înfățișează 
scene de muncă ori peisaje, portrete, 
compoziții. Pictorul amator din Dej 
a mai expus plnă acum, atlt In ora
șul nataJ, cit și in Cluj, precum și 
la căminul cultural din Cîțcău.

• CLUJ (Corespondentul ..Scin
teii". Al. Mureșan). — Recent a fost 
Inaugurată in sălile galeriei fondu
lui plastic din Cluj partea a doua a 
anualei de artă plastică județeană — 
Expoziția de grafică șl sculptură.

• SF. GHEORGHE (Coresponden
tul ..Scinteii". TomOri Geza) — Du
minică. In sala de expoziții a Mu
zeului din Tg, Secuiesc a avut loc 
vernisajul expoziției de acuarele a 
artistului Markov Andrăv.

RM. VILCEA (Corespondentul 
„Scinteii", Ion Stanciu). — în 
perioada 16—25 noiembrie a.c., 
la Rm. Vilcea au loc o serie dg 
manifestări cultural-artisțice in 
cadrul festivalului ,____ _
artei culte". Aflată la a treia 
ediție, acțiunea a 
vernisajul unei expoziții 
fotografii artistice și cu 
spectacol dat de Teatrul popular 
din localitate, care a prezentat 
comedia „Interesul general" de 
Aurel Baranga. Printre alte ma
nifestări consemnăm concertul 
madrigalului „Moravla" din ora
șul Kromeriz (Republica Socia
listă Cehoslovacă), serile de mu
zică franceză și concertul Beet
hoven In Interpretarea unor so
liști al conservatorului „Clprlan 
Porumbescu" din București.

„Decada
debutat cu 

de 
un

TIMIȘOARA (Corespondentul 
„Scinteii", Cezar Ioana). —• Du
minică s-au încheiat la Timi
șoara lucrările celui de-al 4-lea 
colocviu național de folclor, ma
nifestare științifică de prestigiu 
organizată de cercul de folclor 
al Universității din localitate. 
Cu același prilej a avut loc și 
constituirea asociației „Nicolae 
Ursu" a folcloriștilor și etno
grafilor din județul Timiș.

Alexandra T1TU

ÎN EXCURSIE
LA BUCUREȘTI

ț
F

de concert

CARNET

PLASTIC

Alexandra 
BOGHIU

în secolele XIV—XIX

Risipa și abuzurile
curmate de la rădăcină!

Expoziția de brode
rie artistică slrbâ. 
deschisă la Muzeul da 
artă al Republicii So
cialiste România, a- 
trage publicul In pri
mul rind prin bogăția 
el fastul pieselor pre
zentate. Ea este. Insă, 
extrem de interesantă 
ca definire a unei e- 
voluf.il culturale, a- 
Dartinînd unei reali
tăți complexe. cu- 
prinzlnd întreaga cul
tură balcanică de e- 
oocă. De aici, simili
tudini cu arta noastră 
din aceeași perioadă, 
reslmt’rea unei omo
genități spirituale. In 
care diferențele de na
tură etnică șl de con
junctură Istorică, dife
rentele de influente 
marchează modalități
le de expresie, dar 
lasă Intact fonduL Ar
tele aplicate au con
stituit, de altfel, neu
tru o populație cSreia 
l-a fost răpită inde
pendența de-a lungul 
secolelor, o cale de 
manifestare a spiritu
lui creator. în aceste 
condiții, broderia re
ligioasă concentrează 
dorința de afirmare a 
spiritului autohton, 
pe de-o parte In res
pectarea iconografiei 
clasice, pe de altă par
te prin calitatea re
marcabilă a ornamen
tației. a invenției mo
tivelor șl prin somp
tuozitatea materialelor. 
Conturele de perle, 
broderia In punct plin 
din fir de aur și argint, 
pietrele prețioase, ma
terialele bogate folosite 
ca suport accentuea
ză rafinamentul șl

noblețea de expresie, 
căutate permanent in 
virtuozitatea de exe
cuție. In constituirea 
limbajului specific al 
broderiei artistice slr- 
be regăsim un filon 
bizantin, mai pregnant 
In prima perioadă (e- 
pltaful mănăstirii Stu
denta din secolul al 
XIV-lea, cu analiză ti
pică a anatomiei, su
mară șl expresivă, șl

cu un drapaj ^obru, 
„Madona cu pruncul", 
de un laconism al por
tretului- elocvent, epl- 
trahilul mănăstirii din 
Pef, cu un desen mo
numental, procovul de 
mormlnt al cneazului 
Lazăr — 1402 — de o 
mare economie a com
poziției, redusă la in
genioasa exploatare a 
decorativelor litere 
chirilice, pe un fond 
vișiniu uniform).

Influențele artei eu
ropene occidentale, ca 
și nevoia de a lega 
mat strins credința de 
drama istorică umană, 
reală fac vizibilă in 
broderia secolelor ur
mătoare o tendință de 
individualizare în por
trete, in selectarea mo-

mentelor do tensiune 
umană din Iconogra
fie. Broderia devi
ne mai picturală, ur
mărind descrierea fi
zionomiilor și atitu
dinilor, căutlnd tot 
timpul, prin procedee 
tehnice variate, să 
surprindă concretul 
existenței.

O influență orienta
lă, In invazia motivu
lui vegetal, se face, 
de asemenea, simțită, 
temperat, In broderia 
de cult, devenind, Insă, 
extrem de evidentă in 
ornamentația costumu
lui laic. Arabescul, 
curbele abstractizlnd o 
floră tipic orientală, 
reliefurile de împleti
turi vorbesc despre 
un alfabet cu foarte 
interesantă evoluție și 
pe care 11 depistăm In 
forme nuanțate, în în
treaga zonă a Balcani
lor șl In artele deco
rative românești.

Amplasarea expozi
ției In sălile Muzeului 
de artă al Republicii 
Socialiste România, 
care cuprinde o ex
celentă prezentare a 
broderiei medievale 
românești. are 
rul de a reface 
context artistic 
larg, oferind prilejul 
unor relevante com
parații. Prin excelen
ță, asemenea manifes
tări, demonstrind per
manența unor relații 
culturale, contribuie in 
modul cel mai direct 
Ia apropierea dintre 
popoarele celor două 
țări.

PROMISIUNI 
FORMALE

Comitetul asociați
ei locatarilor din blo
cul V 20, bd. Leon- 
tln Sălăjan din Bucu- . . . a 

lu
da- 
ne- 
că-

rești, sectorul 4, 
scris redacției in 
na aprilie a c. că, 
torită amplasării 
corespunzătoare a 
minutul apometrului 
!n partea carosabilă 
a străzii, nu se poate 
interveni urgent cind 
apar defecțiuni. /Toate 
intervențiile noastre 
la consiliul popular 
al sectorului, la 
I.C.R.A.L. Vitan șl 
I.C.A.B. — se men
ționa în scrisoare — 
de a se muta căminul 
de apă In spațiul ver
de de lingă bloc» au 
rămas fără rezultate".

în răspunsul trimis 
redacției la 30 mai 
a.c. de către Direcția 
generală dc gospodă
rire comunală se 
preciza : „Pentru re
zolvarea problemei s-a 
stabilit ca I.C.A.B. să 
scoată acest cămin 
din carosabil, pină la 
sfirșiiul trimestrului 
II a.c." (subl. ns.). De
și a trecut și trimes
trul III și o bună par
te din al IV-lea, după 
cum ne Incunoștlnța, 
la sfîrșitul lunii oc
tombrie, asociația lo
catarilor din blocul 
respectiv, „nu s-a în
treprins nimic pentru 
ca asigurările date să 
fie transpuse In prac
tică. Așa se face că 
necazurile noastre 
n-au fost înlăturate, 
pierderile de apă pe 
rețea continuă, citirea 
apometrelor se face și 
în prezent în condiții 
necorespunzătoare".

velul comitetului mu
nicipal de partid. în 
urma dezbaterilor ca
re nu avut loc s-au 
stabilit măsuri con
crete in vederea re
ducerii cheltuielilor 
materiale, In special 
prin micșorarea con
sumurilor specifice 
pentru lichidarea ne
ajunsurilor care mal 
persistă în activita
tea unor unități e- 
conomice de pe raza 
municipiului". După 
cum reiese din răs
puns, la uzina „Pro
gresul" s-a hotărlt ca 
prin reproiectări, Îm
bunătățirea unor teh
nologii de fabricație, 
autoutilfiri etc. «ă fie 
înlăturate cu desăvlr- 
șire pierderile, să 
crească productivitatea 
muncii la fabricarea 
utilajelor metalurgice, 
a celor pentru Indus
tria materialelor da 
construcții șl refracta
re, precum și Ia osii 
montate. De aseme
nea, la Întreprinderea 
„Laminorul", prin in
troducerea micii me
canizări la cuptoarele 
de mică capacitate, 
s-au diminuat consi
derabil rebuturile, ob- 
ținindu-se, în numai 
două luni, o economie 
de peste 100 tone me
tal. „îmbunătățirea ca
lității produselor, va
lorificarea superioa
ră a deșeurilor, asi
milarea unor produse 
cu caracteristici su
perioare — se subli
niază In încheierea 
răspunsului — sint 
doar citeva din mă
surile stabilite de 
adunarea generală a 
comuniștilor de la 
combinatul de fibre 
artificiale, pentru creș
terea eficienței eco
nomice".

contabil are o compor
tare netovărășească 
față de «alariațli din 
subordine, ii persecută 
și lucrează cu patimă. 
Au fost găsiți, de ase
menea, un număr de 
8 salarlnți care lucrau 
în birouri, în funcții 
administrative, deși 
aveau decizie de în
cadrare ca muncitori". 
Pentru înlăturarea 
abaterilor |1 lipsurilor 
constatate s-au luat 
următoarele măsuri : 
„Ion Iliuță a fost În
locuit din funcția
de contabil-șef ; loan 
Iancu, președintele 
cooperativei, a fost 
sancționat pe linie ad
ministrativă, cu retra
gerea indemnizației 
de conducere pe timp 
de trei luni, iar comi
tetul orășenesc de par
tid 11 va discuta in 
ședința do birou ; cei 
8 salariați, care lucrau 
Ilegal în funcții admi
nistrative, începind cu 
1 octombrie își desfă
șoară activitatea în 
posturi operative, con
form deciziilor de în- 1 
cadrare ; rudele apro
piate ale președintelui 
șl fostului contabil-șef 
au fost mutate in pos
turi care n-au contin
gență unul cu altul".

După cum se vede, 
prin măsurile luate, 
familluța... incorecti
tudinii a fost destră
mată. O premisă pen
tru Instaurarea în co
operativă a unui cli
mat de muncă cores
punzător.

CONCIS, 
LA OBIECT

CRITICA A VENIT 
ÎN SPRIJINUL 
EFICIENȚEI

Pentru pionierii și uteciștil din 
'! județul Coyașna, duminică a fost 

o zi deosebită : peste' 1 000 de ti
neri — români, maghiari, ger
mani — au făcut o frumoasă și 
interesantă excursie la Bucu
rești. Programul excursiei a in
clus vizitarea Muzeului de is
torie a partidului comunist, a 
mișcării revoluționare și demo
cratice din România, precum și 
a Muzeului de Istorie a Româ
niei, unde au fost evocate eve
nimentele glorioase de acum trei 
decenii, momente importante din

lupta comuniștilor pentru liber
tate și o viață mai bună.

