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Așa cum este cunoscut, o sec
țiune amplă a cuvintării rostite de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
plenara C.C. al P.C.R. din 27—28 
noiembrie a fost consacrată proble
melor activității 1..1___ *
partidului și statului nostru, 
lizei _ _ ’
întreprinse, ..... ..... _
obiectivelor de viitor 
ratificarea 
Comitetului Central, prin 
rea adoptată.

Dar graiul științific, rigoarea 
termenilor politici, precizlunea for
mulărilor ce caracterizează și aces
te documente de partid, nu numai 
că nu „canonizează", ci, dimpotri
vă, — categoric dimpotrivă. — 
stimulează puternic gindirea vie a 
fiecăruia, acționează ca un ferment 
al conștiinței și judecății proprii 
ale fiecărui cetățean al țării.

In mod sintetic. în cuvintarea 
secretarului general al partidului 
se face un bilanț al acțiunilor 
României pe arena internațională 
in decursul aces-tui an in care s-au 
înregistrat evenimente atit de 
complexa. Ca spațiu tipografic, a- 
ceastă Mnteză cuprinde mai puțin 
de o psclnâ de ziar. Dar să ne 
gindim. fiecare, la realitățile ca- 
rc-și găsesc această expresie con
densată, la realitățile activității in
ternaționale de o excepțională bo
găție. varietate și multitudine, des
fășurată de țara noastră. Să ne 
gindim la numeroasele inițiative 
ale României in domeniul politicii 
externe, pe planuri din cele mai 
diverse — fie pentru a se stimula 
desfășurarea lucrărilor Conferinței 
europene de securitate, pentru a 
se depăși obstacolele ivite in di
feritele faze ale acesteia, fie pen
tru consolidarea cursului spre des
tindere. favorizarea cooperării in
tre popoare, participarea tuturor 
națiunilor la cuceririle geniului u- 
man și ljchidarea acelor uriașe 
poveri ce ap*să omenirea și care 
se numesc cursa înarmărilor și 
subdezvoltarea, pentru întărirea 
rolului O.N.U. într-o lume în care 
principiile legalității internaționale 
nu numai că bat la poarta istoriei, 
dar tind și iși revendică dreptul de 
incetățenire și guvernare cotidia
nă a conduitei statelor. Să ne gin
dim la alte și atitea alte initiative 
românești de politică externă — 
dar. mai ales, la acea trăsătură 
caracteristică — respectiv la ecoul 
lor pozitiv pe plan internațional,

internaționale a 
. ana- 

evenimentelor și acțiunilor 
liniilor directoare și 

primind 
deplină si unanimă a 

Hotărî-

la aprobarea întilnită pe oele mai 
diverse meridiane ale globului, la 
sprijinul exprimat călduros de nu
meroase popoare ale lumii.

Pe foarte bună dreptate in ho- 
tărirea plenarei se relevă rolul șl 
contribuția esențială ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu in stabilirea 
și aplicarea acestei politici. Desi
gur. acesta este un adevăr incon
testabil — toate acțiunile impor
tante, toate inițiativele și manifes
tările de răsunet ale României pe 
arena internațională purtind girul 
îndrumării directe, concrete și a- 
tente a secretarului general al par
tidului. Nu este insă vorba aci de 
indicații „de cabinet", ci și de un 
stil nou de lucru in politica ex
ternă. în activitatea internațională. 
— de o diplomație care pornind 
ferm dc la interesele $1 necesită
țile fundamentale alo popoarelor 
se adresează deschis popoarelor, 
clar si direct, își găsește aria de 
înfăptuire in mijlocul popoarelor, 
pe însuși terenul practic al vieții 
internaționale.

Să ne gindim. in acest context, 
la vizitele întreprinse de secretarul 
general al partidului, președintele 
Consiliului de Stat in țări din cele 
mai diferite — țări socialiste fră
țești, țări in curs de dezvoltare, 
state capitaliste avansate, situate 
pe continentele Europei. Asiei. A- 
fricii. Americii. La fel ca vizitele 
dc lucru in țară, toate acestea au 
constituit prilejuri de afirmare 
deschisă, frontală și francă a țe
lurilor și obiectivelor politicii par
tidului. a pozițiilor, aprecierilor și 
soluțiilor așa cum le vede și le 
gindește țara noastră intru binele 
cauzei păcii, progresului și liber
tății întregii umanități. Dacă in 
trecutul istoric, una din cele mai 
celebre . \ __
lansase, ca produs ideologic al so
cietății împărțite in clase antago
niste. aforismul „cuvintul este me
nit să ascundă gindul" — diplo
mația comunistă, și putem spune 
cu mîndrie și modestie, diplomația 
comunistă românească respinge 
categoric o asemenea concepție, nu 
are nimic de ascuns popoarelor, cl 
li se adresează deschis tocmai pen
tru că răspunde aspirațiilor lor ar
zătoare și iși trage seva șl forța 
din sprijinul lor, în viziunea că 
acțiunea popoarelor reprezintă 
factorul decisiv al dezvoltării isto
rice. Mai poate exista, atunci, sur
priză față de căldura sentimente-

personalități diplomatice

lor exprimate cu prilejul diferite
lor intilniri și manifestări — fio 
că acestea iși găseau relatarea in 
transmisiuni din Lima sau Caraci, 
din Brazzaville sau Bruxelles, 
Bangui sau Milano, Hamburg sau 
Rotterdam ?

Desigur, esențialul oricărei poli
tici este conținutul acesteia, sint 
interesele de la care pornește, ra
țiunile și scopurile urmărite. Or, 
in această privință, politica inter
națională a României are o limpe
zime și claritate dc cristal : este o 
politică ce are ca puncte cardinale, 
ca permanențe ineluctabile prie
tenia și alianța frățească, interna
tionalists, cu toate țările socialiste, 
solidaritatea trainică cu noile sta
te independente, cu mișcările de 
eliberare națională, cu toate for
țele politico-sociale democratice, 
progresiste, înnoitoare, o politică 
de dezvoltare largă a colaborării 
cu toate statele, fără deosebire de 
orinduire. pe baza noilor principii 
ale raporturilor internaționale, in 
numele promovării păcii și destin
derii, eliberării omenirii de practi
cile imperialiste ale politicii de 
forță și de instrumentele acesteia, 
înarmările — o politică a cărei de
viză de frontispiciu este respectul 
dreptului fiecărui popor de a trăi 
In liniște și pace, de a-și orindui 
viața, prezentul și viitorul așa 
cum dorește, in concordanță cu 
spiritul de justiție și legalitate ce 
trebuie să cirmuiască o omenire 
demnă de atributele civilizației.

Acestea sint princioii statorni
cite ca jaloane fundamentate de 
partidul nostru, de Congresul al 
X-lea — și aplicate In practică cu 
o consecvență de neabătut. Se 
spune că cea mai eficace- politică 
este politica principială — și, in
tr-adevăr. politica României socia
liste învederează aceasta pe de
plin. O politică principială, care 
nu ișL. schimbă esența io. funcție 
de fluctuații conjuncturale. de in
terese înguste va fi întotdeauna o 
politică eficientă, pentru că ea co
respunde mersului istoriei, iar is
toria. sensul general al evoluției 
sociale duc pînă la urmă — chiar 
dacă infruntă piedici. obstacole, 
sinuozități — la afirmarea și vic
toria ideilor înaintate, la progres. 
Recenta plenară a C.C.. confir- 
mind activitatea internațională a 
partidului și statului, a reconfir-

TG. MUREȘ (corespohdentul 
nostru Dcaki Lorand). — Ori de 
cile ori trecem pe la întreprin
derea „Elcctromureș" din Tg. 
Mureș, ceea ce ne reține aten
ția este preocuparea constantă 
a colectivului pentru diversifi
carea și modernizarea produc
ției. Cu citeva luni în urmă am 
consemnat in coloanele ziarului 
nostru că destoinicul colectiv de 
aici a realizat a 50 000-a mașină 
de calculat electromecanică. De 
astă dată relatez despre o altă 
realizare. Inginerul Alexandru 
Gydrbiro, șeful secției proiec- 
tare-cercetare, ne spune că în 
cadrul lucrărilor de investiții 
planificate pentru dezvoltarea 
întreprinderii a fost pusă in 
funcțiune, cu o lună înainte de 
termen, o capacitate de produc
ție dc 150 000 kilometri conduc
tori electrici izolați pe an. Se 
prelimina că in urma devansă
rii termenului, in luna decem
brie a.c. se va realiza in plus o 
producție de circa 10 000 km 
conductori pentru diferite in
stalații electrice fixe și mo
bile destinate exportului. Este 
un titlu de mindrle pentru co
lectivul întreprinderii că ma
rea majoritate a utilajelor cu 
care este dotată noua capacitate 
s-au executat prin forțe proprii, 
in cadrul acțiunii do autodotare, 
aceasta a scutit economia națio
nală de importul unor utilaje 
in valoare de peste 5 milioane 
lei valută. Notind și alte pre
ocupări privind dezvoltarea în
treprinderii, am avut impresia 
că oamenii de aici își potrivesc 
de pe acum pașii cu ritmul pro
ducției din anul viitor.

Pe aeroportul Otopeni, mii și mii de bucureșteni au salutat 
cu stimă și dragoste pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășa Elena Ceaușescu, urîndu-Ie din inimă 
drum bun și deplin succes

(Continuare în pag. a TT-a)

Duminică la amiază, președin
tele Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au plecat spre 
Statele Unite ale Americii, unde 
vor face o vizită oficială, la invi
tația președintelui S.U.A., ‘
Nixon, și a soției sale, 
Nixon.

în această vizită, șeful statului 
român este însoțit de tovarășii 
Manea Mănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președin
tele Comitetului de Stat al Plani
ficării, George Macovescu, minis
trul afacerilor externe.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și Elena Ceaușescu au 
fost salutați de tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodnaras,

Richard 
Patricia

Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Radulescu, Virgil 
Trofin, Hie Verdeț, Maxim Ber- 
ghianu, Gheorghe Cioară, Lina 
Ciobanu, Florian Dânălache, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, Pe
tre Lupu, Dumitru Popescu, Le- 
onte Răutu, Gheorghe Stoica, 
Ștefan Voitec, Chivu Stoica, Con
stantin Băbălău, v Cornel Burti
că, Miron Constântinescu, Mihal 
Dalea, Mihai Gere, Magdalena 
Filipaș, Ion Ioniță, Vasile Patilineț, 
Ion Pățan. Conducătorii de partid 
și de stat au venit la aeroport îm
preună cu soțiile. Erau, de aseme
nea, prezenți membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători ai institu
țiilor centrale și ai organizațiilor 
obștești, alte persoane oficiale.

Erau de față Donald Bramante, 
însărcinat cu afaceri a.I. al S.U.A. 
la București, și șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în țara noas
tră.

Mii de bucureștenl au salutat cu 
multă căldură pe președintele 
Nicolae Ceaușescu, i-au urat drum 
bun, deplin succes în această vi
zită, care va contribui la mai buna 
cunoaștere reciprocă a popoarelor 
român și american, la întărirea co
laborării, în interesul ambelor țări, 
la promovarea politicii de destin
dere în viața internațională, la 
cauza păcii.

Răspunzînd cu prietenie tuturor, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au urcat 
la bordul avionului prezidențial în 
aclamațiile celor prezanți.

La ora 14,00, aeronava a decolat.

HANDBALUL ROMÂNESC
in fața unor noi confruntări

prestigioase
Aflate în apropierea participării la 

campionatele mondiale (echipa femi
nină chiar foarte aproape), repre
zentativele noastre de handbal și-au 
măsurat forțele, de curind. in com
pania unor selecționate de peste 
hotare. La Cluj, cum se știe, hand- 
baliștii au ciștigat „Trofeul Carpați", 
in compania redutabilelor reprezen
tative ale Iugoslaviei, Uniunii Sovie
tice. R. D. Germane și Danemarcei. 
Echioa feminină — a cărei plecare in 
Iugoslavia, la C.M., este prevăzută 
pentru 5 decembrie — a susținut ul- 
timele două partide publice de veri
ficare (la Ploiești și București) cu 
reprezentativa Bulgariei. Din punct 
de vedere al rezultatelor tehnice, 
echipele noastre au avut, cum s-ar 
spune, ciștig de cauză, o anumită 
undă de regret constituind-o doar 
înfrângerea (13 limită) suferită de 
handbaiiști in fața campionilor olim
pici.

în această perioadă, ce precede 
marele examen, deasupra rezultate
lor făcind chiar abstracție de ele. se 
impun atenției citeva observații ge
ne-ale. vizind mai ales lipsurile ce 
persistă și ar putea influența evolu
ția reprezentativelor noastre la cam
pionatele mondiale, ocuparea in final 
a unui loc pe podiumul laureatelor. 
Incercind să concluzioneze parerea 
personală asupra echipei feminine, 
antrenorul emerit Constantin Popes
cu ne spunea, sore exemplu, că lotul 
cuprinde, intr-adevăr, tot ce are mai 
bun handbalul nostru la această oră. 
în ul‘ima vreme, omogenității echi
pei, forței de joc l-au pricinuit

unele neajunsuri indisponibilitățile 
ivite ; portarul titular și citeva jucă
toare de bază au lipsit de la pregă
tire. datorită accidentelor suferite. 
Reintrarea lor, folosirea întregii gar
nituri acum, in meciurile cu Bulga
ria, a lăsat să se întrevadă că echi
pa va atinge nivelul maxim la mo
mentul potrivit, odată cu prima par
tidă de la „mondiale", cu Japonia. 
Apreciatul nostru antrenor — al că
rui palmares profesional cuprinde și 
titlul mondial cucerit, sub „bagheta" 
sa, de echipa feminină a României 
in 1962 — constată insă o anumită 
nesiguranță in apărare, iar in atac 
lipsa de varietate a șuturilor, inde
cizia aruncărilor de la 9 m. „Multe, 
poate chiar totul, vor depinde de 
modul cum vom lua startul — este 
de părere C. Popescu. O victorie cu 
Japonia, despre al cărei 
cate, nu știm nimic, 
îndoială, curaj echipei 
ce o încearcă".

In cazul naționalei

joc. din pă- 
va da, fără 
In tentativa

___ ____ ,_____ masculine, 
timpul rămas pină la campionatele 
mondiale (încă trei luni) și. in pri
mul rind. pretențiile ce le emitem de 
la ea — pretenții decurgînd din fap
tul că deține titlul de campioană a 
lumii, in ultimii 12 ani numărindu-se 
întotdeauna printre medaliatele la 
C.M. — ne fac să considerăm nece
sare și posibile intensificarea pregă
tirilor In general și încercarea de a 
&e diversifica gama procedeelor de

Ion DUMITRIU

(Continuare în pag. a III-a)

SPORT
. CUPA TINERETULUI" - start în ediția de iarnă

e FOTBAL — Penultima etapă în divizia A. Rezultatele 
meciurilor din cele trei serii ale diviziei B.

e JUDO Dinamo, campioană națională

Alte știri șl rezultate sportive in pagina a lll-a.

• UN VIRTUOZ AL ARCU
ȘULUI - RUGGIERO RICCI
• SEMICENTENARUL IN- 
VAȚAM1NTULUI ECONO
MIC DIN TÎRGOVIȘTE
• MANIFESTĂRI CULTU
RALE JUDEȚENE 9 SCENA 
9 CONCERTE o ECRANUL

o EXPOZIȚII

în noul port al Constanței

A fost dat în exploatare 
un nou antrepozit

Tn noul port al Constantei a 
fost dat in exploatare cel mai 
mare antrepozit frigorific din 
țară. O unitate similară, desti
nată conservării peștelui, func
ționează la Tulcea. Pentru com
pletarea a ceea ce specialiștii 
numesc „lanț frigorific", in cu-

rind vor fi date in folosință 
asemenea antrepozite și la 
București, Cluj și Sulina. Aceas
ta va permite o mai bună apro
vizionare a populației cu pro
duse de calitate superioară și 
eliminarea perisabilității diferi
telor produse alimentare.

Iată, foarte pe scurt, ce 
înseamnă in fapt Com
plexul hidrotehnic și e- 
nergetic Cerna — Motru 
— Tismana. Vă mai amin
tiți. stimați cititori : cu 
doi ani in urmă, condu
cerea partidului nostru a 
hotărit amenajarea în 
munții din nordul Gorju- 
lui a unui nou sistem hi
drotehnic și energetic. A- 
cum, primele știri vin să 
confirme începutul tra
ducerii in viață a acestui 
temerar proiect. După 
cum s-a anunțat, Ia 27 
noiembrie cel peste 1500 
constructori de aici au 
anunțat primul lor suc
ces : apele Cernei au 
fost dirijate pe o galerie 
specială, pentru a lăsa loc 
ridicării primului mare 
baraj pe acest tinăr șan
tier. ,

— O pagină de ziar să 
scrieți și tot nu veți pu
tea înfățișa cititorilor 
„Scînteii" întregul com
plex de lucrări de aici — 
ne spunea maistrul prin
cipal Ion Coste, sosit pe 
Valea Iovanulul la 12 
septembrie 1971. împreu
nă cu primii constructori.

Și nu exagera ci tuși de 
puțin. Ca să ajungi la a- 
cest șantier. întins deo
camdată pe o rază de 20 
km. faci primii 20 km 
prin județul Caraș-Seve- 
rin. următorii 7 prin Me
hedinți. pentru ca apoi să 
intri in Gorj...

— Cind am venit aici, 
In septembrie acum doi 
an!, ne relata buldozeris
tul Titu Suhan, am fi pu
tut prinde capre negre... 
cu arcul șl săgeata. Eram 
18 oameni șl plecasem de 
la Porțile de Fier. Desi
gur. pe jos. cu rucsacul

tn spate. Mașinile încă nu 
puteau ajunge aici. Ne-am 
făcut repede un acoperiș. 
Eram siguri că noaptea 
va ninge ; sufla un vînt... 
Acum vedeți și dv. S-au 
creat două colonii de a- 
devărate vile, care pot a- 
dăposti 1 500 de locatari.

lnceput să se ridice bara
je. Schița viitorului com
plex, aflată in „biroul" 
ing. Manolache Stan, șe
ful șantierului Cerna, a- 
rată linii punctate (vii
toarele tuneluri de a- 
ducțiune) care vor lega 
firele a zeci de riuri și

llg
MF.

uscată, va permite ridica
rea unui baraj înalt do 
aproape 110 m și care va 
incorpora nu mai puțin 
de 2 milioane și jumăta
te mc arocamente și argi
lă. Pieptul barajului va 
opri apele Cernei și ale 
tuturor afluenților ei (7

Pe șantierul Complexului hidrotehnic 
și energetic Cerna-Motru-Tismana

LEGENDE NO! PE LOCURI
DE mi LEGENDE

• 17 riuri de munte din nordul Gor/ului își schimbă destinele mile
nare • Constructori dc ia Porțile de Fier transferați de la cota mi
nus AO m sub Dunăre, pe piscurile Godeanulul o In total, peste țtO knl 
galerii vor străbate masivii de qranit • 155 milioane mc de apă in 5 

lacuri de acumulare *150 MW smulfl apelor de munte

cu încălzire centrală șl 
sursă proprie de curent 
electric. Am construit o 
școală cu 10 clase, com
plexe comerciale, cantină- 
restaurant. magazine (Ic 
textile, încălțăminte, ali
mentară — mă rog. ca in
tr-un adevărat mic oră
șel. Telefon incâ nu a- 
vem. dar discutăm cu cei 
de jos prin radio.

S-au amenajat zeci de 
kilometri de drumuri, pe 
firul potecilor de munte, 
s-au străpuns tuneluri, au

pîraie. In cele patru ex
tremități ale schiței, 
punctele hașurate înfăți
șează viitoarele lacuri de 
acumulare. Steluțele re
prezintă viitoarele hidro
centrale. Pc locurile de 
care-și leagă numele ce
lebre legende, intre care 
cea a lui Iovan Iorgovan, 
se făuresc astăzi noi le
gende.

Ne aflăm in punctul 
(ovan. acolo unde a avut 
loc devierea Cernei. Aco
lo unde albia ei. răminind

la număr), formind un 
lac de acumulare de 126 
milioane de mc de apă. 
De aici, printr-o galerie 
subterană de aproape 6 
km. apele vor intra In 
turbinele primei hidrocen
trale — cea de la Motru — 
cum este denumită — de 
50 MW. în continuare, se 
va forma un nou lac de 
acumulare in care vor fi 
cantate și apele bazinului 
Motru. Reunite. cele 
două galerii vor străbate 
inima muntelui printr-o

galene mai. mare, lungă 
de aproape 9 km, pentru 
a se intilni cu o noua a- 
ducțiune venită din zona 
riului Tismana. După ou, 
in această zonă, vor fi 
formate incă două lacuri 
de acumulare, apele Tis- 
manei vor veni la „întil- 
nirea" cu cele ale Motru- 
lui și Cernei, printr-o ga
lerie de aducțiune lungă 
de peste 12 km. Vor pune 
în mișcare o nouă hidro
centrală de 100 MW, pen
tru ca apoi să se domo
lească in lacul tampon de 
la Sohodol. De aici vor 
cobori lin — de data a- 
ceasta la suprafață — 
spre albia Jiului, pentru 
a alimenta marile termo
centrale de la Rogojelu și 
Turceni. Așadar, comple
xul Cerna — Motru — 
Tismana nu înseamnă nu
mai apariția unei „salbe" 
de hidrocentrale între 
versanții din nordul Gor- 
jului — Godeanu și Vul
can. înseamnă și asigu
rarea termocentralelor de 
pe malul Jiului 
aiit de necesară 
debit oonstant.

Realizind prima 
a Cernei cu 34 
mai devreme decit pre
vederile planului, con
structorii Complexului hi
drotehnic energetic
Cerna ■ 
mana ;
unor 
succese 
programului amintit, de 
valorificare superioară a 
resurselor țării.

Drumurile 
naționale♦ 
pregătite 

pentru iarnă

cu apa 
intr-un

deviere 
de zile

Tis- 
au dat semnalul 
noi și însemnate 

■ in Înfăptuirea

Mihal 
DUMITRESCU 
corespondentul 
„Scînteii"

Pentru a menține condiții 
bune de circulație pe principa
lele artere ale țării — cele a- 
proape 13 mii kilometri dru
muri naționale — la Direc’ia 
generală -a drumurilor sîntem 
Informați că s-au făcut din 
timp pregătirile corespunzătoa
re. Astfel, au fost organizate și 
dotate pentru a face față asal
tului iernii 201 baze de desză
pezire. Fiecare bază dispune de 
cameră pentru încălzirea și 
odihna mecanicilor de utilaje, 
depozit de carburanți, unelte, 
scule, telefon, cantități sufi
ciente de sare șl nisip antidera
pant, Au fost pregătite circa 450 
utilaje de deszăpezire proprii — 
autofreze, autogredere, buldo
zere, gredere s-emipurtate, răs- 
pinditoare de sare.

Pentru a se asigura ma
ximă rapiditate de interven
ție și posibilități de redistribui
re a utilajelor, multe din cele 
chemate a acționa in jurul 
Capitalei și al Clujului, precum 
și mai multe vehicule de trans
port au fost dotate cu radlotele- 
fon. De asemenea, pe por
țiunile amenințate, drumuri
le au fost protejate de para- 
zăpezi ce s-au Instalat pe o lun
gime de peste 1 540 kilometri. 
Iarna, cam timpurie In acest an, 
a început să-șl arate coitiis Pri
mele utilaje puse in alertă au 
acționat in Dabrogoa. in Tran
silvania, mentlnind pretutindeni 
în bune condiții circulația pe 
drumurile naționale.

Al. P.
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actualitatea culturală
SCENA

TEATRUL TI* prezintă marți. 4 
decembrie, premiera ..Ludovic al 
XlX-lca" de George Căllncseu. A- 
daptarea șl reg-.a : Petre Bokor. Cu : 
Virgil Ogâșanu, Fory Elterle. Vasile 
Nituleiscu. Ion Mariaescu. Boris 
Ciornei, Ernest Maltei, ^Teodora Ma- 
zanitls. Irina Petrescu. Florin Vasi
liu. Ovidiu Iuliu Moldovan, Adrian 
Georgescu, Lucia Boga ș.a,

Turneu bucureștean

TEATRUL NAȚIONAL DIN IAȘI 
■ Înscris pe afișul său un spectacol 
coup6 ce cuprinde ..Interludiu" și 
„Virsta zero", ambele de Andi An
dri eș. Regia : Saul Taisler. Sceno
grafia : George Doroșenco. în distri
buție : Teofil Vllcu, Constantin Popa, 
Cornelia Gheorghiu, Puiu Vasiliu.

TEATRUL DRAMATIC DIN GA
LAȚI prezintă in Capitală (in ziua 
de 6 decembrie, la orele 20. șl In 
ziua de 7 decembrie, la orele 16.30 
și 20. la Sala Comedia a Teatrului 
Național) „Avarul" de Molldre, Re
gia : Letitia Popa. Scenografia : Mir
cea Nicolau. în distribuție : Gheor
ghe V. Gheorghe (I-Iarpagon), Mihai 
Mihai-L Ioana Citta Baciu, Dimitrie 
Bitang, Ioana Ioniță. Șerban Bogdan, 
Stela Popescu Temelie și alții.

Un virtuoz al arcușului 
Ruggiero Ricci

•U'

Pe scurt,[în confruntarea

Măsuri ferme

TEATRUL NATIONAL DIN CRA
IOVA prezintă in premieră absolută : 
„Viața e ca un vagon" de Paul Eve- 
rac. Regia : Valentina Bologh. Sce
nografia : Vasile Buz. în rolurile 
principale : Nicolae Radu, Elena 
Gheorghiu, Marina Bașta, Vaier 
DeJJakeza, Lucian Albanezu, C. Sassu 
și alții.

TEATRUL NATIONAL DIN TIMI
ȘOARA va prezenta la sfîrșitul aces
tei săptămini cea de-a cincea pre
mieră a stagiunii : „Soldățelul de 
plumb** de Sacha LIchy. Regia și 
scenografia ’. Sergiu Savin. Inter
pret : Traian Buzoianu. Irene Fla
marm Catalina, Daniel Petrescu. Vic
tor Odillo Cimbru. Eugen 
Ion Olaru, Horia Georgescu, 
Șuvăgău, Anatolie Cobeț și 
Mărit

Tănase, 
Miron 
Ștefan

SIBIU aTEATRUL DE STAT DIN 
prezentat simbătă, 1 decembrie, pre
miera piesei „Gheorghe Lazăr" de 
Nioolae Iorga. Direcția de scenă este 
semnată de Ion Deloreanu. iar sce
nografia de Erwin Kuttler. Din dis
tribuție fac parte : Co st el Rădulescu, 
Radu Basarab. Avram Besoiu. Con
stantin Stânescu, GeraJdina Basarab, 
Livia Baba, Nicu Niculescu și alții.

Scenă din spectacolul teatrului 
gâlâțean

Cunoscut rămlne faptul că epoca 
contemporană — cu atributele ei de 
extraordinară tehnicitate șl com
petitivitate — și-a pus, indiscutabil, 
pecetea și asupra artei Interpreta
tive. în acest context in care as
pectele de competitivitate devin 
atit de pronunțate șl in domeniul 
artei interpretative, evoluția violo
nistică a Iul Ruggiero Ricci apare 
ca fiind fenomenală șl, In adevăr, 
miraculoasă. O contempli așa cum 
contempli un fenomen, un specta
col al naturii fără a Încerca — in 
primele momente — să gindeștl 
asupra lui sau să țl-1 explici. Din 
acest punct de vedere se poate 
considera că Ruggiero Ricci este — 
In adevăr — un Paganini al epocii 
noastre. Căci, In afara ușurinței 
extraordinare a execuției In pasa
jele cele mal dificile, în afara to
nului de o mare puritate șl frumu
sețe, In afara Întregului complex 
de rafinamente sonore cu ajutorul 
cărora Ricci recreează literalmente 
lucrarea muzicală ce o prezintă, in 
afara acestor aspecte definitorii, 
interpretarea sa se constituie în- 
tr-un spectacol in sine care uimeș
te și captivează. Prezentarea stră

lucitoare a Capriciilor pentru vioa
ră solo sau a Concertului nr. 2 de 
Paganini, realizarea timbral dife
rențiată șl totuși densă a planurilor 
sonore in Sonata de Ysaye, lucrare 
In care a urmărit accentuarea as
pectului melodic atit de fluid eta
lat. toatș au constituit momente 
memorabile ale acestei seri de mu
zică ; o mențiune cu totul aparte 
trebuie acordată execuției Sonatei 
pentru vioară solo de Bela Bartok, 
lucrare consacrată de interpretarea 
răscolitoare, dramatic tensionată, 
datorată lui Yehudi Menuhin. în 
interpretarea Iul Riccl aceeași crea
ție capătă o aură de mister prin 
vibrația policromă, aproape Inefa
bilă a structurilor sonore foarte 
strins desfășurate. Și cu toate că 
interpretările conferite creațiilor 
lui Bach sau Beethoven nu pot 
constitui modele de referință, to
tuși 6e poate afirma că Ruggiero 
Riccl a oonstltult una din marile 
prezente violonistice pe care le-am 
putut urmări In ultimii ani la Ate
neul Român.

Dumitru AVAKIAN

TÎRGOVIȘTE (Corespondentul 
k,Scînteii", Constantin Soci). — Casa 
de cultură din Tîrgoviște a reunit 
duminică numeroase cadre didactice,

în spiritul 
legalității 

și disciplinei 

de partid

TEATRUL DRAMATIC DIN BAIA 
MARE își deschide stagiunea cu e- 
vocarea istorică „Steaua Zimbrului" 
semnată de VaJeriu Anania. Noul 
spectacol, in regia lui Marius Popes
cu, are in distribuție pe Virgil Fâtu, 
Vasile Constantinescu. Cazimir Tă
nase, Julieta Szony. Eugen Ungu- 
reanu. Vasile Prisăcaru, Ol ga Sirbul, 
Teofd Turturică, Cornel Mititelu, Ben 
Dumitrescu, Ion Săsăran, Dan An- 
toci, Ștefan Petruca, Mircea Graur, 
Vasile Grădinara. Paul Antoniu, Au
rel Mazilu, Gheorghe Lazarovici, 
Radu Dumitriu și alții. Decorurile — 
Mircea Matcaboji, muzica și ilustra
ția muzicală — Liviu Borian, core
grafia — Gavril Ghiur, costumele — 
Edith Kunovits Schrancz.

CON CER TE
e Astă-seară, ora 20.30 la Ateneul 

Român, dirijorul Mihai Bredi- 
ceanu. violonista Silvia MarcovicL 
în compania Filarmonicii „George 
Enescu" oferă un concert simfonic 
studenților bucureșteni.

filarmonicii II vor avea la pupi
tru pe dirijorul belgian Edgard 
Doneux. Solistă Silvia MarcovicL

Concertul Orchestrei Simfonice a 
Rad iotolevizi unii. joi 6, va fi diri
jat de Femand Quattrocchl (Fran
ța), solist clarinetistul Aurelian- 
Octav Popa. Se vor interpreta lu
crări de Jora, Hindemith, Franc.

In

Vineri 7, slmbătâ 8, concertele

@ La Opera Română, In „Madam 
Butterfly", debutează marți 4, ora 
19,30, Eugenia Moldoveanu.
„Don Quijote", miercuri 5, vor
cînta Margarita Tralanova și Ma
rin Velcev (R. P. Bulgaria). Men
ționăm, de asemenea, prezența so
liștilor Vasili Tretiak, Galina Tur- 
tdna (U.R.S.S.), sîmbătă 8, In opera 
„Carmen" de Bizet.

conducători de întreprinderi șl insti
tuții, elevi și studenți, un numeros 
public cu prilejul sărbătoririi semi
centenarului liceului economic din 
localitate. Evenimentul a evidențiat 
că incepind din 1923 și pină in pre
zent cursurile acestei instituții de in- 
vățămint economic mediu au fost 
absolvite de 30 de promoții de spe
cialiști cu o temeinică cultură pro
fesională și demne virtuți cetățenești.

Cadrele didactice ale liceului săr
bătorit au dedicat evenimentului mai 
multe lucrări : monografia școlii și o 
revistă jubiliară (tipărită) ; o sesiune 
de comunicări științifice, o expoziție 
și o medalie comemorativă. Partici
pant» la aniversare au adoptat tex
tul unei telegrame pe care au tri
mis-o secretarului general al parti
dului, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
prin care mulțumdsc pentru condi
țiile materiale excelente create învă- 
țămintului economic tîrgoviștean șl 
6e angajează să pregătească noi con
tingente de economiști, temeinic edu
cați pentru muncă și viață.

în aceste zile se desfășoară In ju
dețul Ilfov o sudtă de manifestări 
cultural-educative de masă sub titlul 
►.PREZENȚE ILFOVENE" dedicate 
celor două mari evenimente care vor 
fi. sărbătorite in anul 1974 : cea 
de-a 30-a aniversare a eliberării pa
triei noastre de sub jugul fascist șl 
cel de-al XI-lea Congres al partidu
lui. „Prezențele Ilfovene" cuprind 
dezbateri, mese rotunde, simpozioa
ne cu intelectualitatea tehnică din 
județ, la care iși vor aduce contri
buția numeroase cadre de specia
liști, activiști de partid și de stat, 
oameni de cultură, artă, știință. In
tre manifestări remarcăm : „Ziua 
creației literare ilfovene", „Ziua 
fruntașilor in muncă", „Săptămina 
brigăzilor științifice", „Ziua tinerilor 
brigadieri", concursuri „Cine știe ciș- 
tigă" pe tema : „30 de ani de viață 
nouă pe meleagurile Ilfovului", dez
baterea „Folclorul autentic, izvor

Manifestări culturale județene
nesecat de frumusețe**, urmată de un 
spectacol de folclor tradițional inti
tulat „Din bătrini pină la noi**. Fi
nalul manifestărilor cuprinde acțiuni 
de amploare sub titlul „Slăvim Re
publica Română", dedicate celei de-a 
25-a aniversări a proclamării Repu
blicii.