Pentru pionieri, excursia a a- 
vut și o destinație aparte, pri
lejuită de sărbătorirea, în anul 
viitor, a unui sfert de veac de 
existență a organizației 
cil oaspeți au vizitat 
pionierilor, unde s-au 
văzîndu-i la lucru, in 
cu colegii lor bucureșteni.

A fost o zi plină, bogată In 
învățăminte și semnificații edu
cative.

lor. Mi- 
Palatul 
Intîlnit, 
cercuri,

O scrisoare sosită 
la redacție semnala că 
tn unele întreprinderi 
din Brăila nu se acor
dă suficientă atenție 
utilizării judicioase a 
materiilor prime și 
materialelor, ceea ce 
duce la importante de
pășiri ale consumuri
lor specifice.

In răspunsul Conil- 
ictulul municipal Bră
ila al P.C.R. se preci
zează următoarele : 
„Problemele ridicate 
In scrisoare au con
stituit obiectul unor 
analize temeinice In 
plenarele comitetelor 
și in adunările gene
rale ale organizațiilor 
de partid din între
prinderile vizate, pre
cum și al unei șe
dințe de birou la ni-

FAMILIUȚA... 
INCORECTI

TUDINII
Intr-o scrisoare so

sită la redacție erau 
semnalate abuzurile 
grave ale președintelui 
cooperativei de consum 
Videle, loan Iancu, 
și ale contabilului-șef. 
Ion Iliuță.

In răspunsul primit 
din partea/. Comitetu
lui Județean Teleorman 
al P.C.R., căruia i s-a 
trimis spre informare 
scrisoarea, se arată : 
„In urma analizei fă
cute la cooperativa de 
consum Videle a reie
șit că loan Iancu și Ion 
Iliuță, președinte și, 
respectiv, contabil-șef, 
au angajat în cadrul 
unității rude apropiate 
(soție, frați, nepoți), 
dovedind părtinire 
pentru ax?estea. Șeful

Consiliul popular a! 
județului Vilcea : „în 
vederea prevenirii po
luării atmosferei ora
șului d« '
ca de 
un grup 
llști de 
prinderea______
Vilcea a montat, 
cent, mal multe filtre, 
care să rețină praful 
rezultat din prelucra
rea acestei materii 
prime'*.

către Fabri- 
mică-Brezol, 

de specia
la Intre- 

minieră Rm.
-re-

întreprlnderea 
transporturi Pitești : 
„Pentru asigurarea u- 
nor condiții optime de 
transport muncitorilor 
navetiști, pe ruta 
Caracal — Deveselu 
s-au pus in circulație 
încă două autobuze".

Consiliul popular al 
orașului Drăgășanl : 
„La librăria din loca
litate a sporit capaci
tatea de desfacere, 
servirea cetățenilor 
făcindu-se în prezent 

bune condiții".

• Concertul simfonic pentru 
studenți este găzduit, in această 
seară, la ora 20,30, la Ate
neul Român, unde dirijorul Mir
cea Cristescu — in compania or
chestrei Filarmonicii bucurește- 
ne — va conduce interpretarea 
unor lucrări de Dinu Lipatti, 
Bach și Haendel.

• Celebrul violonist Ruggero 
Ricci va susține miercuri seara, 
tot la Ateneu, un recital Inclu- 
zînd lucrări de -Beethoven, Bar- 
tok, Debussy și Paganini.

• Orchestra Simfonică a Ra- 
dioteleviziunii Române va con
certa, joi seara, tn studioul din 
str. Nuferilor, in compania diri
jorului Italian Francesco de 
Masl și a violistulul Erdelyl 
Csaba din Ungaria.

Recuperarea resurselor
energetice secundare

(Urmare din pag. I)

așteaptă să fie valori
ficate. La rafinăria 
din Dărmăncștl, de 
pildă, «e mal irosește 
in aer. in fiecare oră. 
o cantitate de circa 14 
tone de abur rezidual. 
Nu intimplător. con
ducerea unității 
prevăzut in plan
colecteze acest abur 
si să-1 Introducă In 
centrala termică, pen
tru a fi utilizat la pre- 
Incăiz’rea apei brute. 
Calculul arată că a- 
ceasta poate genera o 
economie anuală do 
12 000 tone combustibil 
convențional. Mari re
zerve există si la li
gi na metalurgică din 
Bacău. Din cauza func
ționării cu mari pier
deri de căldură a an- 
ticreuzetulul. la tur
nătoria de fontă s-a 
Înregistrat. In acest 
an. o depășire a con
sumului de combusti
bil de 12.4 la sută. Și 
aceasta, din cauza u- 
nui capac ce lipsește 
la anticreuzet. dar

care poate fi procu
rat neintirzlat. O in
tervenție energică este 
așteptată vi din partea 
Trustului de con- 
virucțU industriale din 
municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Con
ducerea trustului (di
rector. Ing. Mircea 
Dascâlu) nu mai tre
buie să tărăgăneze 
schimbarea sistemului 
de incăizlre a cartie
rului muncitoresc Bor- 
zestl, unde locuiesc sa- 
larlatii acestei unități, 
de pe abur pe 
termoficată. In 
fel. anual, s-ar 
nomiai circa 550 ___
combustibil convențio
nal.

Ing. Remus Cudla, 
șeful grupei pentru 
controlul gospodăririi 
combustibilului și e- 
nergiei din cadrul in
specției teritoriale Ba
cău. ne spunea că la 
uzina de petrol de pe 
Valea Trotușului s-a 
prevăzut reorganizarea 
schimbului de căldură 
la instalațiile DAV. 
Prin recuperarea căi

apă 
acest 
eco
tone

durii gazelor dc arde
re de la cuptoarele 
tehnologice și a di
verselor produse fier
binți s-ar putea eco
nomisi, anual. 15100 
tone combustibil con
vențional. Studiile 
s-au elaborat, la fel 
și proiectele de exe
cuție. dar aplicarea lor 
a fost aminată pentru 
anul 1973. De ce ? Așa 
au hotărlt forurile de 
resort alo unității res
pective.

Lulnd In calcul a- 
ceste mari posibili
tăți, organele și or
ganizațiile de partid 
și-au propus să in
tervină prin măsuri 
operative pentru pu
nerea In valoare »tu
turor resurselor se
cundare de care dis
pune județul Bacău, 
In scopul economisirii 
unor cantități tot mai 
mari de combustibil și 
energie. în felul aces
ta. se pot reda eco
nomiei naționale, a- 
nual. valori de mili
oane de leL

Centrul teritorial de calcul electronic din Timișoara Foto : E. Dichlieanu

t

(Urmare din pag. 1)

conomii sint pc deplin 
posibile, intrucit acti
vitatea de intreținere 
și reparații a autove
hiculelor este contro
lată pină la amănunt. 
Am reținut că secția 
este dotată cu stații 
moderne de spălare și 
gresare. că atelierele 
de reparații sint înca
drate cu mecanici și 
revizori tehnici exi- 
genți, care nu permit 
ieșirea autovehicule
lor din parc cu defec
țiuni tehnice si supra- 
consum de carburanți. 
Pretutindeni. cursele 
„in gol" au fost in
terzise. Iar abaterile 
de ia comenzi, dc la 
traseele dinainte sta
bilite sint aspru sanc
ționate.

St încă un fapt deo
sebit. care vorbește 
despre exigenta 
iectivulul acestei sec
ții !n utilizarea com
bustibililor. în urma 
unor calcule riguroa
se s-a ajuns la con
cluzia Că. In fiecare

co-

lună, planul de pro
ducție poate fi reali
zat in condițiile redu
cerii consumului de 
benzină, pe fiecare au
tovehicul. Pe ansam
blul grupului de șan
tiere, economia de 
benzină, pină la sfîr- 
șilul anului, va depăși 
100 de tone.

în fiecare lună. în 
cadrul organizării 
șantier. Dlatforma In
dustrială din Tîrgo- 
viște consumă In me
die 700 000 de kWh e- 
nergie electrică, „Com
batem practica — ne 
Informează maistrul 
principal Ion Ivan — 
ca șantierele să utili
zeze energia electri
că necontrolat. De a- 
ceea. Împreună cu cei
lalți 8 electricieni din 
subordine, străbatem 
realmente Întreaga 
platformă, pentru a 
curma orice consum 
Irațional. în pauza de 
prinz. nu sint puține 
cazurile cind intilnlm 
șl deconectăm 10—15 
agregate de sudură lă-

de

sate să funcționeze „In 
gol". Mai zilele tre
cute. Dină și cel mai 
îndepărtat colt al plat
formei industriale, 
unde, bineînțeles, nu 
lucra nimeni, era a- 
tît de puternic lumi
nat. incit se putea 
pune... ată în ac. Pen
tru iluminarea șan
tierelor. proiectul pre
vede 1 500 de becuri a 
250 W, dar construc
torii au ajuns la con
cluzia că pot lucra 
foarte bine cu mai 
puțin de 300 dc becuri, 
în consecință. toate 
posturile de iluminat 
irațional au fost des
ființate. La aceeași 
concluzie au ajuns si 
cînd au analizat utili
tatea celor 22 posturi 
de transformare folo
site In timpul nop
ții. Cantitatea de ener
gie electrică econo
misită. obținută în 
urma deconectării u- 
nor posturi. împreu
nă cu cea realizată de 
la iluminat, permite 
întregii platforme «ă 
lucreze 9 zile.

PROGRAMUL I
17.30 Curs de limba franceză. Lecția 69.
18.00 Telex.
18,05 La ordinea ztleL Agendă județeană.
13.20 Căminul.
18,45 Arii șl duete din opere Inter

pretate de Matilda Onofrel 
șl George Lambrache.

19,00 Scena — emisiune de actua
litate și critică teatrală.

19.15 Publicitate.
19.20 1001 de seri : „Moby Dlck* 

(H).
19.30 Telejurnal • Cincinalul îna

inte de termen. 1973 — an hotărftor,
30,00 Cfntecul sfipfâmlnlt : „Știu 

un nume minunat". Muzica 
Aurel Glroveanu. Text Ti- 
berlu Utan. Interpretează 
Mpnlca Ranetescu.30,05 Teleobiectiv.

30.20 Interpretul preferat : Ana Pluaru,
20.35 Revista ltterar-artlstică 

Accesibilitate șl 
tate.

31.15 Fubllcltate.
21.20 Roman foileton : 

(ultimul episod).
22.30 24 de ore.

PROGRAMUL n
20,00 Film serial : „In ultimul mi

nut". Episodul V — ..Ascensorul",
20.35 Teleenclclopedla.
21,13 Melodii populare
21.30 Telex.
21.35 Viața economică a Capitalei.
21,55 Muzică distractivă cu forma

ția Radu Slmion. Melodii de virtuozitate.
23.10 Cărți fi Wet

____ TV. 
disponibili-

«.Tinerele*

voluf.il
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FOTBAL: Etapa a XIV-A

UNIVERSITATEA CRAIOVA
LIDERĂ AUTORITARĂ

REZULTATE TEHNICE
• DINAMO BUCUREȘTI — S.C. BACAU : 2—0 (2—0). A marcat: 

Georgescu (min. 21 ți 24).

CLASAMENTUL
Univ. Craiova 11 10 3 1 31—14 23
F.C. Constanța 11 8 2 4 24—14 18
Steaua 14 7 2 5 19—14 16
Dinamo li 7 2 5 20—17 16
C.S.M. Reșița 14 5 5 4 23—19 15
F.C. Argeș 14 6 3 5 21—20 15
Jiul 14 6 2 6 18—14 14
Unlv. Cluj 14 6 2 6 13—11 14
Poli. Timișoara 14 5 4 5 12—13 14
A.S.A. Tg. Mureș 11 6 2 6 18—25 14
Sportul stud. 14 6 1 7 20—17 13
Steagul roșu li 5 3 6 12—12 13
Poli. Iași 14 6 1 7 12—17 13
U.T. A. 14 5 2 7 13—19 12
C.F.R. Cluj 14 5 2 7 17—25 12
Rapid 14 4 3 7 14—18 11
F.C. rctrolul 14 4 2 8 13-20 10
S.C. Bacău 14 4 1 9 17—26 9

Plecarea delegației de activiști ai U.CJ.

Ia acțiune, tînărul înaintaș Ceorgeseu (Dlnamo), Ieri autor a » roluri

DIVIZIA B

Delegația de activiști ai U.C.I., con
dusă de Miloș Inglci, membru al Se
cretariatului C.C. al Uniunii Comu
niștilor din Serbia, care, la lnvLtațla 
C.C. ol P.C.R., a făcut o vizită In 
schimb de experiență in țara noastră, 
a părăsit Capitala, pleclnd spre pa

lo.
La plecare, în Gara de Nord, delc-

gația a fost «alutată do tovarășul Ion 
ȘL Ion, vicepreședinte al Consiliului 
Central de Control Muncitoresc al 
Activității Economice |1 Sociale, do 
activiști de partid.

A fost de fața ambasadorul 
R.S.F.I. la București, I*o Njegovan.

(Agerpres)

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT:

ETAPA VIITOARE

• F.C. PETROLUL — F.C. CONSTANȚA t 1—0 (1—0). A marcat 
Zamfir (min. 9).

• UNIVERSITATEA CRAIOVA — C.S.M. REȘIȚA : 3—1 (0—0). Au 
marcat : Ni|ă (min. 75), Ivan (min. 78) și Țarălungă (min. 90) pentru 
croioveni și, respectiv, Nestorovici (min. 88).

• POLITEHNICA TIMIȘOARA — RAPID : 1—0 (1—0). A marcat: 
Dașcu (min. 9).

< • STEAUA — QF.R. CLUJ : 1—0 (0-0). A marcat : Sâtmâreanu
(min. 88).

• A.S.A. TG. MUREȘ — SPORTUL STUDENȚESC : 2—0 (0—0). Au 
marcat : Nagy (min. 47) și Mureșan (min. 67).

• UNIVERSITATEA CLUJ — JIUL : (0—1) (0—1). A marcat : Mul- 
fescu (min. 21). Meciul s-a disputat sîmbâtă.

• POLITEHNICA IAȘI — STEAGUL ROȘU : 1—0 (1—0). A marcul 
Lupulescu (min. 42).

Trei imagini surprinse ieri în Capitală : clclocros („Cupa Olimpia") in 
cartierul Balta Albă ; crosuri pentru toate vlrstelc in sectoarele 1, 2, 7 
și 8 (finala pentru băieți a sectorului 1 la Stadionul tineretului): finala 

campionatului național de șah in aula I.P.G.G,
Foto : M. Andreescu

• F.C. ARGEȘ — U.T.A.: 0—0.

ÎN CITEVA RINDURIHANDBAL (Urmare din pag. I)
HOCHEI PE GHEAȚA VIRTUȚILE JOCULUI COLECTIV
PRIMUL

DERBI Baia
3—0 ;

S.U. 
3—2 ;
Uni-Rapid-T.T.B. 3-0 :

Ti mi șoara - Con s tructorul
1—3 ; Farul-Medicina

0—3 ; C.S.M. Sibiu-Dina-

Scria I : Gloria Buzău — C.S.U. 
Galați 4—1 ; Delta Tulcea — Celuloza 
Călărași 2—0 ; F.C. Galați — Metalul 
Plopeni 1—0 ; Metalul Mija — C.S.M. 
Suceava 1—0 ; Viitorul Vaslui — Pro
gresul Brăila 1—0 ; Știința Bacău — 
Constructorul Galați 3—1 ; Oțelul 
Galați — Caraimanul Bușteni 4—2 
Ceahlăul — C.F.R. Pașcani 3—1 ; Pe
trolul Moinești — Victoria Roman 
2—0.

Mediaș 1—0 ; Autobuzul București — 
Metalul Drobeta Tr. Severin 1—2 ; - 
Electroputere Craiova — Metrom 
Brașov 2—0 ; S.N. Oltenița — Me
talul București 0—0 ; Nitramonla Fă
găraș — Chimia Rm. Vilcea 2—0.

Jiul — Steaua ; F.C. Argeș — 
Universitatea Craiova ; C.F.R. 
Cluj — Dlnamo ; F.C. Constanța 
— A.S.A. Tg. Mureș, Rapid — 
C.S.M. Reșița : U.T. Arad — 
Politehnica Iași ; S.C. Bacău — 
Politehnica Timișoara ; Steagul 
roșu — Universitatea Cluj ; 
Sportul studențesc — F.C. Pe
trolul.

Scria a II-a : Tractorul Brașov — 
C.S. Tirgoviște 2—1 ; Carpati Bra
șov — Dinamo Slatina 2—2 ; Minerul 
Motru — C.S.M. Sibiu 3—0 ; Dună
rea Giurgiu — Progresul București 
0—1 ; Flacăra Moreni — Gaz Metan

Seria a IlI-a : Minerul-Baia Mare 
— F.C. Bihor 1—2; Industria Sirmei — 
Textila Odorhel 3—3 ; Olimpia Satu- 
Mare — C.F.R. Timișoara 3—1 ; Arie- 
șul Turda — Victoria Cărei 5—2 ; 
Metalurgistul Cugir — Vulturii Lu
goj 4—1 ; Olimpia Oradea — Minerul 
Anina 2—1 ; Mureșul Deva — Gloria 
Bistrița 1—0 ; Corvinul Hunedoara — 
Unirea Arad 1—0 ; U.M. Timișoara — 
Minerul Cavnic 1—0.

|,7

Broștenl — SUCEAVA, 
constructorii suceveni au În
ceput lucrările la un nou an
samblu de locuințe, care va în
suma, în final, 320 de aparta
mente. PInă acum, aici 
dat in folosință nu număr 
650 de apartamente, un com
plex comercial, un cămin pen
tru nefamiliști și o școală mo
dernă, toate dotate cu încălzi
re centrală, apă curentă și ra
cordate la sistemul de canali
zare. în acest fel, prinde tot 
mai mult contur un nou și im
portant centru muncitoresc, vii
torul oraș al minerilor care lu
crează la Lesu-Ursului st în 
alte exploatări din zonă • De 
la CONSTANȚA ne sosește ves
tea că litoralul a Îmbrăcat, ca 
de obicei în acest anotimp, hai
ne de lucru, pentru a-și spori 
zestrea utilitară și de frumu
sețe. La Mangalia a apărut o 
clădire impunătoare, cu 10 ni
veluri, care adăpostește noul sa
natoriu balnear cu o capacita
te de 500 locuri. în stațiunea 
Saturn se conturează amfitea
trul unui cinematograf în aer 
liber, cu o capacitate de 950 
locuri • La magazinul C.P.L. 
din BISTRIȚA a fost pus In 
aplicare sistemul vinzării pe 
baza comenzii scrise făcute de 
solicitanți pentru a-șl procura 
garnitura de mobilă preferată, 
aleasă fie dintre produsele ce
lor două fabrici de mobilă din 
Bistrița, fie din producția altor 
fabrici similare din țară. Ope
rativi, lucrătorii magazinului 
au onorat pină acum nume
roase asemenea comenzi, une
le dintre acestea privind tipu
rile de mobilă fabricate la

Sighet, C.P.L. Arad,

C.P.L. Oradea șl altele • Con
structorii de drumuri autofo- 
restiere din cadrul I.F.E.T. RE
GHIN au realizat ultimii kilo
metri al drumurilor de legătu
ră dintre importantele bazine 
forestiere Lăpușana și Gheor- 
gheni. Noua arteră de circula
ție asigură condiții optime pen
tru aprovizionarea gurilor de 
exploatare forestieră celor mai 
Îndepărtate și efectuarea con
tinuă a transportului fără oco
lire Intre Valea Gurghiului și 
Valea Mureșului. Totodată, dru
mul constituie șî un traseu tu
ristic de o rară frumusețe. 
• Pentru stimularea activității 
sportive de masă, pentru atra
gerea unui număr mai 
de tineri, la VASLUI a 
ființă clubul „Viitorul" pentru 
atletism, fotbal, lupte șl hand
bal. De menționat că baza ma
terială pentru buna desfășura
re a activității sportive este In
tr-o mare măsură asigurată 
prin construirea, în vara aces
tui an, a trei terenuri de joc 
(tenis, handbal-baschet, fot
bal) șl a unui ștrand olimpic 
— primele obiective dintr-un 
viitor complex sportiv al ora
șului • Intre 16-18 noiembrie 
s-a ținut Ia IAȘI Conferința na
țională a cercurilor științifice 
studențești din invățămîntul a- 
gronomic. Au participat 420 de 
studenți de la Institutele agro
nomice din Iași, București, Cluj, 
Timișoara, Craiova și Galați, 
cu peste 280 de lucrări științi
fice • în orașul ZALĂU s-a 
deschis un magazin „Auto-mo- 
to-velo", unde se pot cumpăra 
diverse piese pentru autotu
risme, motociclete și biciclete. 
Este primul magazin de acest 
gen din județul Sălaj.

TRANSPORTUL PRODUSELOR
AGRICOLE

Cu această etapă (a treia), ce 
a avut loc simbătă și duminică 
și in care, la București, s-a 
disputat derbiul Dinamo — 
Steaua. încep să se contureze, 
devin posibile, mal exact zis. o 
serie de calcule și anticipări a- 
supra potențialului echipelor 
participante Ia campionatul na
țional de hochei pe gheață. Mai 
întii în lupta pentru șefia cla
samentului. în fond pentru ciști- 
garea titlului, este de observat 
opțiunea luată de echipa Steaua. 
Dacă reținem că. foarte recent, 
în „Cupa României", hocheiștii 
militari l-au întrecut clar oe 

.vechil ($1 singurii) lor rivali, di- 
4 n-imovistii. succesul de simbătă 

în fața acelorași (5—1 ; pe re
prize : 1—0. 3—1. 1—0) apare fi
resc. Tntrucîtva neașteptată este 
însă lipsa de eficacitate mani
festată de dinamoviștl. tocmai 
într-un meci de maximă impor
tanță. după ce. In săptăminlle 
precedente, se dovediseră foar
te ..productivi" în compania ce
lorlalte două formații din gru
pa A a campionatului : S. C. 
Miercurea Ciuc și Dunărea Ga
lați. O întrebare. în același timp 
o nedumerire : cum de a fost 
posibil ca formația gălăteană să 
înscrie săptămîna trecută două 
goluri în poarta echipei Steaua, 
iar acum Dinamo să nu poată 
marca decit un singur gol ? Ori
cum este de reținut că o ase
menea victorie categorică In 
partidele directe cu Dinamo. 
Steaua n-a mai realizat din e- 
diția 1970/71 a campionatului, 
cind. totuși, titlul avea să re
vină dinamovistilor.