Clubul dezbaterilor
artă

IAȘI (Corespondentul „Sein teii"). 
— Manifestările organizate la între
prinderea mecanică Ni coli na-Iași,
în cadrul clubului dezbaterilor de 
artă, înființat aici cu scopul de a 
face cunoscute arta și literatura în 
rindul salariaților. au continuat, re
cent. cu deschiderea unor expoziții 

artă plastică ale pictorilor Dan 
Francisc Bartok și Ion 
Aceste expoziții, organi- 

„Omul“, „Metamor-

★
ARAD (Corespondentul „Sdnteii", 

Constantin Simion). — La Arad 
s-au desfășurat MANIFESTĂRILE 
CULTURALE PRILEJUITE DE ÎM
PLINIREA A 00 DE ANI DE 
LX ÎNFIINȚAREA PRIMEI BI
BLIOTECI PUBLICE DIN LOCALI
TATE. După adunarea festivă, care 
a avut loc in sala „Studio 197“ a 
Teatrului de stat din Arad și la care 
au participat reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de stat, un 
numeros public, programul manifes
tărilor a mai cuprins vernisajul ex
poziției „Cartea în sprijinul formării 
omului nou", precum și o sesiune de 
comunicări științifice care și-a des
fășurat lucrările pe două secții : „Is
toria cărții, presei și culturii" și 
„Biblioteconomie, bibllofilie, docu
mentare și activitate educațională". 
Au participat profesori și cercetători 
arădeni, directorii bibliotecilor_mu- 
nicipale din Oradea. Sibiu, 
șoara. Pitești, Tg. Mureș. Tirgo
viște, precum și invitați de la 
biblioteca Academiei Republicid So
cialiste România și de la filiala Cluj 
a bibliotecii Academiei.

voy" de Paul Abraham șl opereta 
„Lăsați-mă 6ă cînt" de Gherase Den- 
drtno. Teatrul de păpuși 
a prezentat zilnic pentru .
spectacole cu piesele : „Joaca", 
„Cinci săptămînl în balon", „Băiețe
lul și paiața", „Croitorașu! cel vi
teaz" și „Ianca Jianu". în ultima zi 
a manifestărilor, actori ai Naționalu
lui craiovean 6-au intilnit la clubul 
uzinelor „Electroputere" cu munci
tori din această prestigioasă între
prindere.

Craiova 
cei mici

Tlml-

★

SLATINA (Corespondentul „Scîn
teii". E. Rouă). Sub genericul „ZI
LELE CULTURII CARACALENE*. 
simbătă 1 decembrie, la Caracal au 
început manifestările dedicate împli
nirii a 100 de ani de activitate tea
trală permanentă. Manifestările au 
debutat cu vernisajul expoziției 
,.Oameni de cultură din Caracal, 
Teatrul la Caracal". în sala teatru
lui din localitate a avut loc deschi
derea festivă a „Zilelor culturii ca- 
racalene", urmată de un simpozion. 
Seara, sala arhiplină, a aplaudat 
montajul literar-muzical 
neamului meu" prezentat de artiști 
ai formației de teatru a casei de 
cultură din localitate. Manifestările 
ce se desfășoară in perioada 1—9 de
cembrie a.c. vor mai cuprinde fi
nala concursului județean de teatru, 
simpozioane, 
ziții etc.

„Istoria

mese rotunde, expo

ECRANUL
• UIMITOARELE AVENTURI ALB 

LUI ROBINSON CRUSOE — pro
ducție a studiourilor sovietice, in 
regia lui Stanislav Govoruhin. Ecra
nizare a celebrului roman al lui Da
niel Defoe. în distribuție : Leonid 
Kuravlev, Irakli HizanișvilL

O MISIUNEA SECRETA A MA
IORULUI COOK — producție a stu
diourilor americane, in regia lui 
Philip Leacock. Film de aventuri 
avînd drept fundal evenimente din 
timpul celui de-al doilea război 
mondial. Cu Doug McClure, Renă 
Auberjonois.

Recent, la redacție 
am primit o amplă 
scrisoare din comuna 
Beleti-Negrești. jude
țul Argeș. Pe mal 
multe pagini, semna
tarii acesteia, luînd a- 
titudine împotriva u- 
nor aspecte negative 
din activitatea econo
mică șl de gospodă
rire a fondurilor bă
nești si a bunurilor 
comunei, dezvăluie a- 
buzurile si ilegalități
le săvîrșite de prima
rul comunei. Constan
tin Ciorobea. și conta- 
bilul-șef al consiliului 
popular. Ion Grigore.

Am trimis această 
scrisoare Comitetului 
județean Argeș al 
P.C.R. Confirmindu-se 
justețea celor semna
late, in răspunsul tri
mis redacției se pre
cizează : „Organele de 
control financiar in
tern ale consiliului 
popular județean, care 
au efectuat un control 
gestionar de fond la 
consiliul popular res
pectiv. au descoperit 
grave încălcări și a- 
bateri de la discipli
na financiară, cu con
secințe păgubitoare 
pentru avutul obștesc. 
Cu acest prilej s-a 
stabilit că Ion Grigo
re. contabilul-sef. a 
Încasat de la anumiti 
cetățeni din comună 
8 200 lei. în vederea 
procurării unor produ
se de la secțiile anexe 
de producție ale con
siliului popular comu
nal. fără să evidenție
ze ori să depună în 
contul bugetar aseme
nea sume. Totodată, a 
introdus în evidenta 
documentelor de plată 
State false, cu sem
nături fictive de pri
mire a banilor, creînd 
prin aceasta un pre
judiciu de 31 348 lei. 
Din cele 16 documen
te falsificate de con
tabil. 7 poartă semnă
tura primarului Con
stantin Ciorobea". 
Controțul a relevat,,, 
de asemenea, o serie, 
de lipsuri și în ceea 
ce privește modul de 
folosire a materialului 
lemnos rezultat din 
exploatarea parchete
lor silvice din pădu
rea aflată în adminis
trarea directă a comu
nei. „Primarul comu
nei — 6e precizează 
in răspuns — și-a În
sușit 19 metri steri și
14 metri cubl de lemn expuse la 
butură. iar secretarul 
consiliului popular. 
Gheorghe Roșescu, și 
contabilul-șef au luat 
fiecare cite 18 metri 
steri de lemn pentru 
construcții. Totodată,

abuzlnd de privilegii
le funcției, primarul a 
luat, fără plată, de la 
C.A.P. din localitate, 
700 bucăți do ulucă ; 
a înstrăinat, fără for
me legale, un motor 
U-650 proprietatea 
consiliului popular șl 
o mare cantitate de 
cărămidă de la sec
țiile anexe de produc
ție ; folosește, ca lot 
personal, 0.89 ha te
ren. in loc de 0.30 ha, 
cit prevede 6tatutul 
C.A.P."

în continuare, tn 
răspuns se arată că 
lipsurile manifestate 
în activitatea lui Con
stantin Ciorobca, a ce
lorlalte persoane cu 
munci de răspundere 
in cadrul consiliului 
popular comunal se 
datorează și faptului 
că In biroul comite
tului comunal de 
partid a existat o a- 
titudine impăciuito- 
ristă fată de lipsuri, 
membrii biroului ne- 
luind poziție fermă 
Împotriva abuzurilor 
6ăvirșite. a abaterilor 
de la normele disci
plinei de partid.......In
vederea restabilirii le
galității. a întronării 
unui climat de muncă 
responsabil la consi
liul popular a! comu
nei Beleți-Negreștl, 
întăririi muncii șl 
discipline! de partid 
(subl. n.) — se spune 
In încheierea răs
punsului — plenara 
comitetului comunal 
de partid șl sesiunea 
consiliului popular au 
hotărit destituirea Iu* 
Constantin Ciorobca 
din funcțiile de pri
mar și secretar al co
mitetului comunal de 
partid ; excluderea 
din partid a contabi- 
lului-șef Ion Grigore 
și deferirea lui justi
ției : înlocuirea Con
stantinei Preda din 
funcția de secretar al 
organizației 
nr. 2 din 
sancționarea 
de partid 
Gheorghe 
secretarul t 
popular comunal".

de bază 
C.A.P. ; 

oe linie 
a lui 

Roș eseu, 
consiliului

Semnalul a fost
recepționat

EXPOZIȚII

de servire 
a cetățenilor 
spune in i 
trimis 
către

civilizată 
? — se
răspunsul 

redacției de 
Inspectoratul 

comercial de 
municipiului 
rcșll — 7
Împreună cu . 
nitățil au fost 
tionațl __
nai, cerindu-se, totoda
tă, conducerii I.C.L. 
Alimentara. sectorul 
8. să prelucreze ase
menea aspecte cu toți 
salariațil unității și să 
aplice. în funcție do 
abaterile constatate, 
sancțiuni disciplinare".

După cum se vede, 
semnalele juste ale ce
tățeanului’ au fost re
cepționate cu promp
titudine de cel 
drept

Corespondenții 
„Scînteii" transmit

stat al 
Bucu- 

salariati. 
șeful u- 

sanc- 
contravențio-

Concis,
la obiect

In

de
Hatmanu, 
Petrovich 
zate pe temele _____ . ..
foze“ și „Timpul" au stlrnit un viu 
interes in rindul salariațllor între
prinderii.

Filme de scurt-metraj

Luceafărul — Patria : Vizita 
de lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Galați și Brăila ; 
Scala' — Favorit : Cutezanța ; 
Capitol : De la Ropotamo la 
gurile Danubiului; București — 
Modern : Schimbul de noapte ; 
Festival — Timpuri Noi : Efi
ciența : Central : Stele cu coa
dă ; Victoria: Eanca de informa
ții : Inirațirca — Lumina : Vă- 
răritul : Grivița : A dormi... a 
visa : Buzeșli — Flacăra : El 
Dorado ; Dacia : Lăudărosul 
(R.P. Polonă) ; Bucegi : Formi
ca ; Unirea : în fiecare luni șl 
joi ; Lira : Galaxia ; Drumul 
Sării : Opaițe ; Ferentari : Sub 
semnul florii cu cinci petale ; 
Giulești : Timpul trece, leafa 
merge ; Colroceni : Viața ro
manțată a lui Gherase : Pacea: 
Copilărie furată; Cringași : 
Unda inversă ; Melodia : 
zont științific nr. 10T3 ; 
reasca : Meseria luminii ;
torul : Plimbarea : ..urora —
Flamura : Pădurenii. copiii’
nunților; Moșilor: Noul sat (Ru
șinoasa de ia sat ia oraș) : 
Popular. Vitan : Pictura și un 
autobuz : Munca : Cine a furat 
apa : Cosmes : Tobias Dremser 
— ghid (R.D. Germană) ; Arta: 
Paciurea ;. Rahova : Fotoerafii; 
Progresul': Week-end : Clubul 
Uz. Republica : Domnia sa pie
tonul ; Do’na : Iedul bunicuței. 
Lacul zînelor. Maestrul boxeazfi. 
La pindă. Jack și cățeii lui.

★
CRAIOVA (Corespondentuil „Scîn

teii". Nistor Țuicu). La Craiova s-a 
desfășurat a doua ediție a „SAPTA- 
MÎNH DE TEATRU ȘI MUZICA". In 
cadrul manifestărilor, teatrul natio
nal din localitate a prezentat un ciclu 
de spectacole in care au fost incluse, 
printre altele, piesele : „Ultima oră" 
de M. Sebastian, „Apus de soare" 
de Barbu ȘL Delavrancea, „Interesul 
general" de Aurel Baranga „A doua 
față a medaliei" de I. D. Sirbu, pre
cum și premiera pe țară „Viața e ca 
un vagon" de Paul Everac. Progra
mul F.larmonicii de stat Oltenia a 
fost inaugurat cu un concert simfo
nic dat de orchestra sirpfonică din 
Niș — R.S.F. Iugoslavia, in cadru] 
schimburilor culturale cu Filarmo
nica din Craiova. Secția de Operetă 
a prezentat în premieră „Bal la Sa-

★
TURNU-SEVERIN (Co- 

„Scînteii", Virgil Tă- 
sala Casei munici- 

,__  _ cultură din D robota
Tumu-Severin s-a Încheiat Ieri fes- 
tivalul-concurs interjudețean „CIN- 
TEC NOU ÎN MEHEDINȚI". Orga
nizată din inițiativa comitetului ju
dețean de cultură și educație socia
listă, a centrului județean de Îndru
mare a creației populare șl a Comite
tului județean aJ U.T.C.. manifesta
rea, aflată la a IlI-a ediție, a întru
nit interpreți și creatori de cintece 
de viață nouă din mai multe județe. 
Cu acest prilej a mai avut loc un re
cital de poezie populară. In care au 
fost prezentate texte premiate la 
concursul „poeți țărani" și o amplă 
dezbatere pe tema : „Probleme ale 
creației populare și valorificării cin- 
tecului popular de viață nouă".

DROBETA 
respondent ul 
taru). — în 
pale de

@ Astăzi, la ora 12. la Galeria 
Orizont se va deschide o interesantă 
expoziție de felicitări.

© La Galeria Simeza pot fi vizio
nate lucrările Octaviei Molea-Suciu 
și ale Aureliei Matei Cîmpeanu.

© Miercuri 5, ora 18, la Galeria 
Galateea va avea loc vernisajul ex
poziției de artă decorativă semnată 
de Luli August Sturdza.

© tn Sala artelor din municipiul 
Rm. Vîlcea a fost deschisă „Retro
spectiva irtei plastice vilcene ’73". 
Lucrările ;xpuse redau chipurile u- 
nor muncitori fruntași din jnltățile 
industriale île județului, aspecte de 
pe șantiere, peisaje desprinse din fru
musețile Văii Oltului. Ele poartă 
semnătura unor artiști plastici ama
tori din Viicea. (Corespondentul 
„Scînteii", Ion Stanciu).
• Simbătă, la Casa artelor din Si

biu a avut loc vernisajul expoziției 
de gravură Max Klinger, organizată 
de Muzeul Brukenthal, in colaborare 
cu Museum der Bildenden Kiinste 
din Leipzig. (Corespondentul „Scîn
teii").

(Urmare din pag. I)

în cooperația meșteșugărească ieșeană.

Peste 1000 de unități de producție
și prestări de servicii

Ori- 
Flo- 
Vii-

IAȘI (Corespondentul „Scîn
teii", Manole Corcaci). După 
cum ne informează tovarășul 
Ion Savin, președintele UJCM, 
meșteșugarii Ieșeni au îndepli
nit planul pe primii trei ani al 
cincinalului incă de la 2 octom
brie 1973. In avansul de timp 
ciștigat. ei vor realiza in acest 
an o producție marfă suplimen
tară si prestări servicii către 
populație in valoare de 65 mi
lioane lei. Totodată, a fost rea
lizat Și planul la export, pre- 
văzindu-se. pină la sfîrșitul a- 
nului. o depășire de 600 000 lei 
valută. Cooperația meșteșugă
rească ieșeană a exportat. in 
acest an, confecții in U.R-S S., 
tricotaje Și încălțăminte in Re
publica Federală Germania, 
mobilă in Franța. Olanda și Re-

publica Federală Germania, co
voare in Italia, U.R.S.S. șl in 
alte țări. La dispoziția pieței 
interne cooperația meșteșugă
rească ieșeană pune zilnic În
semnate cantități de confecții, 
tricotaje, încălțăminte, mobilă, 
obiecte de artizanat etc., pen
tru desfacerea cărora au mal 
fost înființate In acest an 15 
unități noi in orașele și satele 
județului. Concomitent, au fost 
dezvoltate prestările do servi
cii către populație, inființindu- 
se. in acest an, 30 de noi uni
tăți, îndeosebi in nqile cartiere 
de locuințe din Iași, Pașcani. 
Tg. Frumos și Hirlău. In prezent 
cooperația meșteșugărească Ie
șeană dispune de peste 1 000 de 
unități de producție și de pres
tări de servicii.

mat, de fapt, justețea principiilor 
stabilite de Congresul al X-lea cit 
și fidelitatea în aplicarea lor prac
tică.