în a doua parte a clasamen
tului. duelul dintre Dunărea și 
S. C. Miercurea Ciuc este în 
continuare pasionant, deși sim
bătă. jueînd acasă, hocheiștii 
din Ciuc au ciștigat cu B—4 
(partida de aseară nu se termi
nase pină la închiderea edi
ției). Trebuie să avem în ve
dere că în etapele viitoare — 
beneficiind de avantajul tere
nului. sl de stimulentul ce-1 
presupune prezenta în tribune a 
suporterilor proprii — formația 
gălăteană are un plus de san
ie. Desigur, campionatul și in 
general hocheiul ar avea numai 
de ciștigat dacă. în săDtămlnile 
ulterioare (fie pe propriile pa
tinoare. fie în deplasare). Du
nărea Galați sl S. C. Miercurea 
Ciuc nu se vor menține In pos
tura de outeeldere cînd Joacă 
cu Dlnamo sau Steaua. Sub
scriem mai departe la părerea 
multor specialiști că. fără a-și 
face complexe de inferioritate, 
hocheiștii din formațiile amin
tite se oot ridica la nivelul de 
joc al echipelor bucureștene. 
•oiicitlndu-le mai mult forțele.

TIMIȘOARA (Corespondentul 
..Scînteii". Cezar Ioana). — Pregăti
rile in vederea apropiatelor cam
pionate mondiale de handbal mascu- 
Hn au crescut in intensitate. întîlnlri- 
le bilaterale sau turneele înmulțin- 
du-se. în acest context s-au înscris 
si cele două partide de la Timișoara 
dintre echipele reprezentative alo 
României și Cehoslovaciei. Rezulta
tele sint cunoscute. In ambele me
ciuri. disputate la stirsitul săptăml- 
nii. joi și sîmbâtă. handbalistii noș
tri au obținut victoria (cu 17—11 și, 
respectiv. 13—10). O trăsătură comuna 
a dublei confruntări o constituie e- 
voluția valoroasă a oaspeților în pri
ma repriză, precum și revenirea pu
ternică in partea a doua a Intilnirllor 
a selecționatei noastre. într-un fel. a- 
ceastă configurație a jocului se ex
plică prin pregătirea fizică mal bună 
a sportivilor noștri, dar si prin 
schimbarea tacticii de joc in raport 
de comportarea adversarului. Echipa 
Cehoslovaciei se menține ferm in 
eșalonul fruntaș al handbalului mon
dial. medaliile de argint obținute la 
Jocurile Olimpice din 1972 fiind un 
argument care nu mai necesită co
mentarii. Jocul pe care l-a prestat 
ne-a arătat o formație robustă, cu 
un angajament fizic și moral total 
si cu o disciplină tactică de invi
diat. Pentru spectatorii timișoreni — 
peste 2 G00 la număr la fiecare în- 
tilnire — ca și pentru specialiști a 
fost deosebit de interesant să vadă 
Insă evoluția echipei noastre fără 
Gruia. E in stare actuala formație 
să atingă nivelul echipelor care au 
situat handbalul nostru în fruntea 
ierarhiei mondiale, ori lipsa jucăto
rului de excepție care a fost Gruia 
lșl va spune cuvintul ? Iată între
barea mărturisită sau nemărturisită 
pe care si-au pus-o toti cei prezenți 
In sala Olimpia.

Cele două întilniri cu echipa Ceho
slovaciei au demonstrat că naționala 
României rămine io continuare o for-

mație valoroasă. Absența lui Gruia 
a fost compensată printr-un joc co
lectiv, dc ansamblu, cu valorificarea 
aptitudinilor fiecărui jucător, atit in 
apărare cit și in atac. In legătură cu 
problema pusă în discuție am solici
tat și părerile citorva specialiști.

Constantin Lache, antrenorul echi
pei feminine Universitatea Timi
șoara, ne-a declarat : „Cred că s-a 

'găsit rezolvarea prin construirea 
unei echipe alcătuite din valori cer
te, formație care nu e sub nivelul 
celor in care a jucat Gruia. E drept, 
Gruia dădea siguranță, dar, dacă ac
tualii jucători respectă sarcinile ce le 
sint stabilite de antrenori, lucrurile 
nu au cum să se încurce".

La rindul lui. Oprea Vlase, unul 
dintre antrenorii echipei naționale, 
ne-a spus că obiectivul de a forma 
o echipă in adevăratul Înțeles al 
cuvîntulul — care să joace colectiv 
— e pe cale să se realizeze. „Azi 
nu mal e Gruia, care marca 9—10 
goluri într-un meci, în schimb mulți 
dintre oomponenți înscriu cite 2—3 
goluri. Am utilizat citeva scheme 
tactice și băieții le-au respectat In 
general. Cel mai greu este să-i fa
cem să Înțeleagă marea responsabi
litate pe care o au ca jucători și de 
atac și de apărare — de fapt, la asta 
lucrăm — pentru că acum sarcinile 
sint egal Împărțite. E singura alter
nativă viabilă".

Jiri Vicha, antrenorul selecționatei 
cehoslovace, socotește că la ora ac
tuală 
tui re 
cea a 
deam 
mâne 
m-am inșelat. Acum, parcă e 
complicat să joci cu românii. înainte 
știam tactica — toate mingile mer
geau la Gruia. Astăzi, baloanele se 
dispersează la 4—5 jucători, foarte 
buni trăgători, fapt care complică 
marcajul și, in general, apărarea 1“ 
ne-a spus in încheiere Jiri Vicha.

în campionatul național de rugbl 
Srau.‘disputat .duminică trei -partide t 
încheiate cu următoarele rezultate : 
Gloria București-C.S.M. Sibiu 9—4 
(6—0) ; Farul Constanța-Grivita ro
șie 6—6 (6—0) ; Chimia Năvodari — 
Vulcan București 6—3. Celelalte 4 
jocuri vor avea loc miercuri.

Rezultate înregistrate in campio
natul republican de volei masculin : 
Dinamo București-Exploatări ” 
Mare 3—1 ; Progresul-Rapid 
Steaua-Viitorul Bacău 3—0 ; 
Galați-Politehnica Timișoara 
feminin : 
verși tatea 
București 
București 
mo București 2—3.

★
La Palermo, în cea de-a doua zi a 

semifinalelor Cupei campionilor eu
ropeni la polo pe apă s-au Înregistrat 
următoarele rezultate : Canottierl 
Neapole — Rapid București 7—5 ; 
A.K.K. Stockholm — Steaua roșie 
Kosice 10—6.

4r
Meciul de tenis Cehoslovacia — 

Australia (a doua semifinală a „Cu
pei Davis'* — ediția 1973), început cu o

surpriză (înfringerea lui John New
combe de către t.inărul jucător ceho
slovac 'Jî^TW^bec). s-a inehtiat ieri, 
la Melbourne, cu o victorie netă : 
4—1 â echipei gazdă. în ultimele două 
partide de simplu, Rod Laver l-a în
vins cu 5—7, 6—3, 6—4. 4—6, 6—4 pe 
Jiri Hrebec, iar John Newcombe l-a 
întrecut cu 6—2, 6—2, 6—4 pe Jan 
Kodes. Peste 11 000 de spectatori au 
asistat la partidele zilei a treia. In 
care tenismanii australieni au forțat 
succesul jucind la cea mai Înaltă va
loare a lor. Dacă pentru Newcombe 
partida cu Jan Kodes a fost o sim
plă formalitate, în schimb Rod Laver 
a trebuit să dea întreaga măsură a 
talentului și rutinei sale pentru a-1 
Învinge pe Jiri Hrebec, un jucător cu 
mari perspective — transmit cores
pondenții agențiilor internaționale de 
presă. Partida dintre Laver $1 Hrebec 
a durat două ore șl 43 de minute, 
oferind publicului din Melbourne un 
spectacol sportiv remarcabil.

In urma victoriei obținute în meciul 
de la Melbourne, echipa Australiei 
s-a calificat pentru finala „Cupei 
DavLs", pe care o va disputa la Cle
veland (30 noiembrie—2 decembrie) 
cu reprezentativa S.U.A., deținătoa
rea trofeului.

face față*, 
camioanele 

‘ Inc

cooperativei nu. putem 
Realitatea este *că;-nici 
existente nu sint utilizate la 
treaga capacitate, lntrucît consiliul 
de conducere nu s-a îngrijit să or
ganizeze mai judicios munca de sor
tare a porumbului. Rămase în urmă 
cu livrarea porumbului contractat 
sint si cooperativele agricole din 
Vinători. Boghești, Păunești. Sih- 
lea, Vîrteșcoiu. Suraia și altele. La 
Boghești. spre exemplu. 340 tone de 
porumb stau in curtea unității, aș
teptând să fie duse în baza de re
cepție. iar la Păunești — 240 tone. 
Peste tot se invocă lipsa mijloacelor 
de transport. Nici în aceste unități

I

porumbul nu este sortat Iar baza de 
recepție nu-1 preia. Iată aspecte 
care . ar. necesita intervenția mai 
hotărî tă â organelor județene.

Sint și cazuri care vădesc necesi
tatea unei atenții sporite pentru evi
tarea degradării produselor. Datori
tă lipsei de preocupare pentru us
carea prin ventilare. în baza de re
cepție Adjud. de pildă, la o parte 
din produsele depozitate a apărut 
mucegaiul. Aceste citeva exemple vin 
să confirme că. în județul Vrancea, 
se cer încă eforturi susținute pen
tru ca toate produsele contractate 
cu statul 6ă ajungă cît mal repede 
la destinație și să se prevină oric« 
Pierderi.