In activitatea diplomatică a ță
rii noastre, in contactele interna
ționale. cu prilejul vizitelor tova
rășului Nioolae Ceaușescu nu s-au 
lntilnit .__ _______
fost și este firesc, aceleași 
cepții filozofice asupra dezvoltării 
sociale. același mod de a vedea 
sau interpreta evenimentele. Dar, 
a.șa cum stau mărturie documen
tele încheiate, declarațiile so
lemne, comunicatele comune, 
Partidul Comunist Român, Româ
nia nu au înțeles și nu înțeleg să 
facă „rabat" la principii — ci se 
străduiesc să obțină adeziunea cit 
mal largă la acestea. Au diferit 
țara vizitată, condițiile social-poli- 
tlce, interlocutorii — dar princi
piile politicii noastre externe sint 
șl rămin statornice. Principii ca 
respectul deplin al dreptului fiecă
rui popor de a-și decide singur 
soarta, de a fi suveran pe resur
sele naturale $1 pe toate bogățiile 
naționale le-am considerat și le 
considerăm valabile la București 
ca și la Bogota, pentru Vietnam 
ca șl pentru Cambodgia. Angola 
ori Guineea-Bissau. Concepția că 
securitatea rezidă nu In balanța 
Înarmărilor, nu In metereze sau 
șanțuri cu apă ca acelea din jurul 
cetăților Evului mediu, ci intr-un 
sistem de raporturi noi. de bună 
vecinătate. înțelegere șl cooperare, 
eliminindu-se sursele de Încordare

pretutindeni, așa cum a 
con-

• Comitetul executiv al con
siliului popular județean AR
GEȘ a aprobat schița reactua
lizată de sistematizare a Piteș- 
tiulul. Dintre soluțiile care vi
zează conturarea Piteștiului în 
anul 1980, cind va număra
200 000 locuitori, amintim : uni
rea intr-un tot armonios a
cvartalelor și ansamblurilor de 
locuințe ridicate pină acum,
care Însumează peste 20 000 a- 
partamente ; sistematizarea ar
terelor de circulație și a intră
rilor in oraș ; conturarea In 
zona întreprinderii de autotu
risme a unui oraș-satelit cu 
50 000 de locuitori — Colibașl ; 
valorificarea potențialului tu
ristic al lacurilor de acumulare 
din împrejurimi.

• în municipiul DEJ s-a dat 
In folosință o centrală telefo
nică automată, lntr-o nouă clă
dire cu mai multe etaje, ampla
sată in centrul orașului. Noua 
centrală permite dublarea nu
mărului de abonați, legătura 
prin cablu subteran cu munici
piul Cluj, extinderea numărului 
de legături interurbane, auto
matizarea legăturilor interur
bane telefonice și telegrafice.

• La RÎMNICU-VILCEA se 
conturează un nou cartier de 
locuințe : Ostroveni. In aceste 
zile are loc aici recepția prime
lor trei blocuri care însumează 
168 de apartamente. Pină in 
anul 1980, noul cartier va ajun
ge la 14 000 de apartamente. Se 
vor construi, de asemenea, o 
școală generală cu 24 săli de 
clasă, iO creșă-grădinlță, un ci
nematograf cu 600 locuri, com
plexe comercfale și alte obiec
tive de interes social.

La alte scrisori 
dresate de către 
tăteni redacției, 
primit din partea 
ganelor competente,
care au efectuat cer
cetări. următoarele
răspunsuri :

® Consiliul popu
lar al orașului Novaci, 
județul Gorj : „La so
licitările cetățenilor 
au fost construite 14 
cabine de așteptare 
pentru călătorii care 
folosesc cursele locale 
sau se deplasează in 
afara județului".

o Uniunea coope
rativelor meșteșugă
rești București: „Pen
tru săvîrșirea unor 
repetate abateri de la 
disciplina muncii, 
comportarea necivili
zată în raporturile cu 
cetățenii. Stefania Iove 
a fost Înlocuită din 
funcția de președinte 
al cooperativei „Arta 
Încălțămintei".

• Consiliul Jude
țean al sindicatelor 
Galați : „Conducerea 
șantierului „Moldova"- 
Tecuci din cadrul 
Trustului de construc- 
ții-montai pentru a- 
gricultură și Indus
trie alimentară a fost 
obligată să restituie 
ing. Adrian Popa toa
te sumele de bani pe 
care i le Imputase In 
mod nelegal".

• Comitetul Jude
țean Vîlcea al P.C.R, : 
„Ca președinte al coo
perativei agricole de 
producție Cermegestl, 
comuna Lădeștl. Nis- 
tor Golgiu si-a însu
șit. pe nedrept, bu
nuri din avutul coope
rativei. a creat unele 
avantaje materiale 
pentru rudele sale. A-

generală a 
anali-
grave 

acesta.

a- 
ce- 
am 
or-

• După terminarea barajului 
de la Pușcaș, din judetuJ VA
SLUI, care a permis o acumula
re de peste 25 mia ioane mc apă, 
In prezent se execută ultimele 
lucrări la un obiectiv asemănă
tor : barajul de la SoleștL

v
• „Plantele medicinale din 

județul Covasna" — se intitu
lează volumul editat sub egida 
Direcției agricole județene CO
VASNA și a Casei agronomului 
din Arcuș. Acest volum, la rea
lizarea căruia, pe lingă specia
liști din județ, au adus o însem
nată contribuție cadre didactice 
universitare din Tg. Mureș șl 
Cluj, este util atît pentru Ingi
nerii agronomi, cit și pentru 
cei care se ocupă de organiza
rea colectării și achiziționării 
plantelor medicinale din flora 
spontană a județului.

o-în comuna yoloiac, din ju
dețul MEHEDINȚI, s-a dat In 
folosință un nou și modern dis
pensar medical. Cea mai mare 
parte din materialele necesare 
s-au asigurat pe plan local, ce
tățenii comunei realizînd, prin 
muncă voluntar-patriotică, a- 
proape 80 la sută din volumul 
de lucrări prevăzute pentru a- 
cest obiectiv.

. Sț^fap Savu din, 
București a sesizat 
redacției că la maga
zinul alimentar din 
Bd. Bucureștii Noi 
nr. 64. sectorul 8, 
personalul nu-si face 
conștiincios datoria, 
nu manifestă solicitu
dine fată de cumpără
tori. Conducerea ma
gazinului — se arăta 
în scrisoare — nu a 
afișat preturile la o 

sortimente 
vînzare. iar 
lasă 

nu se
regulile

serie de

t
PROGRAMUL I

• Anul acesta, la dispoziția 
lucrătorilor din parchetele fo
restiere ale județului SUCEA
VA au fost puse noi cabane de 
locuit in zonele Barner, Izvoru 
Ursului și Suharău, precum și 
un număr de 5 cabane mobile. 
Ele se adaugă celor 250 cabane 
de locuit și 80 de magazine fo
restiere existente In județ.

• în cadrul programului de 
valorificare superioară a tere
nurilor slab productive, acțiune' 
ce se desfășoară din plin în ju
dețul Mureș, la I.A.S. REGHIN 
s-a încheiat prima etapă a lu
crărilor de desecare pe o su
prafață de peste 1 000 hectare. 
Pe o parte din aceste terenuri 
a început amenajarea unei li
vezi cu pomi fructiferi.

dunarea 
cooperatorilor, 
zînd abaterile 
săvîrșite de
l-a revocat din func
ția de președinte".

mult 
res- 

de

curătenia 
de dorit, 
pectă 
igienă.

„în vederea înlătu
rării acestor nereguli 
și creării unui climat

17.30 Curs de limba franceză. Lec
ția 71.

18,00 Telex.
18,05 La jrdlnea zilei. Azi, județul 

Mureș.
18.20 Căminul. Relația școală — fa

milie In mediul sătesc.
18,40 De la New York la Washing

ton — reportaj filmat.
18,50 Opereta pe micul ecran.
19,15 Publicitate.
19.20 1001 de seri : Fabule de La 

Fontaine.
10.30 Telejurnal © Cincinalul tna-

Alexandru 
BOGHIU

lnte de termen. 1973 — an 
hotărltor.

20,00 Clntecul săptămfnil : 
tu Iubirea noastră".

20,05 Mai aveți o întrebare 7 O co
metă se apropie de Pămlnt.

20.40 Interpretul preferat : Natalia 
Gliga.

20,50 Revista Ilterar-artlstlcă TV.
21,30 Desene animate.
21.40 Roman foileton : Goya. Ecra

nizare după romanul lui Lion 
Feuchtwanger. Episodul II.

22,15 24 de ore.

PROGRAMUL O

..Tară,

20,00 Film serial : Schulmeister.
20,55 Sonata pentru violoncel $1 

plan de J. Brahms.
21,20 Viața economică a Capitalei. 

Astăzi, sectorul 5.
21,40 Telex.
21,45 Teleenclclopedta.

• în satele Cut, Izvoarele șl 
Brășăuți, din județul NEAMȚ, 
au fost încheiate lucrările pen
tru introducerea rețelei de a- 
ducțiune a apei potabile pe o 
lungime de 15 km. Totodată, pe 
arterele principale ale acestor 
6ate au fost instalate un număr 
de 34 de cișmele pentru alimen
tarea cu apă a populației.

prin negocieri purtate 
respectului fată de ie
de drepturile tuturor 

am considerat-o și

pi conflict 
In spiritul 
galitate și 
popoarelor 
o considerăm valabilă și pe planul 
general al Europei, și al peninsu
lei Balcanilor, și in Orientul Apro
piat. Și este un mare, un strălu-

Decenii de-a rindul, pornind de 
la rolul pe care-1 hărăziseră Româ
niei puterile imperialiste, de „ce
nușăreasă" pe plan internațional, 
oamenii politici burghezi au de
clinat la toate cazurile substanti
velor și conjugat și la toate timpu
rile verbelor, ideea : „ce putem

în pas cu istoria
cit succes că. spre a ne referi la 
un singur exemplu, s-a reușit în
cheierea cu țări chiar făcind parte 
din alianțe și pacte militare opu
se a unor documente de raliere la 
principii care fac ’ 7 ’ 
concepția împărțirii militare a lu
mii și cristalizează 
angajamente și 
drepturi șl obligații ale statelor, 
prefigurind un amplu cod moral 
șl practic al conduitei internațio
nale corespunzătoare efectiv Inte
reselor păcii șl progresului gene
ral.

caducă însăși
un sistem de 

îndatoriri, de

face, slntem o țară mică". Dar iată 
că în condițiile de astăzi, ale nou
lui raport mondial de forțe, in con
dițiile orinduirii socialiste șl, in 
particular, in condițiile unei poli
tici raționale, chibzuite, construc
tive se dovedește că dimensiunile 
ecoului internațional al unei poli
tici externe nu sint întotdeauna șl 
in mod fatal direct proporționale 
cu întinderea teritorială, cu forța 
economică sau militară. Ci. cu 
gradul de justețe, cu gradul de 
principialitate — la care accesul 
tuturor este neîngrădit.

Plenara Comitetului Central a 
vorbit în numele întregului partid 
și în numele întregului popor ro
mân. apreciind cu putere activi
tatea internațională desfășurată de 
conducerea partidului, de Comite
tul Executiv și de Prezidiul Per
manent ale C.C., de Consiliul de 
Stat și Consiliul de Miniștri ale 
Republicii Socialiste România. Este 
o aprobare izvorită din convin
gerea adîncă a faptului că această 
activitate răspunde atît interese
lor fundamentale ale poporului ro
mân. necesităților de a edifica in 
condiții de liniște, pace și coope
rare stadiul nou al societății so
cialiste, cit și îndatoririlor interna
ționale de a contribui la afirmarea 
Ideilor socialismului. la cauza 
securității și colaborării interna
ționale, Este un mare, un nesecat 
Izvor de forță aoeastă aprcciero 
generală a poporului, această 
conștiință a faptului că In fiecare 
poziție afirmată pe plan interna
tional vibrează gîndul, voința șl 
cuvîntul unui popor întreg, strins 
unit.
mare 
țional

Iar 
Consiliului 
Nicolae Ceaușescu, 
tr-o nouă vizită. In 
vor Însoți peste ocean 
calde ale întregului popor român 
care îi urează 
„DRUM BUN ___
PLIN SI ÎN ACEASTA _____
MISIUNE A PĂCII, PRIETENIEI 
ȘI COLABORĂRII INTERNAȚIO
NALE !“

Aceasta conferă o și mai 
greutate cuvintulul interna- 
al României socialiste.

acum cind președintele 
de Stat. tovarășul 

a pornit în- 
S.U A.. 11

gîndurile
din toată Inima :
Șl SUCCES DE- ----------- NOUA
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FOTBAL —DIVIZIA A

Pe zăpadă, trei echipe 
în urmărirea liderului

„CUPA TINERETULUI"- 
start în ediția de iarnă

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR 
CONGRESULUI SOCIETĂȚII 

DE CRUCE ROȘIE
REZULTATE TEHNICE

STEAUA — UNIVERSITATEA CRAIOVA 1—0 (1—0). A marcat I 
Dumitru (min. 12).

DINAMO — JIUL 1—0 (0—0). A marcat : Dumltracho (mln. 87).
F. C, PETROLUL - „U- CLUJ 0-0.

CONSTANȚA — RAPID 4—0 (0—0). Au marcat : Lică (mln. 
48). Mărculescu (min. 58), Vigu (min. 76), Ghircă (min. 82).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — F. C. ARGEȘ 5—2 (2—1). Au mar
cat : Bungău (min. 29 din penalti). Bojin (min. 44, 57, 64), Dașcu 
(min. 62) și, respectiv, Troi (min. 11) și Dobrin (min. 90 din penalti).

STEAGUL ROȘU — S. C. BACĂU 3-1 (2—1). Au marcat : GyBrfl 
(min. 13 din penalti). Ghergheli (min. 17), Angbel (min. 55) și, respec
tiv, Bâluță (min. 45).

C.F.R. CLUJ — U.T.A. 0—1 (0—1). A marcat : Kuhn (min. 4).
C.S.M. REȘIȚA — SPORTUL STUDENȚESC 2—0 (0—0). Au marcat! 

Doru Popcscu (min. 80) și Nestorovicl (min. 89).
POLITEHNICA IAȘI — A.S.A, 4—1 (2—0). Au marcat : Simlonaș 

(min. 19 și 48 din penalti), Romilă II (min. 43), Spirea (min. 55) și, res
pectiv, Mureșan (min. 46).

SUCEAVA: 3000 de copii 
și adolescenți 

pe pirtiile albe
Datorită unor condiții bune —stra

tul de zăpadă este suficient de gros, 
iar temperatura se menține constant 
scăzută, — in județul Suceava spor
turile de Iarnă au intrat repede 
în actualitate. Primele întreceri 
la schi, săniuș și patinaj au a- 
vut loc duminică in orașele Va
tra Dornci. Cimpulung Moldovc- 
neso și Rădăuți, precum și in sa
tele de munte Brodina, Botuș, Ciocă
nești și Vama. întrecerile care au 
marcat debutull competiției de masă 
„Cupa tineretului" au întrunit la 
starturi peste 3 000 do copii șl tineri, 
băieți și fete, din școlile generale și 
licee, din întreprinderi, instituții, de 
la orașe și de la sate.

PRAHOVA: Cu schiurile

CLASAMENTUL DIVIZIA B
UNTV. CRAIOVA 16 
F.C. CONSTANȚA 16 
STEAUA

•DINAMO 
C.S.M. REȘIȚA 
STEAGUL ROȘU 
POLI. TIMIȘ.
F.C. ARGEȘ
U.T.A. 
A.S.A.
JIUL
„U". CLUJ 
POLL IAȘI 
SPORTUL STUD. 
F.C. PETROLUL 
C.F.R CLUJ 
RAT1D
S.C. BACAU

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

10 3 3
9 2 5
8 3 5
8 3 5
6 6 4
7 3 6
6 5 5
7 3 6
7 2 7
7 2 7
6 3 7
6 3 7
7 1 8
6 19
5 3 8
5 3 8
4 4 8
4 2 10 13-29 10

32-17 23
29-16 20
21- 15 19
22- 18 19
26-20 18
18- 13 17
17-15 17
25-26 17
17-20 16
21-30 16
19- 16 15
13- 14 15
17- 21 15
21-21 13
15-21 13
18- 29 13
14- 22 12

ETAPA VIITOARE
A.S.A. Tg. Mureș — C.S.M. Reși

ța : Universitatea Craiova — F.C. Pe
trolul : Sportul studențesc — Stea
gul roșu ! Rapid — Politehnica Iași ; 
Jiul — C.F.R. Cluj î U.T.A. — Po
litehnica Timișoara ; S.C. Bacău — 
Steaua ; ,.U" Cluj — F.C. Constanța ; 
F.C. Argeș — Dinamo.

SERIA I : Oțelul Galați — C.S.M. 
Suceava 0—2, Victoria Roman — 
Știința Bacău 1—2, Metalul Plopenl
— Ceahlăul Piatra Neamț 2—0, Glo
ria Buzău — Caraimanul Bușteni, 
3—0, Progresul Brăila — C.S.U. 
Galați 1—2. Petrolul Moinești — Del
ta Tulcea 1—1. Viitorul Vaslui — 
Metalul Mija 2—1. C.F.R. Pașcani — 
Constructorul Galati 2—1. F.C. Ga
lați — Celuloza Călărași 4—1.

SERI A A Il-a : C.S. Tirgoviște — 
Minerul Motru 1—0, Progresul Bucu
rești — Met rom Brașov 2—0. Dinamo 
Slatina — Nitramonia Făgăraș 4—0, 
Dunărea Giurgiu — Metalul Drobeta 
Tr. Severin 2—0, Carpați Brașov — 
Autobuzul București 1—0, Șoimii 
Sibiu — Chimia Rm. Vilcea 3—0, 
Tractorul Brașov — Flacăra Moreni 
0—1, Electroputere Craiova — S.N. 
Oltenița 3—1.’ Metalul București — 
Gaz metan Mediaș 1—0.