(Urmare din pag. I)

I. D.

vremea
Timpul probabil pentru zilele 

de 20, 21 și 22 noiembrie. în 
țară : Vreme relativ rece la în
ceput. apoi în încălzire ușoară. 
Cerul va fi schimbător. Vor că
dea precipitații izolate, mai ales

în jumătatea de nord a tării. 
Vînt potrivit. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse Intre 
minus 7 și plus 3 grade, izolat 
mai coborite in depresiuni, iar 
maximele vor fi cuprinse între 
5 și 15 grade, local mai ridicate. 
In București : Vreme relativ 
rece la început, apoi în încăl
zire. Cerul va fi schimbător. 
Vint potrivit. Temperatura va 
crește ușor către Bflrșltul inter
valului.

echipa noastră deține o alcă- 
foarte bună, comparabilă cu 
selecționatei Iugoslaviei. „Cre- 
că forța de atac a echipei ro- 
va scădea considerabil. Dar 

mal

Marginalii la turul al doilea
al campionatului de baschet masculin

CLUJ (Corespondentul „Sdnteii", 
Alexandru Mureșan). — Sala sportu
rilor din Cluj a găzduit in ultimele 
trei zile turul al doilea al campiona
tului de baschet masculin. Și de astă 
dată s-a confirmat superioritatea 
echipelor Dinamo și Steaua, care au 
ciștigat meciurile fără emoții și cu 
puține eforturi, consolidlndu-și astfel 
situația in clasament. Dinamo a rea
lizat 92—72 cu Universitatea Timi
șoara, 93—71 cu I.E.F.S. și 92—65 cu 
Politehnica Cluj. Steaua a Învins cu 
93—70 pe I.C.H.F., cu 96—70 pe Poli
tehnica Cluj și 90—73 pe Universita
te-a Timișoara. Remarcabilă a fost in 
acest tur evoluția echipei I.E.F.S., 
care a desfășurat un joc foarte activ. 
Bine s-au prezentat de astă dată Po
litehnica București și Universitatea 
Cluj. în același timp se constată 
stingerea unor echipe, printre care și 
Rapid București, ai căror jucători noi, 
de altfel talentați, n-au reușit incă 
să-l Înlocuiască la randamentul cuve
nit pe cei vechi. în altă ordine do 
idei, nu putem să nu consemnăm cu 
regret că din punctul de vedere al 
disciplinei echipa noastră campioană, 
Dinamo, a lăsat o impresie neplăcută. 
Jucătorii săi, mai ales In meciul cu 
I.E.F.S., au manifestat tendințe de 
vedetism, subapreciere a adversaru
lui, au protestat la deciziile arbitri
lor, iar jucătorul Novac a fost În
registrat cu trei faulturi tehnice.

In legătură cu formula competițio- 
nală in vigoare, antrenorul federal 
Alexandru Popescu șl antrenorul e- 
chipei Dinamo, Dan Niculescu, au 
apreciat că actualul sistem este con- 
vpnabil, scutește jucătorii de eforturi 
mari cu deplasările sâptăminale, 
el fiind și in ton cu calendarul in
ternațional. Dar formula actuală 
r.u-și confirmă intru totul valabilita
tea din punctul de vedere al apro
pierii calitative de nivelul baschetu
lui european, cred antrenorii mențio
nați mai sus. Sint insă și tehnicieni 
care critică competiția și In privința 
formulei. El cred că sistemul a ac
centuat diferența mare dintre echi
pele Dlnamo și Steaua, pe de o parte, 
șl celelalte divizionare, pe de alta. De 
pildă, antrenorul echipei Universita
tea Cluj, Vasile Geleriu, e de părere 
că formațiile celelalte au devenit 
simple partenere de antrenament ale 
celor două fruntașe, la care de altfel 
sint concentrate aproape toate ele
mentele talentate. Și aceasta, fără a 
da posibilitatea nici lui Dinamo sau 
Steaua de a se perfecționa prin În
treceri disputate cit de cit de la egaJ 
la egal.

Rezultatele de duminică : I.E.F.S.— 
Voința Timișoara 83—54 ; Steaua — 
Universitatea Timișoara 90—73 ; Uni
versitatea Cluj — I.C.H.F. 77—69 ; 
Dlnamo — Politehnica Cluj 92—65.

clamă măsuri si Initiative 
cit mal concrete, cît mai 
directe. De la tinăr la ti- 
năr. de la om la Qln. Pu
tem spune, anticlpînd in
tr-un fel cele ce urmea
ză. că în măsura In care 
a fost înțeles acest dezide
rat. in măsura în care 
munca cu tinerii a căpătat 
caracterul viu. al abordă
rii directe, nemiilocite. în 
aceeași măsură si rezulta
tele au ciștigat în va
loare. în greutate.

Este lăudabilă. In ___
sens, de Dildă. larga acțiu
ne declanșată cu citeva 
luni in >urmâ ’ ’
municipal de 
resti. acțiune 
fost antrenați 
de activiști 
responsabili de străzi. . 
cretari de Dartid din car
tiere. activist! de partid, 
sindicat U.T.C. etc. Aceș
tia. după cum ne informa 
tovarășul Ion Gheorghe 
Carabogdan. șeful secției 
stiintă-invătămint din ca
drul comitetului municipal 
de partid, au „bătut" Dină 
acum mii de străzi si au 
trecut pragul a 84 244 de 
case. ScoduI ? Să Dună in 
evidentă. ..la fata locu
lui". rezerva de tortă de 
muncă a Capitalei, neutili
zată incă. Sâ-i „descopere" 
pe cei neincadrati. să-l 
cunoască, să dișcute cu fie
care dintre aceștia, să le 
argumenteze cite locuri de 
muncă ii așteaptă Dentru 
a-si Dune in valoare ener
gia. pentru a realiza 
util 
pentru ei înșiși. Au 
adevărate „colocvii la 
miciliu". 
in te de 
umanist, 
frontală. ___ ... .
caz la caz. a tuturor Pro
blemelor de viată si de 
gindire ce-1 frămintă si-l 
confruntă pe unii tineri. 
Rezultatul ? Din 19 156 de 
cetătenî — Id majoritate

acest
declanșată cu 

de Comitetul 
partid Bucu- 
in care au 
aproape 7 000 
— deputati. 

se-

____ _ _ __  ceva 
pentru societate si

edificatoare lna- 
toate Drin oatosul 

prin abordarea 
deschisă, de la

tineri — fără ocunatîe. cu 
care s-a stat astfel dc vor
bă. 15 000 s-au sî angajat 
in producție !

Asemenea acțiuni con
crete. si dună cum se 
vede cu rezultate demne 
de consemnat, au fost Ini
tiate si de alte foruri si 
organisme. Astfel, nu cu 
mult timp în urmă, ne 
baza unei hotărîri a C.C. 
al U.T.C.. s-a desfășurat o 
largă mobilizare de cadre 
obștești din diverse locali
tăți si zone ale tării, in 
scopul atragerii tuturdr

să-1 poată Influenta pozi
tiv. Iar atunci cînd o me
todă dă rezultate. Inițiato
rii nu ezită să o extindă, 
să o permanentizeze. Asa 
s-a întimplat. de exemplu, 
cu „Sfatul omeniei", for 
obstesc in care sint cu
prins! juriști, medici, acti
viști etc 
gat un 
tigiu.

— In

si care si-a cîsti- 
binemeritat Dres-
ludetul Brașov, 

după cum ne informa tova
rășul Dumitru Mosora, 
președintele „Sfatului o- 
meniei" de aici, au trecut

primate în cifre. în pro
cente. Cifrele acestea a- 
partln insă unei matema
tici cu totul aparte. O ma
tematică în care si cifra 
unu reprezintă un maxi
mum. Este vorba de UN 
OM.

La Sibiu, de pildă, la di
recția iudeteană 
se organizează. 
..mese rotunde", 
lor — activiști 
obstesc. Iuristi _ 
fără ocupație. Cu _____
din urmă se stă de vorbă 
pe îndelete, cu fiecare în

a muncii, 
periodic, 

în jurul 
De tărim 
si... tineri 

aceștia

w/ un Mr afara
UNEI EXISTENTE UMANE

KS2

tlnerilor spre munca Pro
ductivă. Un bilanț provizo
riu al acestei activități 
care se distinge înainte de 
toate prin concretețe, a- 
rată că alti 100 000 de ti
neri au nășit alături de 
cellalt! făuritori de bunuri 
materiale. (37 000 dintre 
ei pe șantierele de con
strucții. iar o parte În
semnată în unltătl indus
triale).

Nu enunțăm o mare 
noutate cind spunem că 
In munca cu tinerii nu c- 
xistă retete universal-va-

convingătoare spre a 
lunge la inima tlnărului. 
In asa fel Incit. In cele din 
urmă, să-l poată atraee.

labile. Important este ca
fiecare educator să gă-
sească maniera cea mal
propice. forma cea mal
directă. metoda cea mal

a-

prin fata acestui for peste 
500 de tineri. Dintre aceș
tia. mai mult de iumătate 
s-au încadrat In producție : 
alții au fost îndrumat! spre 
diverse studii si forme de 
calificare si numai o mică 
parte continuă să rămină 
deoparte. Ei slnt în con
tinuare în atentie. se dis
cută cu eî. slnt sfătuit! ce 
si cum să facă. O dată, de 
două ori. de trei ori... Este 
o muncă în care nimeni 
nu dă Înapoi, oricite efor
turi ar cere. Merită ? Nu 
încape îndoială că DA. 
Este oara puțin lucru ca 
lin om să fie ajutat să-si 
dobindească (sau să-si re- 
dobindească) demnitatea, 
cinstea, tăria de caracter ? 
în această muncă orice 
cistig are o valoare ne
precupețită. Desigur că si 
aici rezultatele pot ti ex-

parte. Despre profesii, 
despre necesitatea ca fie
care om în tara noastră să 
desfășoare o activitate 
productivă, utilă, să-și clă
dească întreaga existentă 
pe demnitatea muncii, a. 
traiului cîstiaat cinstit si 
nu De căi lăturalnice ori 
prin nu știu ce expedien
te. Omul rational, care iu- 
decă lucrurile în chip în
țelept. știe că nimic nu. 
este mai nociv decît o 
stare de provizorat, decit 
mentalitatea Iul ..las’ că 
voi vedea eu ce fac mîl- 
ne“. Unde asta ? Tocmai 
într-o tară. într-o societate 
unde perspectiva este a- 
tomul marcat al întregii 
evoluții, unde se făuresc 
sl se îndeplinesc riguros 
ample programe de viitor.

Confruntările înfățișate 
mai sus în spiritul aces-

tor idei au avut si tie o 
eficientă pe care. aici. o 
exprimăm cu cifra 42. Alt
fel spus, de la începutul 
anului pină acum. In 
urma unor asemenea 
„mese rotunde", din 63 de 
tineri fără ocupație 42 
s-au hotărît să se încadre
ze în muncă.

Si exemplele ar putea 
continua. Adunate la un 
loc. ele înseamnă o expe
riență valoroasă, exprimă 
grija si preocuparea noas
tră de zi cu zi pentru ca 
toate tinerele vlăstare ale 
tării să crească drepte si 
viguroase. Pentru ca ..pă
durea" să crească falnică, 
fără uscături. Este o am
biție nobilă. Ambiția unei 
societăți care pune în cen
trul tuturor preocupărilor 
sale, ca valoare su
premă. OMUL. Pentru el, 
pentru creșterea lui ar
monioasă trebuie să facem 
totul. Niciodată nu e prea 
tirziu.

înfătisînd fante ca cele 
de mai sus. preocupări si 
Initiative valoroase, pre
cum si rezultatele demne 
de laudă ale acestor preo
cupări. o facem cu intenția 
de a sublinia valoarea sti
lului de muncă viu. con
cret direct cu tineretul, 
stil care conferă eficientă 
soorită actului educativ. O 
facem, mărturisim, pentru 
ca, in același timp, să pro
punem factorilor Interesați 
subiecte de meditație si. 
mai ales, pentru a îndem
na la acțiuni si initiative 
asemănătoare. In sfirsit o 
facem cu convingerea că 
tot! factorii obștești, mal 
ales din localitățile si zo
nele în care continuă 
existe fenomene ca 
înfățișate în rîndurile 
fată, vor acționa sl 
depăși pragul acțiunilor 
generale, vor trece cu ho- 
tărîre la muncă nemijlo
cită, directă, eficientă, de 
la om la om.

aă 
cele 

de 
vor



viața internațională
CONFERINȚA PENTRU SECURITATE 

Șl COOPERARE ÎN EUROPA 

Necesitatea elaborării unor 

măsuri concrete de dezangajare 

militară și dezarmare
Intervenții ale reprezentanților români

GENEVA 18 (Agerpres). — După evaluările de ordin general, care 
au avut loc In Comitetul de coordonare, participant!! la Conferința 
pentru securitate sl cooperare In Europa au trecut la desprinderea unor 
concluzii concrete in orrnncle de lucru. Astfel, paralel cu evidențierea 
unor progrese înregistrate In examinarea documentelor de lucru pre
zentate de diverse state, delegațiile au atras atenția și asupra unor 
tendințe de tergiversare a lucrărilor sau ignorare a unor aspecte Im
portante pe care le prezintă edificarea securității pe continent.

O asemenea preocupare a fost ex
primată cu deosebire in subcomisia 
pentru problemele militare. în care 
se manifestă tendințe de a reduce 
aria și importanța pe care aceste as
pecte le prezintă pentru realizarea 
obiectivului pe care și l-a propus 
conferința, de a contribui la edifi
carea unui sistem nou de relații in 
Europa, in care popoarele să se poa
tă dezvolta liber și nestingherit, con
form intereselor lor. Ambasadorul 
D. Nincicl. șeful delegației Iugo
slaviei. a remarcat, in acest sens, ca 
deosebit de îngrijorătoare tendința 
manifestată de unele delegații de a 
reduce hotăririle privind aspectele 
militare ale securității la una sau 
două prevederi. Aceeași îngrijorare 
au exprimat-o ei delegații Belgiei, 
Austriei. Maltei si Angliei.

Delegația română, prezentlnd po
ziția partidului și guvernului nostru, 
a acționat și acționează perseverent 
pentru îndeplinirea mandatului tra
sat celei de-a doua faze a conferin
ței de către reuniunea miniștrilor a- 
facerilor externe, pentru elaborare* 
unor măsuri concrete, care să des
chidă perspectiva reală spre oprirea 
cursei înarmărilor și realizarea unul 
program cuprinzător de măsuri de 
dezangajare militară si dezarmare, 
Luînd cuvin tul in această subcomi
sie. reprezentantul român. Romulus 
Neagu. s-a pronunțat pentru exa-

TURCIA

DIFICULTĂȚILE CONSTITUIRII 
UNUI NOU CABINET

ANKARA 18 (Agerpres). — Lide
rul Partidului dreptății. Suleiman 

■ mirel. însărcinat, cu citeva zile în 
; ~ ă. de președintele Turciei. Fahri 
Kr-.’*tirk. cu misiunea de a forma 
'r i guvern, a eșuat în încerca-

- d- a-și îndeplini mandatul. El a 
■■■-• t că în urma consultărilor cu 
i 4 ' < principalelor formațiuni poli- 

a constatat imposibilitatea dea 
obține sprijinul necesar pentru con
stituirea unui cabinet care să se 
bucure in Adunarea Națională (Med
iaș) de majoritatea necesară. In 
cercurile politice din Ankara se a- 
preciază că președintele KorfitOrk 
l-ar putea însărcina, din nou. pe Bu- 
lent Ecevlt. președintele Partidului 
republican al poporului, cu misiu
nea de a forma guvernul.

minare* cu seriozitate a propunerilor 
prezentate de diverse delegații la re
uniune și convenire* unor măsuri 
concrete de întărire * încrederii, cum 
ar fi notificarea marilor manevre șl 
mișcări militare, schimbul de obser
vatori la manevrele militare și ab
ținerea de la amplasarea de arme 
nucleare pe teritoriul altor state, e- 
laborarea unui program complex șl 
cuprinzător de măsuri in direcția 
dezangajării militare, care să pună pe 
primul plan dezangajarea si dezar
marea nucleară.

De asemenea, subcomisia a primit 
cu simpatie declarația reprezentan
tului finlandez, in care a fost pre
zentată propunerea președintelui 
Urho Kekkonen de creare a unei 
zone libere de arme nucleare, for
mată din țările nordice.

Același spirit activ s-a manifestat 
in organul special de lucru împotri
va unor tendințe de diminuare a mă
surilor care să facă efectivă nere- 
curgerea la forță și la amenințarea 
cu forța, organ In care s-a Încheiat 
o nouă rundă a dezbaterilor asupra 
documentului românesc.

Ambasadorul V. Lipattl. șeful de
legației române, a explicat pe larg 
sensul și importanța politică a în
cheierii de instrumente bilaterale si 
multilaterale, prin care să se preci
zeze si să se concretizeze obligația 
de a nu recurge la forță șl la ame
nințarea cu forța, precum șl * exa
minării problemei încheierii unul tra
tat privind ncrecurgere* la forță in 
Europa — măsuri propuse de tara 
noastră la Conferința pentru secu
ritate șl cooperare. Reprezentantul 
României a subliniat semnificația u- 
nor asemenea documente. împreună 
cu alte măsuri propuse, pentru ex
cluderea forței din relațiile Intersta
tale și garantarea unei securități ve
ritabile. pentru aplicarea ansamblu
lui principiilor destinate să guverne
ze relațiile dintre statele partlcl- 
Dânt^.

In cadru] suboomisiei pentru prin
cipii s-au Încheiat dezbaterile cu 
privire la reglementarea pe cale paș
nică a diferendelor și a început exa
minarea principiului neintervenției in 
treburile interne ale altor state.

In organele economice ale confe
rinței au continuat discuțiile asupra 
identificării măsurilor menite să con
tribuie la lărgirea si consolidarea ra
porturilor economice si tehnlco-ștlln- 
tifice Intre toate statele europene. 
Au fost examinate. între altele, mă
surile destinate să înlăture limitări
le și obstacolele existente In calea 
cooperării tehnioo-științifice. Insistln- 
du-se. în special, asupra preocupări
lor și nevoilor specifice ale țărilor 
tn curs de dezvoltare în acest do
meniu.

(Urinare din pag. I)

aproape un an de rile. Alegerile au 
avut loc. după cum știți. anul tre
cut. Au fost desemnați astfel depu
tății care compun Adunarea Națio
nală'si cel pentru consiliile regiona
le. După cunoașterea rezultatelor. 
Cabrai a anunțat lumii întregi pro
iectul nostru. Odiosul act al colo
nialismului portughez, care a curmat 
viata marelui șl Încercatului nostru 
conducător, a provocat o întlrziere 
în realizarea planului stabilit. Nu 
mai este cazul să subliniez dificul
tățile pe care le-am avut dună dis
pariția tovarășului Cabrai. Dar noi, 
prietenii si tovarășii săi de luptă, 
ne simțeam mai mult decît obligați 
să Înfăptuim această mare operă, 
visul lui. dezideratul poporului nos
tru : proclamarea independentei. Si 
am găsit In partidul nestru resur
sele necesare pentru a continua 
lțiota.

In Iulie anul trecut a avut loc al 
doilea Congres al P.A.I.G.C, Con
gresul. desfășurat sub semnul ..Uni
tății. luptei și vigilenței", a hotărit 
accelerarea procesului de proclama
re a independentei. După cum știți, 
la 23 și 24 septembrie am fost în 
măsură să ținem prima sesiune a 
Adunării Naționale — for In care 
eint reprezentate toate regiunile tă
rii noastre, toate păturile sociale si 
grupurile etnice. Proclamare* inde- 
fiendentef este astfel un act de ro
nț! *1 întregului nostru popor, ex

primă botărirea sa de a înfăptui 
deplina eliberare a patriei.

— Cum a fort primit actul 
proclamării independentei fn 
țara dv. ți cum apreciați pro
cesul de recunoaștere interna
țională a Republicii Guineea- 
Bissau "!

— Un act atît de important, de 
■emr.ificație istorică, a dat naștere in 
Interiorul țării unu! nou elan revo
luționar, demonstrlnd. Încă o dată, 
capacitatea partidului nostru, voința 
tuturor oatriotilor de a lupta Dină 
la victoria finală. Pentru că. trebuie 
să vă spun, după dispariția tovară
șului Cabrai durerea a fost atlt de 
mare, pierderea a fost atît de însem
nată. si încă lntr-un moment-cheie. 
Incit chiar și prieteni! cei mai apro- 
plati se Întrebau : vom mai putea 
continua lupta ? Dar memoria tova
rășului nostru, visul lui de-o viață 
ne-au îmbărbătat, proclamarea Inde
pendenței de stat a Guineel-BIssau 
eonfirmind tăria partidului nostru, 
capacitatea sa de luptă.

Ecoul larg Internațional pe eara 
l-a avut actul proclamării Indepen- 
t’ a fost demonstrat cu priso
sii., a . -«cunoașterea statului nostru

de către 68 de țări. De fapt, numă
rul este mai mare dacă luăm în con
siderare votul de la O.N.U. cu pri
lejul discutării proiectului de rezo
luție supus de 62 de state — între 
care, așa cum este binecunoscut, 
s-a numărat la loc de frunte Repu
blica Socialistă România — la punc
tul Intitulat : „Ocuparea Ilegală de 
către forțele militare portugheze a 
anumitor sectoare ale Republicii 
Guineea-BIssau și actele de agresiu
ne comise de acestea împotriva po
porului republicii". După cum cu
noașteți. rezoluția a fost adoptata cu

Anglia. Demonstrație a muncitorilor din industria constructoare de mașini 
in apârareo drepturilor sindicale

ORIENTUL APROPIAT:

CONTACTE DIPLOMATICE
Abdel Halim Khaddam, vicepre- 

mier și ministru de externe al Si
riei. s-a reîntors la Damasc, venind 
de la Cairo, unde a întreprins o vi
zită oficială. In capitala egipteană. 
Khaddam a fost primit de președin
tele Anwar Sadat, căruia i-a Inml- 
nat un mesaj personal din partea 
șefului statului sirian, Hafez Assad. 
Totodată. în cadrul întrevederii au 
fost abordate principalele aspecte 
legate de evoluția situației din 
Orientul Apropiat. Intr-o declarație 
făcută presei înaintea plecării din 
Cairo, vicepremierul și ministrul de 
externe sirian a arătat că vizita sa 
în R. A. Egipt i-a oferit prilejul de 
a examina, cu șeful diplomației e- 
giptene, Ismail Fahmy, actuala «i- 
tuație din lumea arabă, precum șl 
cele mai adecvate modalități de în- 
tărLre a solidarității țărilor arabe.