SERIA A III-a : Metalurgistul Cu- 
gir — Unirea Arad 2—2. Gloria 
Bistrița — Minerul Baia Mare 2—1, 
Minerul Cavnic — Olimpia Oradea 
2—0, Olimoia Satu-Mare — Ind. Sîr- 
mei C. Turzii 2—0, U.M. Timișoara
— Minerul Anina 5—1, Corvinul Hu
nedoara — Mureșul Deva 2—0. F.C. 
Bihor — Arieșul Turda 1—0, Victoria 
Corei — Vulturii Textila Lugoj 3—2.

SCRIMĂ'

Victorii la toate „armele"

ale sportivilor de la Steaua
Au luat «firșit Întrecerile campio

natelor republicane de scrimă. Toate 
cele 4 competiții pe ..arme" au re
venit sportivilor de la Steaua. Iată 
clasamentele finale : floretă mascu
lin : 1. Steaua 40 puncte : 2 LE.F.S. 

puncte ; 3. Politehnica Timisoara 
puncte ; floretă fete : 1. Steaua 
puncte ; 2. Progresul 26 puncte ;

26
18
40

24 puncte ț sabie î 1. 
puncte ; 2. Politehnica

3. I.E.F.S.
Steaua 38
Iași 30 puncte ; 3. Tractorul Brașov 
20 puncte ; spadă t 1. Steaua 38 
puncte; 2. Medicina Tg. Mureș 30 
puncte; C.S.M. Cluj 14 puncte.
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pe pantele Bucegilor
Alo, transmit de la Sinaia 1 Aici 

este o duminică de iarnă geroasă, 
dar nespus de atrăgătoare pentru 
amatorii sportului alb. întreaga Vale 
a Prahovei masivul Bucegi sint 
inundate de strălucirea puternică a 
soarelui, aflat pe un cer complet se
nin. Zăpada, care a învăluit mun
tele, scirțiie sub tăilpl Pe schiori, 
boberi, pe tinerii cu săniuțele nu-i 
inspăimînită insă gerul Ei urcă îm
bujorați pe platoul deschis de la 
Virful cu Dor, spre Piatra Arsă, 
spre Poiana Stînii. Telefericul nu 
mal prididește să-si încarce pasage
rii, să-l ducă la 2 000 de metri înăl
țime. Sint cu președintele comisiei 
județene de schi-bob, tovarășul Ion 
Dinu, la punctul de pornire a cabi
nei teleferice. „Acum dacă urcăm 
— îmi spune el — vom intilni la 
Virful cu Dor aproape 100 de spor
tivi de la liceul din Sinaia, care se 
vor întrece intre ei în avanpre
mieră pentru „Cupa tineretului". 
Dar și pe alte pîrtii, la Șoimul sau 
pe Furnica, in apropierea Sinaiei, se 
mai află zeci și zeci de copii de la 
cele două centre care funcționează în 
6tațiune pentru învățarea și practi
carea sporturilor de iarnă. Instruc
torii Mihal Bucur și Aurel Bârnă au 
făcut și in cursul săptămînii trecute 
o serie de antrenamente Astăzi insă 
au loc competiții — nu oficiale, dar 
destul de serioase — între cele două 
centre. De reținut că de la Reghin 
ne-au sosit 40 de săniuțe noi și as
tăzi micuții sportivi le fac „botezul 
zăpezii".

Dar spre înaltul muntelui urcă șl 
oameni mai maturi. Sint turiști ve- 
niți de la București, Ploiești, Moreni, 
Tirgoviște, oameni aflați la odihnă, 
care se duc sus pentru o zi de schi ; 
.sint localnici — muncitori ai Uzinei 
de mecanică fină, cooperatori, meș
teșugari salariați al instituțiilor din 
Bușteni, Azuga, Sinaia, care fac parte 
din asociațiile sportive „Carpați", 
„Bucegi", „Voința", „Unirea". Stăm 
de vorbă cu unul din cei ce poartă 
pe umeri, o pereche de schiuri — La 
schiat, desigur ? — Anul acesta pen-

tru prima dată. — Localnic 7 
salariat la uzina de aici din 
Sculer. In timpul liber insă 
alpin...

Organizatorii locali au avut grijă 
6ă asigure condiții bune pentru pri
mii vcniți la sporturile d© iarnă. încă 
de dimineață, telefericul, ambele 
tronsoane, tcleschiurile, tolescau- 
nele de pe Virful cu Dor și Virful 
Furnica funcționau perfect. Centrele 
de închiriere de echipament și ma
terial sportiv erau deschise și bine 
aprovizionate. Facem un sondaj la 
centrul clubului sportiv din Sinaia. 
Responsabilul are de toate, deși, 
după cum am văzut din situația zi
lelor de simbătă și duminică, a fost 
coadă la săniuțe, schiuri, hanorace, 
bocanci. „M-au luat de-a dreptul cu 
asalt, ne spune responsabilul. Mun
tele, cu prima lui mantie de zăpadă, 
îi atrage ca un magnet. Avem — și 
să nu tăiați acest lucru din însem
narea dv. — tot ce este necesar 
pentru o zi de sport pe Bucegi".

Spre seară am notat, Ia biroul de 
turism local, o cifră : peste 2 000 do 
amatori ai sportului alb au fost găz
duit! de munte, s-au bucurat de ac
rul lui tare, de la înălțime. O ade
vărată duminică a sportului alb I

Constantin CĂPRARU 
corespondentul „Scînteii*

- D.% 
Sinaia, 
fond ist

Instruire, organizată săptămîna tre
cută cu președinții de asociații spor- 
tice și cu alți factori de răspundere 
ai organizațiilor U.T.C., pionieri al 
sindicatelor, învățămintului, coope
rației, trebuie să se facă o nouă in
struire șl in cadrul asociațiilor șl 
organizațiilor respective...".

Nicolae BRUJAN
corespondentul „Scînteii'

COVASNA: Organizatori, 
nu așteptați deschiderea 

oficială a sezonului!

Reuniune olimpică
LA două luni după congresul de 

la Vama, „statul major" al Comite
tului internațional olimpic va pro
ceda la noi schimburi de vederi cu 
reprezentanții federațiilor sportive 
internaționale. La reuniunea pro
gramată săptămîna aceasta la Lau
sanne. celebra regulă nr. 26 din 
Carta olimpică (privind calificarea 
sportivilor pentru jocurile olimpice) 
va fi din nou în centrul discuțiilor. 
C I O, va fi reprezentat de preșe- 
d.^tele său, lordul Killanin. și de cel 
trei vicepreședinți : contele Jean de 
Beaumont. Willy Daume și Herman 
van Kernebeeck. Din partea federa
țiilor sportive vor fi prezenți pre
ședinți și secretari ai acestor foruri. 
După cum se știe, majoritatea fede
ralilor (recent și cea de ciclism) 
pledează pentru modificarea regulii 
26 în sensul de a rămâne la latitu
dinea fiecărei federații să stabileas
că normele specifice de admitere a 
sportivilor la Olimpiade.

TENIS
Australienii au cucerit 

„Cupa Davis"
Echipa de tenis a Australiei a re

cucerit in mod magistral „Salatiera 
de argint1*, conducind cu 3—0. oupa 
p-oba de dublu, in meciul celei de-a 
&-a anale a „Cupei Davis**, pe care 

damsută la Cleveland cu selec
ționata S.U.A. învingători în pnmc.e 
douâ par.ide de simplu. Rod Laver 
k! John Newcombe au învins tara 
drent de apel, cu 6—1. 6—2. 6—4, pe
rechea americană Stan Smith—Enc 
van DUIen. Perechea Rod Layer — 
John Newcombe a spulberat in nu- 
ma1 63 de minute toa’e speranțele 
sup’or.er.ior ech:pel americane care 
ml credeau lntr-o răsturnare a re- 
zultatului. Van Dâ*.en a declarat la 
terminarea partidei: .-Australienii 
sint form dabsli. A fost o partidă in 
s-ns unic. Laver a Jucat minunat, 
iar noi eram paralizați de teamă 
înainte ca partida sâ înceapă . îm
părtășind opin-a coechipierului său. 
Stan Smith a spus : „Australiem, au 
fost Imbatabili, iar noi a trebuit să 
cedăm «C*upă Davis» •

Iată programul primelor trei zile 
ale turneului de la Boston : marți 4 
decembrie : Okker — Smith ; Con
nors — Orantes : Newcombe — No
des ; Năstase — Gorman ; miercuri 5 
decembrie : Năstase — Nodes ; New
combe — Gorman ; Smith — Con
nors ; Okker — Orantes ; joi 6 de
cembrie : Smith — Orantes ; Okker 
— Connors ; Năstase — Newcombe j 
Kodes — Gorman.

BOX

Mîine începe 
„Turneul campionilor"

Hynes Auditorium" din orașul 
Boston va începe mîine cea

Campionul mondiali de box la cate
goria semigrea, americanul Bob Fos
ter, și-a păstrat titlul, inviugind la 
puncte in 15 reprize pe sud-africa- 
nul Pierre Fourie. Meciul s-a dis
putat la Johannesburg, in prezența a 
35 000 de spectatori

RUGBI
In campionatul național de rugbi 

duminică au fost înregistrate urmă
toarele rezultate tehnice ; Gloria — 
Chimia Năvodari 6—0 : Farul Con
stanța — Politehnica lași 44—0 ! ; 
Sportul Studențesc — Vulcan 18—0 ; 
Rulmentul Birlad — Universitatea 
Timișoara 6—6 : Dinamo — Știința 
Petroșani 4—4 : Agronomia Cluj — 
Steaua 0—7 ; C.S.M. Sibiu — Grivița 
Roșie 3—7.

In clasament conduc Steaua și Gri
vița Roșie cu cite 20 puncte. Viitoa
rea etapă va avea loc miercuri.

In etapa a 12-a a campionatului de 
fotbal al R.D. Germane s-au înregis
trat următoarele rezultate : F.C. Rot- 
weiss Erfurt — Chemie Leipzig 1—1 : 
Sachsenring Zwickau — F.C. Karl 
Marx Stadt 1—1 ; Dynamo Beriin — 
Stahl Riesa 4—1 ; Energie Cottbus — 
Wismut A.U.E. 1—2 ; Lokomotiv 
Leipzig — Vorwărts Frankfurt pe 
Oder 3—0 ; F.C. Magdeburg — Dy
namo Dresda 0—3 ; F.C. Carl Zeiss 
Jena — Hansa Rostock 2—1.

Clasament : 1. F.C. Carl Zeiss
Jena — 18 punete ; 2. F.C. Magde
burg — 18 punete ; 3. Dynamo Dres
da — 16 punete.

★
Rezultate înregistrate In „Cupa

R. F. Germania" la fotbal : V.F.B. 
Oldenburg — Borussia Moenchen
gladbach 0—6 ; T.U.S. Neuendorf —
S. V. Wuppertal 0—2 ; Fortuna Koln 
— V.F.B. Stuttgart 3—2 ; Hertha 
B.S.C. — Fortuna Dusseldorf 2—2 ; 
Kickers Offenbach — V.F.L. Heil
bronn 2—2 ; Arminia Bielefeld — 
Alemannia Aachen 2—1 ; Baj’ern 
Munchen — M.S.V. Duisburg 3—1.

JUDO. Dinamo București 
a cucerit titlul 
de campioană

In sala Floreasca din Capitală
avut loc ieri dimineață întrecerile 
ultimei etape a diviziei A de judo. 
Iată rezultatele tehnice : Dinamo 
București — Politehnica București 
3-r-2, Dinamo Brașov — Rapid Bucu
rești 3—2. Școala sportivă Unirea 
Iași — Universitatea Craiova 4—1. 
Constructorul Miercurea Ciuc — Uni
versitatea București 4—1. I.E.F.S. — 
Unirea Arad 5—0 ?i Universitatea 
Cluj — A.S.A. Tg. Mureș 4—1 In 
urma acestor rezultate. P^PȚip^le 
trai locuri s-au clasat : 1. ..........
BUCUREȘTI. 2. I.E.F.S.. :

au

L9 
p_rner. ostii •— — ■
de-a patra ediție a Turneutud ram- 
p.prulor (Masters tournament), care 
reunește la rfirsitul fiecărui an pe

: clasați in ..Marele P r«n u 
al Federației Internationale de te- 
nls" Potrivit comentatorului de te
nis al agenției France a ntre finaliști : romanul Ilie Nasta

StigiS? al Marelui P.-enuu 
F.I.L.T.. australianul John Newcom 
be șl americanul Stan Smith întru
nesc cele mai multe sufragii pen..ru 
a ciștiga turneul

FOTBAL
Rezultate înregirtrate in etapa a 

18-a a campionatului englez de fot
bal : Arsenal — Coventry 2—2 ; 
Leeds—Queen’s Park Rangers 2—2 ; 
Le -ester — Tottenham 3—0 ; Liver
pool _ West Ham 1—0 : Southamp
ton _ Everton 2—0. Celelalte partide 
ale etapei au fost aminate din cauza 
timpului nefavorabil.

In clasament continuă să conducă 
formația Leeds cu 30 de puncte.

DINAMO
___ ____ ___ __  3. Dinamo 

Brașov. Âu retrogradat din divizia A 
Universitatea Craiova și Constructo
rul Miercurea Ciuo,

SIBIU: Sportivii au luat-o 
inaintea organizatorilor!

Datorită în bună parte condițiilor 
(meteorologice favorabile 
natură de 5—8 grade 
padă din abundență 
împrejurimi — ieri 
la Sibiu o autentică 
florlalte sporturi" in 
fotbalul Deși pe cel 
dion ,al orașului era programată par
tida derbi a seriei a II-a a diviziei 
B de fotbal dintre ,‘,Șoimii" din lo
calitate și „Chimia" Rm. Vilcea ; 
pașii celor mai mulți Iubitori al 
sportului s-au îndreptat in această 
zi către patinoare și pirtii de schi. 
La numai 200—300 m de stadionul 
pe care oficiau fotbaliștii, de pildă, 
sute de iubitori ai sportului cu pa
tine, mai ales tineri, luau parte la 
deschiderea oficială din acest sezon 
a patinoarului artificial. Ii așteptau 
o mulțime de surprize : o demon
strație de patinaj artistic șl patinaj 
viteză cu participarea unor compo- 
nenți ai lotului național, patinoarul 
împrejmuit cu mantinelă nouă, „in
trare liberă" pe gheață după demon
strație... Sus. la Păltiniș, pe pirtia 
Oncești, se 6chia. Bucuria sutelor 
de amatori ai acestui sport era în
tregită de faptul că telesceunul func
ționa, de astă dată chiar din prima 
zi a sezonului...

Totuși, așa cum făceau observația 
mai mulți educatori din școli și ca
dre cu munci de răspundere din în
treprinderi. victoria „celorlalte spor
turi" puțea fi și mai concludentă 

' dacă mult așteptatul start al „Cupei 
' tineretului" n-ar fi fost stabilit abia 
pentru duminica viitoare. De ce ? 
Din discuția pe tare am avut-o cu 
tovarășul Traian Todoran, prim-vl- 
cepreședinte al C.J.E.F.S., startul 
acestei importante competiții de ma
să a fost fixait pentru duminică, 9 
decembrie, „fiindcă după ședința do

__ tempe- 
sub zero si ză- 
in munții din 
s-a înregistrat 
victorie „a ce- 
Intrecerea cu 
mai mare sta-

Iarna a sosit și în județul Co- 
vasna. Cităm din buletinul meteoro
logic din 1 decembrie 1973 : „In ul
timele 24 de ore, vremea a fost rece, 
cu cerul mai mult noros. Au căzut 
precipitații sub formă de ninsoare. 
Vint potrivit din nord-vest Tempe
ratura' maximă a fost de minus 2 
grade, minima de minus 12 grade. 
Grosimea stratului de zăpadă, între 
6 cm (orașul Tg. Secuiesc) și 20 cm 
(comuna Micfalău)...".

Simbătă, ora 14,00. La sediul con
siliului județean pentru educație 
fizică și sport ii găsim pe profeso
rul Fekete Gavrilă, vicepreședintele 
C.J.E.F.S. Covasna, care tocmai stu
dia regulamentul competiției de masă 
cu caracter republican „Cupa tine
retului". „Fiindcă iarna în acest an 
a sosit mai devreme și în județul 
Covasna, ar fi păcat să stăm cu mii- 
nile in sin — ne declară interlocu
torul. Pentru ca duminica viitoare să 
poată începe masiv primele între
ceri. s-au dat îndrumări școlilor șl 
asociațiilor sportive 
duminică să se facă 
dări cu zăpada".