In cadrul vizitei oficiale pe care 
o întreprinde in Republica Arabă 
Yemen, Hassan Sabri El Kholy, re
prezentantul personal al șefului sta
tului egiptean, a fost primit de pre
ședintele țării gazdă, Abdul Rahman 
Irlani. Convorbirile au fost consa
crate examinării actualelor aspecte 
ale evoluției situației din Orientul 
Apropiat. Totodată, in cursul între
vederii, emisarul egiptean i-a pre
zentat președintelui nord-yemenlt 
un mesaj verbal din partea președin
telui Sadat.

Azi, la Addis Abeba

SESIUNEA EXTRAORDINARĂ 
A CONSILIULUI MINISTERIAL 

AL O.U.A.
ADDIS ABEBA 18 (Agerpres). — 

La inițiativa Algeriei. Tanzaniei, 
Zairului și Zambiei. in capitala etlo- 
Diană se vor deschide, luni, lucră
rile celei de-a opta sesiuni extra
ordinare a Consiliului Ministerial 
al Organizației Unității Africane 
(O.U.A.). Pe ordinea de zi a apro
piatelor lucrări au fost înscrise pro
bleme legate de decolonizarea conti
nentului african si de evoluția situa
ției din Orientul Apropiat

— Vă rugăm să ne împărtă
șiți aspecte mai semnificative 
despre modul in care se desfă
șoară viața economică, socială 
si politică în teritoriile elibera
te. Care este stadiul luptei pen
tru deplina eliberare a tării dv. ?

— De clțiva ani, odată cu extin
derea considerabilă a zonelor elibe
rate, partidul nostru a trecut la or
ganizarea sistematică a vieții eco
nomice, sociale și politice a țării. 
Evident, In măsura In care ne per
mitea situația de război existentă.

„Proclamarea Republicii Guineea-Bissau - 
un act de voință al întregului 

nostru popor“ ;
93 de voturi. Pe Ungă această recu
noaștere, ca să-i spun așa,’oficioasă, 
O.N.U, a condamnat Implicit agre
siunea colonialismului portughez Îm
potriva independentei Republicii 
Guineea-Bissau, Incurajlnd lupta 
noastră pentru victoria finală și, în 
general, lupta de eliberare națională 
din Africa.

Cu prilejul prime! sesiuni a Adu
nării Naționale s-a adoptat Consti
tuția. care subliniază în primul ar
ticol că ..Guineea-Bissau este o re
publică suverană, democratică, an
ticolonialistă si antlimperialistă. e*re 
luptă pentru eliberare* totală, pen
tru unitatea Guineei si arhipelagului 
Capului Verde, pentru progresul so
cial al poporului său-. Constituția 
proclamă, de asemenea, că P.A.I.G.C. 
este forța conducătoare a societății 
noastre, expresia supremă a voințe! 
de suveranitate a poporului. Statul 
joacă un rol decisiv In planificarea 
și dezvoltarea armonioasă a econo
miei naționale. Se consfințește tot
odată dreptul la muncă, la învățătu
ră. iar pentru femei drepturi egale 
cu ale bărbaților, proclamlndu-se 
solemn că cetățeni! sînt egali In fața 
legii, fără deosebire de grup etnic, 
sex. origine socială, nivel de cultu
ră. profesiune, credință religioasă 
■au filozofică.

Proclamarea Independenței de stat 
ne obligă să ne multiplicăm efortu
rile pentru ca să putem spori pro
ducția de alimente, să creăm un ca
dru propice schimbului de produse. 
Aș da un singur exemplu. Oamenii 
produc, să zicem, mai multe legume 
și vor in schimb altceva. Acest 
schimb se face In prezent pe bază 
de troc, pentru că nu avem încă o 
monedă națională. Dar nu este de
parte timpul cind vom avea această 
monedă a noastră. Deocamdată sin- 
tem obligați să dăm prioritate, ca 
necesități imediate, dezvoltării invă- 
țămintUlul. Îmbunătățirii asistenței 
medicale. In timpul dominației colo
niale existau doar 2 000 de copil cu
prinși In rețeaua de învățămlnt. In- 
ceplnd din anul 1964, am reușit să 
multiplicăm această cifră de opt 
ori. Avem peste 150 școli. In con
dițiile noi. ale independentei, urmă
rim să perfecționăm acest sistem, 
pentru a asigura nu numai extin
derea invățămintului ca arie geo
grafică. ci și ca funcționalitate. Nu 
este o sarcină ușoară In condițiile 
dnd trupele coloniale, care mai ocu
pă anumite porțiuni din teritoriul 
patriei noastre, lansează acțiuni bar
bare de represalii împotriva popu
lației din zonele eliberate. Din a- 
ceastă cauză, școlile. dispenaarela 
•lnt în perpetuă deplasare.

Partidele politice din partea de nord a Coreei propun:

Convocarea unei Mari Adunări Naționale
în scopul creării condițiilor pentru reunificarea țării

PHENIAN 18 (Agerpres). — Po
trivit agenției A.C.T.C.. partidele 
politice din partea de Nord a Co
reei — Partidul Muncii din Coreea. 
Partidul Democrat din Coreea si 
Partidul Tcheung-Ou al cultului 
Tcheundo — au adresat o scrisoare 
partidelor politice din Coreea de 
sud. In care le propun convocarea 
unei Mari Adunări Naționale, cu 
«conul creării condițiilor pentru re
unificarea tării. Marea Adunare Na
țională ar urma să fie formată din 
rcnrezentantli diferitelor pături alo 
populației, partidelor politice sl or
ganizațiilor obștești din nordul si 
sudul tării.

Subliniind că pentru convocarea 
adunării este necesară o pregătire 
prealabilă, in cursul căreia să se

desfășoare contacte bl si multilate
rale între diversele partide politice 
din cele două Dărti ale Coreei, scri
soarea menționează că R.P.D. Core
eană este gata să procedeze la ase
menea contacte, oriclnd si. oriunde, 
cu reprezentanții diverselor pari.de 
din sudul Coreei.

Totodată. In scrisoare se sublinia
ză că. In scopul realizării obiectivu
lui propus, autoritățile sud-coreene 
trebuie să Înceteze represiunile In 
rindut populației, să elibereze De 
patriotic si democrații arestați. să 
acorde diferitelor pături ale popu
lației. partidelor politice sl organi
zațiilor obștești libertatea de acțiu
ne sl să nu pună obstacole in ca
lea convocării Marii Adunări Na
ționale.

o n. u Adoptarea unor rezoluții
Regele Feisal al Arabiel Saudite 

l-a primit, simbătă, pe primul mi
nistru al Libanului, Takkiedine Solh, 
sosit in capitala saudită. Vizita pre
mierului libanez la Ryad se înscrie 
In contactele care au loc intre con
ducătorii arabi, în legătură cu efor
turile de soluționare a conflictului 
din Orientul Mijlociu.

O mar Al Sakkaf, ministrul saudit 
de stat pentru probleme externe, a 
părăsit Rabatul, la Încheierea scur
tei vizite întreprinse în Maroc. Șe
ful diplomației saudite a fost pri
mit de regele Hassan al II-lea al 
Marocului, cu care a conferit in le
gătură cu actuala situație din Orien
tul Apropiat. Totodată, Omar al Sak
kaf l-a inmînat suveranului maro
can un mesaj special din partea re
gelui Feisal al Arabiei Saudite.

privind drepturile populației paleslinene
NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). 

— Comitetul politic special al Adu
nării Generale a adoptat un număr 
de rezoluții referitoare la problema 
refugiaților palestineni. Prima re
zoluție — adoptată cu 101 voturi 
pentru, 4 contra și 14 abțineri — re
afirmă dreptul acestora de a-și re- 
dobindi locuințele sau taberele de 
refugiat! din care au fost evacuați. 
Comitetul cere Israelului să între
prindă măsurile necesare In acest 
scop.

A doua rezoluție, adoptată cu 73 
de voturi pentru, 6 cofttra și 35 atr- 
țineri, exprimă Îngrijorarea Națiu
nilor Unite în legătură cu faptul că 
populația palestineanft continuă să

fie privată de drepturile sale inalie
nabile. inclusiv de dreptul la auto
determinare.

O altă rezoluție, adoptată cu 117 
voturi pentru, fără nici un vot con
tra sau abțineri, statuează că Adu
narea Generală susține eforturile co
misarului O.N.U. în sprijinul refu
giaților palestineni și-i cere aces
tuia să-și extindă asistenta față de 
persoanele care au de suferit de pe 
urma ostilităților din 1967. Rezo
luția face apel la toate, guvernele, 
organizațiile și persoanele particu
lare să-și sporească contribuția la 
fondurile pentru ajutorarea refugia- 
țllor palestineni.

agențiile de presă transmit:
Autoritățile sud-trfricane 

au condamnat De membrii unui 
grup de tineri militanți ai mișcării 
pentru eliberarea Namibiei la cite 
opt ani de închisoare pentru acti
vitatea pe care au desfăsurat-o îm
potriva menținerii sub ocupație a 
tării lor de către rasiștii de la Pre
toria. Printre cei cpndamnatl se află 
«1 X Ekandio. fost'președinte *1 Lir 
gli de tineret a Organizației Po
porului din Africa de sud-vest (Na
mibia) — SWAPO. Sentința a fost 
pronunțată în ciuda faptului că a- 
cuzatii au argumentat incompetenta 
tribunalului sud-african de a-i jude
ca. în condițiile în care. conform 
rezoluțiilor adoptate la O.N.U.. ju
risdicția guvernului sud-african nu 
poate fi extinsă asupra Namibiei.

Declarația comună, datâ 
publicității la încheierea vizitei pre
ședintelui Boliviei. Hugo Banzer 
Suarez. în Argentina, relevă că în
trevederile cu președintele Juan 
Domingo Peron, au pus in evidentă 
dorința ambelor părți de a dezvolta

ai mal mult relațiile bilaterale. Gu
vernele celor două state, se arată 
in declarație, consideră că lupta 
pentru realizarea unei dezvoltări 
Independente, — bazată ne Interese
le proprii șl respectul reciproc — 
este cauza lor comună.

Congresul Uniunii Creș- 
tln-Democrate. numWe» «3u 
deschis la Hamburg lucrările celui 
de-al 22-lea Congres al Uniunii Creș- 
tin-Democrate (U.C.D.). principalul 
partid de opoziție din Republica Fe
derală Germania. La congres parti
cipă 700 de delegați și 800 de invi
tați. -In centrul dezbaterilor — apre
ciază observatorii — se va situa pro
blema gestiunii întreprinderilor, pen
tru care au fost făcute o serie de 
propunerL

Președintele Franței, 
Georges Pompidou, s-a reîntors la 
Paris, după vizita întreprinsă In 
Marea Britanie. înainte de a părăsi 
Londra, șeful statului francez a avut 
o întrevedere eu regina Elisabeta 
a Il-a.

Convorbiri economice 
polono-americane. Jan Mi- 
trega. vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Polone, l-a pri
mit pe Armand Hammer, președin
tele concernului „Occidental Petro
leum Corporation" din Los Angeles, 
aflat în vizită ța Varșovia, si a avuț 
cu acesta o convorbire asupra per
spectivelor dezvoltării relațiilor de 
colaborare economică dintre Polonia 
si Statele Unite.

Un film despre Garibaldi.
Insnirîndu-se din 
Garibaldi", culese 
Dumas, cineastul 
Rossi a realizat un 
anii de tinerețe al

„Memoriile Iul 
de Alexandre 
italian Franco 
film care evocă 
marelui luptător

pentru independenta sl unitatea Ita
liei. Giuseppe Garibaldi. Cea mai
mare parte a filmului a fost reali
zată In Brazilia — se știe, de alt
fel. că patriotul italian a trăit mai 
multi ani ne continentul sud-ameri-

In ultimul timD. armata noastră de 
eliberare a reușit să obțină o serie 
de victorii importante, ceea ce a 
limitat raza de acțiune a trupelor 
portugheze. De la începutul anului 
au fost doborite 30 de avioane ale 
colonialiștilor. Totodată, au fost luate 
cu asalt numeroase puncte întărite 
ale inamicului, ca cele de la Came- 
conde, Canjudado, Catio,- Cuntlma ; 
am multiplicat operațiunile militare, 
distrugînd șl capturînd importante 
cantități de muniții și echipament 
militar. Luptătorii noștri, întregul 
popor este gata să accepte toate pri
vațiunile șl sacrificiile pe care le mai 
necesită lupta pentru deplina elibe
rare a patriei noastre.

— Intre Partidul Comunist 
Român și Partidul African al 
Independenței din Guineea- 
Bissau și Insulele Capului Ver
de s-au stabilit legături de strin- 
xă prietenie și colaborare. 
V-am ruga să ne împărtășiți 
opinia dv. asupra evoluției a- 
cestor relații. Cum apreciați 
convorbirile purtate In aceste 
zile cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ?

— Vă Dot asigura că sîntem foarte 
satisfăcuți și Încurajați de dezvol
tarea favorabilă a relațiilor de prie
tenie. fraternitate și solidaritate care 
există Intre partidele, țările și po
poarele noastre. De-a lungul anilor, 
aceste raporturi s-au întărit și am
plificat. Satisfacția comună față de 
această evoluție a relațiilor noastre 
este consemnată in declarația dată 
publicității.

Aș vrea să subliniez că soootlm 
foarte Importante contactele oficiale 
avute aici in România. In acest ca
dru trebuie să reliefez întîlnirile pe 
care am avut onoarea și plăcerea 
șă le avem cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al Par
tidului Comunist Român. Trebuie să 
menționez că aceste convorbiri au 
decurs înțr-o atmosferă de mare 
prietenie și solidaritate, tradițională 
de altfel, cunoscută fiind atitudinea 
de simpatie, sprijin și solidaritate a 
României, de sprijin necondiționat 
acordat întotdeauna luptei noastre. 
Noi sîntem siguri că rezultatele a- 
cestor contacte vor avea o Inriurire 
din cele mal favorabile asupra dez
voltării relațiilor prietenești dintre 
România și Guineea-Bissau. Faptul 
că țara dumneavoastră a recunoscut 
printre primele Republica Guineea- 
Bissau nu face decît să confirme a- 
ceasta și să contribuie șl mai mult 
la întărirea ș! adincirea relațiilor 
noastre de prietenie șl solidaritate 
Internationalist!.

Augustin BUMBAC

can — iar printre interpreti figu
rează actorii Francisco Rabal. Mau
rizio Merii. Philippe Leroy si Re- 
îane Medeos.

REUNIUNEA MINISTERIALA A TARILOR ARABE 
PRODUCĂTOARE DE PETROL

VIENA 18 (Agerpres). — Miniștrii 
petrolului din țările arabe producă
toare s-au reunit, duminică, la Viena, 
la cererea Egiptului, pentru a studia 
problemele puse de embargoul asu
pra petrolului, Instituit față de țări
le Europei occidentale, S.U.A. și Ja
ponia. La reuniune au participat re
prezentanții celor zece țări membre 
ale Organizației țărilor arabe expor
tatoare de petrol (A.O.P.E.C.), dintre 
care șapte (Algeria, Libia. Kuweit, 
Arabia Saudită. Abu Dhabl. Qatar și 
Irak) sînt și membre ale O.P.E.C. 
Celelalte trei state arabe membre ale 
A.O.P.E.C. — Egipt. Siria șl Bahrein 
— nu fac parte din Organizația ță
rilor exportatoare de petrol (O.P.E.C.).

Tot la Viena a avui loc o întilnira

a reprezentanților companiilor pe
troliere occidentale cu miniștrii de 
resort a șase țări producătoare din 
zona Golfului Persic (Arabia Sau
dită. Iran. Irak. Kuweit. Abu Dhabi 
și Bahrein). După cum a declarat 
conducătorul delegației companiilor 
occidentale, reuniunea a fost consa
crată unor discuții „pur tehnice", 
problemele abordate referindu-se la 
hotărîrea celor șase țări, adoptată 
In luna octombrie, de a majora pre
țul petrolului brut cu 17 la sută.

Azi urmează să înceapă în capitala 
Austriei reuniunea anuală a 
O.P.E.C., care va examina actualele 
prețuri ale petrolului brut în con
textul crizei mondiale de energie.

IPOTEZA ASUPRA „FE
NOMENULUI TUNGUS"

Mult controversata Ipoteză 
a ..meteoritului Tungus*4, „sfe
ra de foc" căzută in partea 
centrală a Siberiei in 1906, și-a 
găsit o nouă explicație științi
fică. Se știe că ipoteticul me
teorit a devastat pădurea pe 
o lungime de 30 km, a provocat 
o undă de șoc ce a înconjurat 
Pămintul, dar n-a lăsat rămă
șițe meteoritice și nici vreo 
urmă de crater. Doi specialiști 
americani au ajuns Ia conclu
zia că fenomenul s-a datorat 
unei așa-numite „pete negre", 
straniu corp ceresc rezultat ca 
urmare a epuizării „combusti
bilului" din nucleul unei stele 
gigantice. In asemenea cazuri, 
steaua se comprimă foarte mult, 
transformlndu-se intr-o sferă 
cu un diametru de numai cițiya 
kilometri, dar avind o greuta
te considerabilă. Forța ei de 
gravitație este atît de mare in
cit tot ce se află in preajmă 
este atras și distrus la o tempe
ratură de peste 10 milioane 
grade Celsius.

Dacă o „pată neagră" de pro
porții foarte restrinse se loveș
te de Pămint, ea va provoca fe
nomene luminoase, precum și 
o puternică undă de șoc, dega- 
jind totodată o energie uriașă 
(echivalentă cu cea emisă de 
explozia unei bombe cu hidro
gen de zece megatone), fără să 
lase urme materiale vizibile — 
susțin cei doi oameni de știință.

FĂRĂ MĂNUȘI - LA 
4 000 DE GRADE

Specialiști din Franța au rea
lizat de curind un produs in 
formă de pastă, numit „Antl- 
calor", care asigură o protecție 
absolută la temperaturi de pină 
la 4 000 grade Celsius. El 
poate fi folosit pentru proteja
rea oricăror materiale Împo
triva stricăciunilor și deformă
rilor datorate căldurii, inclusiv 
in operațiuni de sudură și ar
dere, la temperaturi inalte. Du
pă răcirea materialului pe care 
a fost aplicat, „Anticalorul" 
poate fi în parte reutilizat,

ÎNALT, MAI ÎNALT, CEL 
MAI ÎNALT

Este știut că in ziua de azi 
recordurile nu au viață lungă. 
In fața acestui fapt a trebuit 
să se încline, după 40 ani de 
supremație absolută, Empire 
State Building din New York 
— 102 etaje. In fruntea clasa
mentului au urcat, cu cite 110 
etaje, clădiri mai tinere ca 
Trin Tower din New York și 
Sears Tower din Chicago. Fir
ma de arhitecți care au proiec
tat, acum mai bine de patru 
decenii, Empire State Building, 
vrea să dovedească totuși că 
titlul pierdut poate fi recîști- 
gat. Cu mult optimism și... spri
jin publicitar, se pregătește re
vanșa : supraetajarea cu încă 
11 niveluri. Arhitecțil resping 
acuzația de „goană după super
lative", afirmind că dorința lor 
este ca Empire State Building 
să țină pasul cu vremea și... să 
fie la înălțime.

FURTUNUL SALVATOR
Acolo unde nu poate ajunge ' 

scara pompierilor pentru a în
lesni coborirea persoanelor sur
prinse de incendiu, va intra in 
acțiune un furtun de salvare 
din material plastic neintlama- 
bil. El ajunge pină la înălțimi 
de 200 metri, principala sa cali

U.R.S.S.: „O oră pe săptămînă — 
cu combustibil economisit44

Paralel cu dezvolta
rea resurselor de ener
gie, folosirea rațională 
a combustibililor con
stituie o preocupare 
de seamă în Uniunea 
Sovietică.

Eforturile pentru re
ducerea consumului 
de combustibil șl e- 
nergie au generat In 
toate compartimentele 
economiei sovietice o 
întrecere care, In ul
tima vreme, a luat 
imploare. La Moscova 
a avut loc recent o 
consfătuire organizată 
de comitetul orășenesc 
al P.C.U.S., la care au 
participat cadre de 
răspundere din Între
prinderi și instituții. 
Cu acest prilej, vorbi
torii au subliniat că 
„un* din cele mal Im
portante sarcini de stat 
constă In a economisi 
cit mal mult resursele 
de energie". S-au ci

tat numele .urior între
prinderi ah?'căror co
lective sporesc perma
nent producția și cali
tatea ei, consumînd o 
cantitate chibzuită de 
energie și combustibili. 
„Datorită întrecerii 
socialiste pentru folo
sirea rațională a re
surselor de energie și 
de combustibil, a ară
tat L. A. Borisov, se
cretarul Comitetului 
orășenesc Moscova al 
P.C.U.S., numai in 
primele 10 luni ale a- 
cestui an, muncitorii 
din Întreprinderile și 
transporturile orășe
nești au economisit 
circa 350 000 000 kWh 
și peste 40 000 tone de 
combustibil".

în numeroase Între
prinderi, în Întrecerea 
pentru realizarea de 
economii, colectivele 
de oameni al muncii 
|l-au luat angajamen

te concrete, obțlnînd 
realizări marcante. Un 
exemplu : La uzina de 
aparataj „Electrova- 
cuum", șefa de brigadă 
Galina Agafieva a lan
sat lozinca : „Să lu
crăm o oră pe săptă- 
mlnă cu materii pri
me, prefabricate și 
surse de energie eco
nomisite". Cei 500 
kWh economisiți de 
brigada Agafievei in 
primele 10 luni din 
anul acesta înseamnă, 
amplificați la scara 
întreprinderii, 5 100 000 
kWh, iar la scara 
Moscovei — 350 000 000 
kWh. Eforturile desfă
șurate in acest sena 
continuă în întreaga 
Uniune Sovietică, a- 
vind ca rezultat me
reu alte milioane de 
kilowați/ore șl tone 
de combustibil oferite 
In plus potențialului 
energetic al țării.

tate fiind elasticitatea adaptabi
lă. care permite coborirea prin 
alunecare a oamenilor, indife
rent de corpolența lor, cu o vi
teză .de cel mult un metru pe 
secundă. După cum se vede In 
fotografie, prin „furtun" co
boară mal mulți oameni deo
dată.
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