Și Intr-adevăr, 
amiază și duminică 
de tineri pe pirtia . 
de la marginea orașului Sf. Gheor- 
ghe, iar, din proprie inițiativă, au 
Ieșit la aer liber, cu săniuțe sau cu 
schiuri, alte sute de tineri din cele
lalte orașe și comune ale județului. 
Spun din proprie inițiativă, pentru 
că nici U.T.C.-ul, nici organizația de 
pionieri, nici consiliul județean al 
sindicatelor, nici inspectoratul școlar 
nu au organizat în această duminică 
vreo acțiune, cu toate că timpul 
deosebit de frumos le oferea o reu
șită sigură. Discutînd despre schi 
și săniuș, am uitat să amintim și o 
altă disciplină — patinajul. Nu ! Nu 
noi am uitat, ci unii organizatori 
și-au adus tirziu aminte că pentru 
a practica această frumoasă disci
plină este nevoie, în primul rind, 
de... patinoare I Cu toate că de peste 
o râptămină mercurul termometrului 
nu s-a ridicat deasupra lui zero, nu 
s-a amenajat în nici o localitate a 
județului vreun patinoar natural I 
Organizatori ai sportului de masă, 
nu mal. așteptații deschiderea ofi
cială a- sezonului, puneți la' punct 
de îndată întreceri pentru „Cupa 
tineretului" in unitățile de bază — 
școli, întreprinderi, instituții, la 
orașe și la sate, pe întreg cuprin
sul județului

TOMORl Geza 
corespondentul „Scînteii*

ca simbătă și 
primele acomo-

simbătă după- 
am intîlnit zeci 
de schi „Pate**

Sezon de Iarnă în Capitală. Echipele de fetițe (9—10 ani) se întrec în sala 
de la Palatul Pionierilor la minibaschet. Dar în aer liber ? Poarta „Voini
celului", bază ce și-a cTștigat repede prieteni, e închisă cu lacătul. Pati
noarul natural amenajat aici nu s-a deschis ieri, asa după cum fusese 
anunțat In ziarul „Sportul". Copiii, si părinții cu suflete tinere, și-au în
dreptat pașii spre parcul „23 Augusr pentru o partidă voioasă de săniuș 1

Duminică s-au încheiat la Bucu
rești lucrările Congresului Societății 
de Cruce Roșie din Republica Socia
listă România.

In cursul celor două zile de dezba
teri au luat cuvintul peste 50 de 
delegați și invitați, care au analizat, 
într-un spirit de înaltă responsabili
tate, activitatea desfășurată de către 
această organizație in vederea apără
rii vieții și asigurării sănătății ma
selor de oameni al muncii de la ora
șe și sate, sarcinile de viitor ce revin 
Crucii Roșii in lumina Ilotărirli Se
cretariatului Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român din 15 
februarie 1972. Mesajul adresat do 
către tovarășul Nlcolae Ccaușescu 
congresului a fost salutat cu căldu
ră și entuziasm de participanții la 
dezbateri, declanșînd noi angajamen
te in vederea înscrierii activității de 
Cruce Roșie pe coordonate superioa
re, pentru aplicarea în viață a poli
ticii partidului, de ridicare continuă 
a nivelului de trai aJ maselor, de 
grijă deosebită față de om.

In această ordine de idei, numeroși 
vorbitori s-au referit la creșterea ca
pacității organizatorice a comisiilor 
de Cruce Roșie de a mobiliza mase 
tot mai largi de oameni în variatele 
activități de ocrotire a sănătății, la 
educarea sanitară, la promovarea re
gulilor și normelor de igienă in via
ța socială.

Dr. Alexandru Calomfirescu, prim- 
adjunct al ministrului sănătății, ge- 
neral-maior Alexandru Augustin, 
prof. dr. Vas lie Gh. Ionescu, Vasile 
Mincu, Georgeta Ifrim, ing. Octavian 
Boga, dr. Ianoș Keresztely, dr. Eu
genia Ilea, prof. dr. docent Aurel 
Nana, Stela Galbenu, Maria Marcus, 
Petre Golea au evidențiat în acest 
sens prezența utilă și activă a Crucii 
Roșii in viața obștească a țării, pre
cum și largile posibilități de care 
dispun comisiile de Cruce Roșie de 
a contribui, alături de cadrele me- 
dico-sanitare, la îmbunătățirea șl 
consolidarea stării de sănătate a 
populației.

O serie de vorbitori, între care 
eleva Carmen Spiridon, dr. Elena 
Voinescu, prof. dr. docent An- 
der Zolt-an, prof. Dumitru Bîrlă- 
deanu, Ion Frățilă, Florica Moga, au 
abordat modalitățile de acționare a 
Crucii Roșii in domeniul pregătirii 
și educării medico-sanitare, relevând 
importanța pregătirii surorilor de 
Cruce Roșie, educarea igienico-sani- 
tară a tineretului și a oelorlalte ca
tegorii ale populației.

Donarea onorifică de sînge — o- 
biectiv major al Societății de Cruce 
Roșie — a constituit subiectul a nu
meroase dezbateri, evidențiindu-se 
posibilitățile și necesitatea ca, în 
scurt timp, singele necesar salvării 
unor vieți să fie obținut numai prin 
donare onorifică. Dr. Vlad Apăteanu, 
dr. Emil Ștefănescu, lt. col. Ștefan 
Truță, dr. Ion Minulescu, dr. Nicolae 
Galeriu, prof. Elisabeta Dumitru, 
Georgeta Paula Szauto au propus ca 
organele de Cruce Roșie și medico- 
sanitare să intensifice propaganda 
pentru a atrage tot mal mulți cetă
țeni la această acțiune de înalt uma
nism.

Conf. univ. Virgiliu Radul lan, 
președintele Consiliului Național al 
Organizației pionierilor, adjunct al 
ministrului educației și invățămîn- 
tului, Gheorghe Petrescu, vicepre
ședinte al U.G.S.R., general-maior 
loan Geoană, Ioana Boga, vicepre
ședinte al Consiliului Național al 
Femeilor, ing. Lucia Mihăilescu, 
membru al Biroului C.C. al U.T.C., 
și alți vorbitori au abordat în cuvin
tul lor aspecte ale colaborării între 
Crucea Roșie și instituțiile de stat, 
organizațiile de masă și obștești, 
apreciind, in spiritul Mesajului adre
sat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
congresului necesitatea găsirii unor 
noi căi de acționare în comun in 
vederea îndeplinirii nobilului scop 
al organizației — ocrotirea sănătății 
oamenilor din patria noastră.

Au fost, de asemenea, abordate 
activitatea internațională a Crucii 
Roșii, relațilie cu celelalte societăți 
naționale de Cruce Roșie, contribu
ția sa în ajutorarea populațiilor din 
unele țări calamitate sau afectate de 
război. S-a subliniat în acest sens 
ca organizația de Cruce Roșie să de
vină un factor tot mai activ in lupta 
pentru consolidarea păcii și întări
rea prieteniei intre popoare.

In continuarea lucrărilor, congre
sul a aprobat raportul Consiliului 
Național și al Comisiei de Revizie și 
a adoptat noul statut al Societății de 
Cruce Roșie, precum și o rezoluție 
in care sint trasate liniile directoare 
ale activității viitoare a organizației.

A fost apoi ales noul Consiliu Na
țional al Societății de Cruce Roșie, 
care, în prima sa plenară, a desem
nat Comitetul Executiv și BirouL In

funcția de președinte a fost reales 
tovarășul general-colonel Milial Bur
că, Erou al Muncii Socialiste, iar ca 
vicepreședinți au fost aleși general- 
maior Alexandru Augustin, prof. 
Bărboi Constanța, dr. Alexandru Ca- 
lomfirescu șl dr. Maria Mănescu. 
Tovarășa Stana Drăgol a fost realea- 
6ă in funcția de secretar general. 
Tovarășul Mihal Constantin a fost 
ales președinte al Comisiei de Revi
zie. iar tovarășul Simion Mihai, se
cretar.

Tovarășul Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., a felicitat 
apoi, In numele conducerii de partid 
și de stat, noul Consiliu Național, 
Comitetul Executiv și Biroul, urindu- 
le succese în nobila activitate uma
nitară a Crucii Roșii.

Mulțumind, tovarășul Mihal Burcă, 
președintele Consiliului Național, a 
transmis conducerii de partid și de 
stat, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
hotărlrea fermă a tuturor membrilor 
de Cruce Roșie ,de a traduce in fapt 
politica partidului nostru, de a spori 
contribuția organizației la făurirea 
programului de dezvoltare multila
terală a României socialiste.

In încheiere, intr-o atmosferă de 
puternic entuziasm, participanții au 
adoptat textul unei telegrame adre
sate C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in care se arată 
Intre altele :

„Delegații șl Invitații la Congresul 
Societății de Cruce Roșie din Repu
blica Socialistă România — Întruniți 
la București în zilele de 1 și 2 de
cembrie 1973 — au primit cu deose
bită bucurie șl satisfacție mesajul pa 
care l-ați adresat congresului, tuturor 
membrilor organizației noastre. Ex- 
primîndu-vă cele mal sincere mul
țumiri pentru aprecierile aduse mun
cii milioanelor de membri și largul 
activ voluntar al Societății de Cruce 
Roșie, vă sîntem, totodată, profund 
recunoscători pentru indicațiile deose
bit de prețioase pe care ni le-ați dat 
în vederea îmbunătățirii continue a 
activității noastre, pentru afirmarea 
Crucii Roșii ca organizație umanitară 
de masă, cu larg caracter obștesc. In 
numele membrilor și al activului ob
ștesc al organizației noastre, parti
cipanții la Congresul Crucii Roșii se 
angajează ferm să depună toate e- 
forturile pentru creșterea amploarei 
și eficienței muncii de Cruce Roșie".

In telegramă se arată că Societa
tea de Cruce Roșie iși va orienta 
activitatea spre întărirea continuă a 
bazei sale organizatorice, creșterea 
rindurilor sale îndeosebi in noile în
treprinderi industriale, școli institu
țiile de învățămint superior și in 
mediul rural, 6 pre atragerea In 
munca de Cruce Roșie a maselor de 
femei, pentru sporirea contribuției în 
educarea sanitară a maselor, pentru 
crearea unul valoros activ, gata ori
când să acorde primul ajutor în caz 
de accidente șl calamități, să acțio
neze în sprijinul organelor sanitare 
și sociale și să contribuie, în caz de 
nevoie, la întărirea capacității de 
apărare a patriei. Comisiile de Cruce 
Roșie, întregul activ obștesc al orga
nizației noastre — se spune în tele
gramă — se angajează să depună 
toate eforturile pentru creșterea con
tinuă a numărului donatorilor onori
fici de sînge, astfel ca, în viitorii 
cițiva ani, întreaga cantitate de sînge 
necesară salvării de vieți omenești. 
<ă se obțină numai pe această cale.

Reafirmîndu-și deplina adeziune 
la principiile de politică externă ale 
partidului și statului nostru, Socie
tatea de Cruce Roșie iși va dezvolta 
și in viitor relațiile cu celelalte so
cietăți naționale de Cruce Roșie, 
Semilună Roșie, Leul și Soarele 
Roșu în domenii specifice activității 
sale umanitare. Organizația noastră 
va milita cu hotărire ca mișcarea 
mondială de Cruce Roșie să devină 
un factor tot mal actrv în lupta pen
tru consolidarea și întărirea priete
niei între popoare.

Participanții la congres exprimă 
încă o dată, in numele tuturor mem
brilor de Cruco Roșie, sentimentele 
de profund devotament și adincă 
recunoștință față de Partidul Comu
nist Român, față de dumneavoastră, 
mult stimate' tovarășe Nicolaa 
Ceaușescu, conducătorul înțelept șl 
iubit al partidului, statului și po
porului nostru.

Dind glas atașamentului nețărmu
rit față de înaltele Idealuri comu
niste, față de politica internă și ex
ternă a partidului și încrezători in 
viitorul luminos al patriei noastre, 
membrii Societății de Cruce Roșie 
se angajează să-și consacre Întreaga 
capacitate de muncă măreței opere 
de edificare a societății socialiste, 
Întăririi șl Înfloririi Republicii So
cialiste România".

(Agerpres)

La Rafinăria Teleajen

Produse noi
(Urmare din pag. I)

finalizare. „Trofeul Carpați" a Însem
nat un prilej dintre cele mai bune 
pentru handbaliștii noștri de a-și 
etala calitățile recunoscute, revela
toare pentru mulți fiind de fapt 
plusul • de siguranță in apărare, 
mobilitatea și fermitatea în jocul 
defensiv al marii majorități a jucă
torilor. Vorbind despre acest capitol, 
vrem să subliniem suplimentar apor
tul portarilor Penu și Orban, dar gă 
ne exprimăm și nedumerirea față de 
faptul că jucătorii noștri au apelat 
prea adesea la deposedări dublu pe- 
nalizabile : lovitură de la 7 m și eli
minarea de pe teren. De altfel, in 
general, eliminările au fost cam nu
meroase și nu numai pe intervalul 
minim de timp.

Golaverajul realizat în turneul de 
la Cluj arată că, in medie, echipa 
noastră a înscris 20 de goluri și a 
primit 16. Un raport intre „înscrise" 
și „primite" peste cel realizat de 
celelalte participante, dar care, totuși 
nu denotă o eficacitate serioasă. 
Este drept, 16 goluri primite cind 

■ joci cu formații recunoscute pentru 
marea lor forță de atac nu 
este nimic grav, deși, sinceri să fim, 
numeroase goluri s-au ’ primit „pe 
gratis", din greșeli simple, din ne
atenție. însă cu numai patru go
luri marcate Jn plus, echipa res
pectivă nu-și 'poate face iluzii, nu 
poate spera la prea mult intr-un tur
neu in care fiecare meci este im nor- 
tont, iar golaverajul — cum a fost 
și la „Trofeul Carpați" — are citeo- 
datâ chiar „ultimul cuvînt" in ierar
hizarea valorilor. Constatăm un lu-

cru bun : la înscrierea golurilor acum 
își aduc contribuția directă toți ju
cătorii. Absența lui Gruia, „tunarul" 
și cam singurul realizator veritabil 
al vechii reprezentative, se resimte 
tot mai puțin. La fel de adevărat 
este insă că se ratează mult, pină 
șl din situații ușoare, șuturile prin 
evitare, ca și contraatacurile pe in
tercepție, „armă" de mare eficiență, 
sint tot mai rare sau lipsesc cu de- 
6ăvirșire. Dintre cei ce ar putea și 
ar trebui să se înscrie ca golgeteri 
veritabili ai echipei, Kicsid intîrzie 
să se afirme cu adevărat. „Vina 
este numai și numai a lui — este de 
părere antrenorul Nedef. Nu face 
eforturi pentru a se autodepăși, se 
mulțumește cu ceea ce ii asigură ta
lentul...".

Ceva timp mal este pînă la „mon
diale". Priceperea antrenorilor Nedef 
și Vlase (ambii, de asemenea, an
trenori emeriți) este, firește, o ga
ranție că slăbiciunile echipei — din 
păcate, unele destul de vechi — vor 
fi eliminate. Trebuie întronată însă 
o disciplină fermă pentru toți jucă
torii. și in toate împrejurările. Cu 
toată părerea de rău, subliniem că 
in rindul handbaliștilor intilnim încă 
o serie de abateri de la normele de 
viață sportivă, tendințe de vedetism 
șl alte atitudini criticabile. Sperăm 
însă că. deopotrivă, jucătorii și an
trenorii vor înțelege importanța mo
mentului și răspunderea ce o au de a 
onora școala românească de handbal 
și la această nouă ediție a campio
natelor mondiale. Titlul suprem ce-1 
dețin ii obligă poate mai mult ca 
orice I

cu caracteristici superioare
Rafinăria Teleajen este una 

dintre marile producătoare da 
lubrifianți. Poate că nu toți con
ducătorii auto știu că în băile 
de ulei ale motoarelor se află 
produse ale acestei unități plo- 
ieștene. Poate că nici mecanicii 
de locomotive Diesel electrice 
nu cunosc faptul că buna func
ționare a motorului este asigu
rată de produsele rafinăriei 
ploieștene. în instalațiile aces
tei rafinării se realizează peste 
200 sortimente de lubrifianți, 
care contribuie la buna funcțio
nare a agregatelor, utilajelor, 
mașinilor-unelte. Colectivul de 
muncă al Rafinăriei Teleajen, 
unitate importantă a Centralei 
industriale de rafinării si petro
chimie Ploiești, se preocupă 
permanent de diversificarea 
producției, de îmbunătățirea ca
lității ei. în legătură cu aceas
ta, tovarășul inginer Mihai Ni- 
culcscu, director tehnic. ne-a 
spus : „Creșterea gradului de 
tehnicitate în toate ramurile 
economiei a determinat restruc
turarea producției noastre, mo
dernizarea ei in raport cu ne
voile actuale. Am fost obligați 
să producem și să livrăm noi 
tipuri de lubrifianți necesari 
la buna funcționare a noilor 
mașini-agregat și utilaje. O fru
moasă realizare a colectivului

nostru în acest an o constituie 
obținerea in instalații a uleiului 
„Super 2", necesar bunei func
ționări a motoarelor de lo
comotive Diesel electrice și a 
noilor tipuri de autocamioane 
Roman. Noul produs are carac
teristici net superioare celor cu
noscute și folosite pină acum. 
Pentru asimilarea lui a fost ne
voie de o susținută muncă de 
cercetare, de repetate experi
mentări in stația pilot, de pre
gătirea tehnologiei și fabricarea 
aditivului „P-312", indispensabil 
pentru realizarea uleiului „Su- 
per-2“.

De la același Interlocutor am 
aflat că la Rafinăria Teleajen 
s-au realizat și alte produse 
noi, între care cele pentru pro
tecția suprafețelor metalice 
existente, solicitate de către in
dustria rulmenților, precum și 
lubrifianți pentru industria sti
clăriei, care se folosesc cu suc
ces la fabricile din Turda, 
București, Mediaș. Azuga, Si
ghișoara. De asemenea, s-au ob
ținut și o serie de uleiuri emul- 
sionabile folosite in prelucra
rea metalelor prin așchiere, 
precum și ca lichide de ungere, 
răcire și altele.

C. CONSTANTIN

pen..ru


înternaționa
ORIENTUL APROPIAT în vederea reglementării

elaborata de România, avind coautori
40 de state, cu privire ia

• Președintelo A. Sadat î-a primit pe ambasadorii U.R.S.S. 
și S.U.A. • Consultări K. Waldheim—H. Kissingerși S.U.A. • Consultări K. situației din Irlanda de Nord D[ PRETUTINDENI

CREȘTEREA ROLULUI 
NAȚIUNILOR UNITE

ÎN VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres). — Adoptat In unanimitate la 

înrbrirrca dezbaterilor asupra punctului „CREȘTEREA ROLULUI OR- 
gwizatiei națiunilor unite in menținerea si consoli- 
DARFA RACII SI SECURITĂȚII INTERNATIONALE. ÎN DEZVOL- 
T\RF\ COLABORĂRII ÎNTRE TOATE NAȚIUNILE. ÎN PROMOVA- 
RE X NORMELOR DE DREPT INTERNAȚIONAL ÎN RELAȚIILE DIN
TRE STATE", proiectul de rezoluție elaborat de țara noastră, căreia 
I s-.au alăturat, în calitate de coautori, alte 40 de state, declară in pre
vederile sale principale :

CAIRO 2 (Agerpres). — Președin
tele Republicii Arabe Egipt. Anwar 
Sadat, i-a primit, succesiv, pe am
basadorii la Cairo ai Uniunii Sovie
tice și Statelor Unite.

In cadrul convorbirilor, arată agen
ția M.E.N., președintele Sadat a ex
pus punctul de vedere egiptean pri
vind întreruperea negocierilor de la 
kilometrul 101, pe șoseaua Cairo— 
Suez, intre reprezentanți militari ai 
Egiptului șl Israelului. Președintele 
egiptean a menționat că refuzul Is
raelului de a-șl retrage trupele pe 
pozițiile deținute la 22 octombrie 
creează In zonă o situație primej
dioasă de tensiune, care nu contri
buie la crearea atmosferei propice

BRUXELLES

depentru organizarea conferinței 
pace prevăzute.

★
La Washington, purtătorul de_

vlnt al Departamentului de Stat a 
declarat că Statele Unite au angajat 
consultări cu Republica Arabă Egipt 
și Israelul pentru ca Întreruperea 
convorbirilor dintre reprezentanți mi
litari ai celor două părți să nu împie
dice deschiderea conferinței de pace 
de la Geneva.

cu-

>•Conștientă că afirmarea unul curs 
nou in viața internațională, îndreptat 
spre instaurarea unui climat de în
credere si înțelegere între state 
sire reglementarea problemelor 
tcr-?t:->nalc de Interes general

in- 
SÎ 

In-
— __ ---------- -------- .----- cu

participarea cea mal largă nosibîlă a 
statelor. Adunarea Generală reclamă 
crederea corcsnunzătoare a rolului 
O.N.U. ca centru de armonizare a 
eforturilor națiunilor. Adunarea rc- 
nfirmă necesitatea imperioasa ca Or
ganizația Națiunilor Unite să devină 
un Instrument mal eficace în apăra
rea si întărirea independentei și ega
lității suverane a tuturor statelor, a 
dreptului inalienabil al fiecărui po
por de a-și hotărî singur soarta, fără 
nici un amestec din afară si. potri
vit Cartei Națiunilor Unite, să acțio
neze cu toată fermitatea Împotriva 
dominației străine si pentru preveni
rea si curmarea actelor de agresiu
ne sau a oricăror alte acte care, vio-

51lini Carta, ar primejdui pacea 
securitatea In’crnațională.

Adunarea Generală reînnoiește a- 
pclul <ău către toate statele de a fo
losi din nlin cadrul si mijloacele po 
caro le oferă O.N.U, nentru a pre
veni perpetuarea situațiilor de încor
dare. criză si conflict, a preîntîmpina 
apariția unor noi asemenea situații 
care pun în pericol nacea si securita
tea internațională și pentru a solu
ționa ne cale exclusiv pașnică pro- 
ble-nc’e Internaționale*.

Apreciind că ..O.N.U. poate aduce 
o contribui;e sporită la întărirea nă
rii si securității generale, prin acțiuni 
pentru așezarea relațiilor dintre toa
te statele ne baza principiilor Cartel 
și nentru folosirea mai activă a me- 
can'^mclor si posibilităților oferite 
de Cartă in vederea prevenirii con
flictelor si a încurajării soluționării 
p-snice a diferendelor dintre state. 
Adunarea Generală considera că 
creșterea rolului O.N.U. reclamă im-

bunătătirea constantă a funcționării 
și eficientei organelor salo principa
le, io exercitarea răspunderilor care 
lc revin prin Cartă".

în continuare, rezoluția subliniază 
„importanta sporirii eficienței rezo
luțiilor Adunării Generale șl a celor
lalte organe ale O.N.U.. Inclusiv a 
promovării active a metodei consul
tărilor intre toate stalclc membre In
teresate in elaborarea și adoptarea 
acestora, precum șl In evaluarea, 
după caz. a efectelor lor practice".

Relevînd că „Participarea activă a 
tuturor statelor membre la eforturile 
îndreptate spre întărirea O.N.U. și 
spre creșterea rolului ci în relațiile 
internaționale contcmporano este c- 
sentială pentru succesul acestor efor
turi". Adunarea Generală „cheamă 
stăruitor toate statele membre ca. in 
promovarea acestor eforturi, să-și 
îndeplinească obligațiile asumate in 
virtutea Cartei și, în conformitate 
cu prevederile acesteia, să transpună 
în viață rezoluțiile Adunării Generale 
șl alo Consiliului de Securitate".

în încheiere, rezoluția roagă secre
tarul general să pregătească un ra
port care să prezinte. într-o formă 
sistematizată, punctele de vedere, su
gestiile și propunerile formulate la 
sesiunea precedentă șl cea în curs 
de desfășurare, precum și în comu
nicările pertinente primite din par
tea statelor membre, și să-l prezinte 
Adunării la cea ’ ——
siune a sa. — 
menționează hotărirea Adunării Ge
nerale de a înscrie pe ordinea de zl 
provizorie a viitoarei sale sesiuni a 
punctului intitulat „Creșterea rolului 
O.N.U. in menținerea și consolidarea 
păcii șl securității Internaționale, în 
dezvoltarea colaborării intre toate 
națiunile, in promovarea normelor 
dreptului international In relațiile 
dintre state".

NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres). 
— Secretarul de stat al S.U.A., Henry 
Kissinger, aflat la New York, a avut 
consultări cu secretarul general 
O.N.U., Kurt Waldheim, precum și 
cu Bradford Morse, adjunct al 
cretarului general al Națiunilor Uni
te, in legătură cu situația din Orien
tul Apropiat. După cum a declarat 
un purtător de cuvint al O.N.U., dis
cuțiile „s-au referit la impasul la 
care s-a ajuns în convorbirile de la 
kilometrul 101 și se încadrează în e- 
forturile serioase de a se depăși di
ficultățile si'tuației actuale din Orien
tul Apropiat".

al
se-

LONDRA 2 (Agerpres). — Con
gresul anual al Partidului laburist 
social-democrat din Irlanda de Nord, 
partid al comunității catolice. întru
nit la Belfast., a aprobat, cu 235 vo
turi pentru și 22 contra, politica pe 
care o va urma partidul in cadrul 
Comitetului Executiv al provinciei. 
După cum s-a anunțat, acest orga
nism. destinat să conducă treburile 
în Irlanda de Nord, a fost creat in 
urma unui acord intervenit la 22 
noiembrie 1973 intre pantldele unio
nist, al alianței și laburist social
democrat.

Liderul Partidului laburist social- 
democrat, Gerry Fitt, a declarat că 
■nu există altă alternativă pentru re
glementarea situației din Irlanda de 
Nord dccît aocoa urmată în prezent, 
constind in reconcilierea, pe calea 
tratativelor, a intereselor comuni
tăților catolică și protestantă. El a 
subliniat importanța pe care o are 
viitoarea conferință tripartită a re
prezentanților guvernului britanic, 
guvernului Republicii Irlanda și au
torităților locale din Irlanda de 
Nord, care se va reuni la 6 decem
brie, la Sunningdale (Berkshire),

pentru crearea Consiliului Executiv, 
format din delegați al celor trei par
tide. Această conferință, a 6pus 
Gerry Fitt, se va desfășura in cir
cumstanțe care nu au fost niciodată 
atit de încurajatoare in întreaga is
torie a Irlandei de Nord.

propriei dezvoltări
Conferinfa miniștrilor de ex
terne din țările Pieței comune 

a Caraibilor

de-a XXIX-a sc- 
Totodată, documentul

ministeriale ale C.E.E.
BRUXELLES 2 

niștrii afacerilor 
finanțelor

REPUBLICA VIETNAMULUI DE SUD. Eforturi susținute pe șantierul de re
construcție a unui pod din provincia Quang Binh.

(Agerpres). — Mi-
— externe și cei ai

—.  din statele membre ale 
C.E.E. se Întrunesc luni și marți la 
Bruxelles, in reuniuni separate, 
pentru a examina o serie de proble
me cu care este confruntată în pre
zent Piața comună

Principala chestiune care se va 
afla in atenția miniștrilor de exter
ne va fi criza de energie. Este pro
babil — remarcă agenția Reuter — 
ca luarea unei hotăriri in această 
problemă să fie aminată pentru con
ferința la nivel înalt a C.E.E., care 
se va desfășura la 14 și 15 decem
brie. In capitala Danemarcei, Piața 
comună fiind în prezent puternic 
scindată asupra a ceea ce ar trebui 
făcut pentru depășirea crizei. Reu
niunea are loc după vizitele efec
tuate intr-o serie de capitale euro
pene de miniștrii petrolului din Al
geria și Arabia Saudită. Pe agenda 
discuțiilor va figura, de asemenea, 
un proiect de măsuri pentru com
baterea repercusiunilor penuriei de 
petrol elaborat de Comisia C.E.E.

In ceea ce privește reuniunea mi
niștrilor de finanțe, aceasta își va 
concentra dezbaterile asupra proble
mei inflației și a modalităților de 
realizare a uniunii economice și mo
netare a C.E.E. Ca și in cazul mi
niștrilor de externe, oficialitățile 
financiare ale comunității vor avea 
la dispoziție un document de lucru 
elaborat de Comisia de la Bruxelles, 
continind propuneri asupra a ceea 
ce ar trebui să constituie a doua e- 
tapă a uniunii. Data începerii aces
teia. stabilită de ultima conferință 
la nivel înalt a comunității, este de 
1 Ianuarie.

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT
Prima etapă a conferin

ței O.N.U. privind dreptul 
ÎÎÎHrii înc°P6 az* New York. Po
trivit hotărlril adoptate de Adunarea 
Generală, prima parte a acestei im
portante reuniuni va avea un caracter 
organizatoric, urmind ca problemele 
de fond să fie examinate in etapa a 
doua ce se va desfășura la Caracas, 
Intro 20 iunie — 29 august 1971.

Protocol coreeono-sovie- 
tic. La Încheierea lucrărilor 
de-a zecea sesiuni a Comisiei 
sultative interguvernamentale 
reeano-sovietice pentru probleme e- 
conomice și tehnico-științifice care 
a avut loc la Phenian au fost dis
cutate probleme referitoare la dez
voltarea colaborării economice șl 
tehnico-științifice dintre cele două 
țări, fiind semnat un protocol.

0 conferință a miniștri
lor arabi ai economiei va 
avea loc la 12 decembrie, la Cairo. 
Vor fi examinate probleme ale dez
voltării și cooperării economice între 
țările arabe.

rabe exportatoare de petrol. Intre 
care Egiptul. Arabia Saudită și Ku
weitul. El va informa oficialitățile 
tarilor respective despre nevoile de 
petrol ale țării sale si va proceda la 
o analiză a situației din Orientul A- 
propiat.

celei
con- 
co-

Guvernul spaniola
un decret menit să contribuie Ia 
frinarea inflației. Agențiile de pre
să notează că este vorba de restrin- 
geri severe ale prețurilor si profitu
rilor. decretul urmărind să contri
buie la micșorarea consecințelor ac
tualei penurii de combustibil.

r
LONDRA

Vicepremierul japonez, 
Takeo Mlki, urmează să viziteze In 
zilele următoare, ca trimis special a! 
guvernului nipon, o serie de țări a-

Sonda spațială „Pioneer-10"
Imagini în culori ale planetei Jupiter

NEW YORK 2 (Agerpres). — 
Sonda spațială „Pioneer-10" a 
transmis, de la distanța de apro
ximativ 2 milioane mile de Jupi
ter o nouă serie de imagini în cu
lori ale planetei, de o excelentă 
calitate. Planeta-gigant avare in 
fotografiile recepționate la Centrul 
spațial de la Mountain View ca un 
glob viu colorat, acoperit de fișii 
concentrice portocalii, gri si roșu- 
maronii. Reține atenția din nou 
așa-numitul „ochi roșu" al plane
tei, un oval imens (larg de 48 000

km și înalt de 13 000 km), care ar 
putea cuprinde trei, patru planete 
de mărimea Pămîntului. Fbtogra- 
fiile recepționate includ imaginea 
uneia din cele 12 luni jupiterlene, 
10, descoperită încă de Galilei.

Lansat la 2 marile 1972, „Plo- 
neer-10" urmează să atingă punctul 
de apropiere maximă de Jupiter 
(de aproximativ 130 000 km), luni, 
la ora 14,24 G.M.T. Viteza sa va fi 
atunci de aproape 120 000 km la 
oră.

Rezervele în aur și va
lută liber convertibilă ale 
Japoniei nu tost
sfîrșitul lunîl noiembrie, la circa 13.2 
miliarde dolari, cu 853 milioane do
lari în 6cădere față de luna prece
dentă — a anunțat un purtător de 
cuvint al Ministerului de Finanțe 
nipon.

Astronautul Charles „Pe
te" Conrad, unul dintre vetera- 
nil zborurilor cosmice americane, va 
părăsi, 
ani de 
țională 
ce tarea 
pentru _ _____ __________ __
președinte al corporației „American 
Television and Comunications" din 
orașul Denver.

Ca urmare a unei alune
cări de teren,cel Pu<to °p‘ Per' 
eoane și-au găsit moartea pe o so
sea din zona de sud-vest a Colum
biei — s-a anunțat oficial la Bogo
ta.

GEORGETOWN 2 (Agerpres). — 
La Georgetown s-au încheiat lucră
rile primei reuniuni a miniștrilor da 
externe din cele patru țări membre 
ale Pieței comune a Caraibilor 
(CARICOM) — Guyana, Jamai
ca, Trinidad-Tobago și Barbados — 
anunță agenția Prensa Latina. Prin
cipalele puncte înscrise pe ordinea 
de zl a dezbaterilor s-au referit la 
necesitatea întăririi acestei uniuni 
economice cu caracter regional, pre
cum și la adoptarea unei poziții 
concertate a statelor membre, in 
perspectiva negocierilor ce vor fi 
inițiate cu Piața comună vest-euro- 
peană pentru semnarea unor acor
duri bilaterale de cooperare.

In luarea sa de poziție, primul 
ministru al țării gazdă, Forbes Burn
ham, a arătat că, in etapa actuală, 
țările ce fac parte din CARICOM 
trebuie să militeze pentru extinde
rea relațiilor lor de cooperare șl 
pentru unirea eforturilor individua
le, menite sâ le asigure o dezvoltare 
economică de-sine-stătătoare. In a- 
cest sens, el a subliniat importanța 
pe care o prezintă politica de apă
rare a resurselor naturale de care 
dispun aceste țări, ca și exploatarea 
și valorifioarea lor în beneficiul po
poarelor respective. De asemenea, 
Forbes Burnham a insistat asupra 
problemei diversificării și extinderii 
raporturilor de cooperare cu țările 
socialiste în vederea stimulării dez
voltării unei economii proprii. El a 
precizat că Guyana a procedat la 
semnarea de acorduri economice și 
de asistență tehnică, științifică și 
culturală cu diferite state socialiste.

• VITAMINA Q. Mcdl. 
cui american Armand J. Quick, 
in virstă de 80 de ani, cu
noscut incă din anul 1934 pen
tru testul care-i poartă numele, 
folosit la determinarea capaci
tății de coagulare a singelul, a 
anunțat, recent, descoperirea 
unei noi vitamine — Q, EI a 
declarat că a tratat cu succes 
25 de persoane cu extract de 
soia continind această vitamină 
— esențială pentru mecanismul 
de coagulare a singelul.

© ARHEOLOGIE LA 
COLOSSEUM. zlaruliu. 
lian „l’Unltă" lși Informează 
cititorii că recente săpături 
efectuate în interiorul Colos- 
seumului din Roma au dus la 
noi descoperiri arheologice. 
Studiul unor materiale găsite 
cu ocazia acestor săpături, prin
tre care resturi vegetale (de 
stejari, castani, pini), rășini, 
simburi de fructe, oase de ani
male sălbatice și de pasări zbu
rătoare, monede, fragmente de 
ceramică și altele va aduce noi 
Indicații cu privire la desfășu
rarea vieții in cadrul Colosseu,-

CAMBODGIA

XXJRESPONDENȚIINOȘTRITRANSMIT:
ROMA:

Co^fruntăn social-politice Spre o conferință mondială

la 1 februarie 1974. după 11 
activitate. Administrația na- 
pentru aeronautică și cer- 

spațiulul cosmic — N.A.S.A,, 
a prelua funcția de vice-

Noi localități încercuite
de forțele patriotice

2
orașului

(Agerpres). — 
' ’ Vihear

PNOM PENH
După cucerirea .. .__ .....
Suor, important punct strategic în 
apropierea capitalei cambodgiene, 
forțele patriotice au continuat, in 
ultimele 24 de ore. să atace pozițiile 
lonnoliste pe diverse fronturi. Loca
litățile Srang și Tram Khnar, situate 
la aproximativ 25 km sud-est și res
pectiv sud-vest de Pnom . Penh, au 
fost încercuite.

MARGINALII
IMPOSIBILA ÎNTOARCERE 

COPILĂRIELA
Spectacol insolit pe 

esplanada din fața ca
tedralei Notre Dame : 
un grup de tineri cin- 

acompaniindu-se 
refren 
limbi 

Textul 
„Să

O anumită tensiune 
tinde a se face simți
tă în climatul social și 
po!;: ic b ri tarii c. La 
aceasta contribuie in 
bună măsură atacurile 
și contraatacurile in 
care se lansează tot 
mai frecvent fruntașii 
celor trei partide re
prezentate in parla
ment. In ultimul timp, 
lab i-.știi au depus in 
Camera Comunelor 
mai multe moțiuni de

aprinse. Punctul 
vralgic râmîne 
situația d? pe frontul 
social : sute de mii da 
oameni ai muncii. fă
când parte din princi
palele detașamente 
ale minerilor, ferovia
rilor și docherilor, 

angajați in ample 
mișcări revendicative.

intilnire. de 
miercuri, intre pre- 
m.erul Heath și repre
zentanții celor 250 000 
de mineri afla ți in 
grevă de peste două 
săptămini, s-a înche
iat fără rezultat. Mi
nerii au respins pro
punerile oferite de 
primul ministru, con
sideri ndu-le ca nesa
tisfăcătoare fată de 
cererile greviștilor. In 
urma acestei greve, 
producția de cărbuni a 
țării a scăzut cu 30 la 
sută.

Toate acestea, cit si 
multe a’!e probleme 
dificile care confruntă

sini

Ultima

guvernul conservator 
ar putea. după cum 
afirmă ziarul „DAILY 
MIROR". să grăbească 
data alegerilor parla
mentare.

Analizele din presă 
încearcă să desprindă 
cauzele acestei s!tua- 
ții. amintind că. atunci 
cind a venit la putere, 
in iunie 1970. cabine
tul Heath a căutat, 
așa cum a declarat in 
repetate rânduri, 
redreseze economia și 
să combată in mod e- 
ficient inflația. După 
un început mai slab, 
au fost obținute rezul
tate promițătoare : 
producția industrială 
a înregistrat unele 
creșteri. șomajul a 
scăzut pînă la o jumă
tate de milion de oa
meni. iar produsele 
britanice începuseră a 
șe dovedi competitive 
pe piața externă. Câl- 
cîiul lui Achile il con
stituiau insă inflația și 
prețurile.

În aceste împreju
rări. guvernul a ini
țiat un amplu program 
antiinflaționist. Prin
cipalele măsuri au vi
zat mai ales salariile, 
blocindu-le sau limi- 
tind unele majorări 
m n me. Consemnind 
rezultatele măsurilor 
respective, săptămâna
lul ..LABOUR WEE
KLY" scrie : ..După 
un an de asemenea 
experiențe pe spatele 
maselor muncitoare, 
constatăm că de fapt

să

inflația și prețurile au 
crescut și mai mult 
decit înainte". La a- 
ceasta se mai adaugă 
constatarea că balan
ța de plăți s-a dete
riorat și că lira ster
lină, altădată una din 
cele mai puternice 
monede, a ajuns as
tăzi la cel mai redus 
nivel cunoscut vreo
dată.

In condițiile ascuțirii 
frămintărilor sociale, 
s-ar avea in vedere — 
după cum scriu ziarele 
londoneze — even
tuala numire a lui 
William Whitelaw ca 
ministru al muncii. 
Observatorii politici 
Iau in considerare pri
ceperea și abilitatea, 
dovedite de Whitelaw 
în funcția de secretar 
de stat pentru Irlan
da de Nord. Se argu
mentează că dacă el a 
putut convinge parti
dele politice protes
tante șl catolice din 
Irlanda de Nord să 
negocieze și să ajungă 
la un acord, deși se 
aflau de ani de zile In 
conflict., de ce nu ar 
putea același verificat 
negociator să obțină 
rezultate bune și in 
tratativele guvernului 
cu sindicatele ? Mulți 
observatori privesc 
însă cu scepticism a- 
ceastă perspectivă, so- 
co’.ind că in domeniul 
confruntării cu sindi
catele. calitățile per
sonale nu sînt deajuns.

N. PLOPEANU

în problemele alimentației
După aproape trei 

săptămini de dezba
teri. la Roma au luat 
sfirșit lucrările celei 
de-a 17-a Conferințe 
a Organizației Națiu
nilor Unite pentru A- 
limentație și Agricul
tură (F.A.O.). Pornind 
de la actuala situație 
nefavorabilă a pro
ducției alimentare 
mondiale, o preocupa
re esențială a mem
brilor organizației a 
fost aceea de a căuta 
soluții, îndeosebi pen
tru depășirea penuriei 
de cereale care se face 
simțită in prezent în 
lume. In acest scop, 
dezbaterile conferinței 
s-au concentrat in cea 
mai mare parte asu
pra celor trei propu
neri ale secretariatului 
F.A.O. privind : „ajus
tarea agricolă inter
națională", proiectul 
de angajament in
ternațional privind 
„securitatea alimenta
ră" pe plan mondial 
și organizarea unei 
conferințe alimentare 
mondiale.

Răspunsurile pe ca
re cele 131 de state 
membre ale organiza
ției le-au dat acestor 
propuneri au fost, in 
general, pozitive. In- 
sărcinind secretariatul 
organizației să elabo
reze liniile principale 
ale strategiei F.A.O. 
in vederea unei „a- 
justări agricole Inter
naționale". menite să 
asigure, prin lnterme-

diul unor măsuri con
certate pe plan națio
nal, internațional și 
interguvemamental o 
dezvoltare stabilă ,! 
rațională a producției 
și comerțului in do
meniul agricol, confe
rința a scos in evi
dență necesitatea in
tensificării. in acest 
scop, a eforturilor tu
turor țărilor, precum 
și importanta extin
derii cooperării inter
naționale pentru creș
terea mai rapidă a 
producției agricole 
mondiale. In primul 
rind în țările in curs 
de dezvoltare.

O largă majoritale 
a întrunit și propune
rea referitoare la 
crearea unor stocuri 
cerealiere de către 
fiecare țară in parte 
pentru depășirea difi
cultăților in domeniul 
alimentar in cazuri 
de secetă și recolte 
scăzute. Potrivit hotă- 
rîrii conferinței, di
rectorul general al 
F.A.O. urmează să 
convoace, în perioada 
imediat următoare, un 
grup de lucru deschis 
tuturor guvernelor 
direct Interesate in 
producția, consumul și 
comerțul de cereale.

Tn unanimitate, con
ferința F.A.O. s-a pro
nunțat In favoarea or
ganizării in noiembrie 
1974, la Roma, sub 
auspiciile O.N.U., a 
unei conferințe mon-

51

diale în problema ali
mentației.

Făcind un bilanț al 
actualei conferințe, ob
servatorii remarcă cu 
satisfacție pașii intre- 
prinși de această in
stituție specializată a 
O.N.U. în direcția în
făptuirii universalității 
sale, măsurile 
drept scop 
întărirea 
sale, la o 
participare 
statelor la ...... 
organizației. Un 
ment semnificativ al 
sesiunii l-a constituit 
prezența pentru pri
ma oară la lucrări a 
unei delegații a R. P. 
Chineze, țară care în 
primăvara acestui an 
și-a reluat locul ce-i 
revenea de drept în 
organizație. In același 
timo, cinci noi state 
— R. P. Albania. R. P. 
Mongolă, Bangladesh, 
Uniunea Emiratelor 
Arabe și Republica 
Guineea-Bissau — au 
fost primite in rîndu- 
rile F.A.O.

Prin intervențiile 
prezentate în dezba
teri, prin propunerile 
și sugestiile avansate, 
delegația română și-a 
adus din plin contri
buția la reușita celei 
de-a 17-a Conferințe 
a Organizației Națiu
nilor Unite pentru A- 
llmentație și Agricul
tură,

__  avind 
să ducă la 
eficacității 
mai largă 
a tuturor 
activitatea 

mo-

Radu BOGDAN

tă, 
la chitară, un 
reluat in 4—5 
de circulație, 
sună cam așa : 
redevenim copii, e sin
gura cale a fericirii".

Oamenii zimbesc, 
turiștii ii fotografiază 
ca pe o curiozitate și 
trec mai departe. Dar 
întoarcerea la copilă
rie este intr-adevăr o 
atit de mare fericire ? 
Iată o întrebare la 
care încearcă să dea 
răspuns „Salonul co
pilului, al tineretului 
și al familiei", aflat în 
acest an la a 26-a edi
ție a sa.

In acest an salonul 
și-a propus ca temă 
răspindirea științei, a 
culturii și a cunoștin
țelor generale. Cum 
se împacă epoca ato
mului și _ . ”
neticii cu protejarea 
naturii și a mediului 
înconjurător ? Un colț 
de pădure cu arbori 
naturali și animale vii, 
prilejuiește zilnic con
cursuri pentru cunoaș
terea și protejarea pă
durilor.

a ciber-

ZIARE

O îngrijorare accen
tuată iși face loc in 
ultimul timp printre 
ziariștii din Africa de 
Sud. in urma hotări- 
rii guvernului de la 
Pretoria de a intro
duce, începind de a- 
nul viitor, o lege care 
să interzică publica
țiile ce se pronunță 
împotriva practicilor 
apartheidului. Prin a- 
ccastă lege, autorită-. 
țiie rasiste încearcă 
să intimideze pe acei 
ziariști sud-afrlcani 
care, in articolele lor. 
dezaprobă măsurile 
discriminatorii ale gu
vernului sau spri-

mului șl, In genere. In Roma In 
sec. IV e.n. O deosebită impor
tanță prezintă din acest punct 
de vedere faptul că, explorin- 
du-se sistematic colectorul ra
dial vestic — conducta de 
scurgere a apelor și reziduuri
lor — construit in a doua jumă
tate a sec. IV e.n., s-a putut 
constata că acesta conserva si
gilat materialul de scurgere din 
acea epocă, provenit din inte
riorul Colosseumului — ceea ce 
este de natură să îmbogățească 
documentarea cu privire la is
toria Romei in acea perioadă.

® CIMENT DIN COA
JĂ DE... OREZ. Coaja bo
bului de orez va putea fi 
folosită in construcții sub for
mă de... ciment, a declarat 
recent cercetătorul american de 
origine indiană P. Kumar Meh
ta. Metoda de transformare este 
simplă. Din cenușa cu bogat 
conținut de siliciu obținută din 
arderea controlată a cojii ră
mase de pe urma decorticării 
orezului, combinată cu var re
zultă un cimert de culoare nea
gră, ieftin și mai rezistent la 
acțiunea acizilor decit cimentul 
obișnuit. Transformarea cojii 
orezului in ciment cere un echi
pament simplu cu care pot fi 
înzestrate multe fabrici rurale.

Dar... ciudată pădure, 
transplantată intr-un 
decor de beton, metal 
și sticlă ! Pentru că 
salonul este amenajat 
sub o cupolă ultra
modernă, ridicată la 
rindul său in cel mai 
nou cartier parizian : 
La Defense. Un car
tier alcătuit din blocuri 
cu zeci de etaje, fără 
urmă de spații verzi, 
un deșert de beton șl 
asfalt, cum il denu
mesc urbaniștii. In 
cele cîteva ore petre
cute in acest univers 
de basm contemporan 
am constatat insă că 
marea majoritate a vi
zitatorilor este atrasă 
nu de pădure, ci de 
produsele și miracolele 
industriei, de la cioco
lată și imbrăcăminte, 
la mini-automobilele 
electrice. Odată in- 
trati sub cupola sa
lonului, copilul și ado
lescentul sini asaltați 
in primul rind de re
clamele a sute de fir
me in căutare de 
clientelă. Copilul de
vine astfel micul client 
de azi, in perspectiva 
marelui cumpărător de 
miine. Universul copi
lăriei este dominat de 
titluri luminoase, ca

pe marile bulevarde, 
de inscripțiile unor 
firme de băuturi răco
ritoare, încălțăminte, 
mobilă, săpunuri, sal
tele de plastic, electro
nică, aparate, fotogra
fice etc. Visul lasă loc 
realității 
mirările 
nează cu 
sub plafonul 
al preocupărilor 
destre, ”
lează adeseori factura 
piperată a firmelor 
producătoare de bucu
rii tarifate. Universul 
copilăriei nu se deo
sebește astfel de uni
versul adulțllor decit 
prin cîteva imagini 
exterioare. După cum 
remarca un confra
te parizian, salonul 
celei mai frumoase 
virste a devenit un 
loc in care vizitatorul 
intră copil și iese... 
consumator. Basmul 
contemporan este un 
mozaic strălucitor care 
se vinde bucățică cu 
bucățică, in zgomotul 
insuportabil a sute de 
megafoane.„

cotidiene, 
vîrstei pla- 
aripi grele 
' betonat 

pe- 
jocul dislmu-

Paul
DIACONESCU

Paris

SUB „SABIA LUI
VORSTER a

jină unele revendicări 
ale populației de cu
loare.

Cind premierul Vor
ster i-a invitat recent 
pe gazetarii noncon
formist să-și... auto- 
cenzureze materiale
le. apelul său a stir- 
nit vii proteste. Re
dactorii de Ia ziarul 
„Rand Daily Mail", 
care apare in limba 
engleză, și-au expri
mat Indignarea față 
de presiunile premie
rului sud-african și 
au anunțat că nu vor 
ceda.

Ulterior, Vorster a 
refuzat să primească

Uniunii
Africa 

solicita 
proble- 
preseL 

întreve- 
are ros- 

declarat 
Vorster. Pe de altă 
parte, gazetarii sud- 
africanl cu vederi 
progresiste și-au ex
primat hotărirea de a 
continua să reflecte, 
ca și pînă acum, in 
articolele lor politica 
rasistă, inumană, a 
autorităților de la 
Pretoria.

o delegație a 
ziariștilor din 
de Sud, care 
o discuție în 
ma libertății 
„O astfel de 
dere nu-și 
tul" — a

Pe

T. P.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București. Piu» SdnteU. Tel. 17 60 10. 17 60 70. Abonamente ,e Iac 1. ollellle poștale W Uluzorll din Intreprtndert fl InrtltutU Din .IrâlnSUW, .bonamenlel. » Iac prin 
* calea Grivițel nr. 64—66 P.O.B. — 2001. Tiparul i Combinatul Poligrafic CASA SCINTEH W 369

. o MORMINTE HUNI- 
CE IN SIBERIA ORIEN- 
TALĂ. Arheologi sovietic/ 
descoperit în Siberia orientară o 
construcție unică în lume, care se 
presupune a fi mormîntul unuia 
sau mai multor șefi ai hunilor. 
Și anume, sub mai multe stra
turi de pămint s-au găsit 15 
săli apărate de ziduri puternice 
conținind obiecte rituale din 
lemn sculptat și rozete utili
zate pentru ornamentarea sar
cofagelor. Specialiștii sovietici 
cred că se află in ajunul unei 
mari descoperiri, comparabilă 
cu a celebrelor coline funerare 
ale sciților din stepa de sud a 
Ucrainei.

® MORILE DE VÎNT 
RĂSPUND LA S.O.S. 
In contextul crizei de energie, 
în Norvegia au început să fie 
instalate „mori de vint“, pro
ducătoare de energie electrică 
— pe piscuri aflate la mari al
titudini. La extremitatea unor 
schele metalice de aproape 50 
de m înălțime este montată o 
instalație, ale cărei aripi, cu 
diametrul de 9 m, acționate de 
vint, cu 130 de rotiri pe secun
dă, asigură o capacitate de 4 100 
de Wați. Instalația este astfel 
alcătuită incit la orice viteză a 
vîntului, numărul de rotații a 
paletelor să fie constant, iar In 
perioadele de acalmie un acu
mulator să asigure un flux con
tinuu de curent. Transportarea 
și montarea acestor „mori“ la 
mari înălțimi și în regiuni ne
primitoare sînt asigurate de 
elicoptere — așa cum 6e vede 
in fotografia de mai jos.
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