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Prima

Calele de lansare de la Șan
tierul naval din Galati sint in 
aceasta ultima lună a anului 
martorele hărniciei constructo
rilor de nave de aici. După ce 
la 2 decembrie a fost lansată 
nava de 8 250 tdw, acum se a- 
flă în pregătire, pentru a fi lan
sate, o navă de 4 500 tdw și 

alta de 18 000 tdw
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I.
LA TOATE Lsl

Ne mal despart doar trei săptă- 
mim de sfirșitul anului 1973 — an 
care se remarcă prin ritmuri mari 
de creștere în toate domeniile de 
activitate. Nu ne propunem să fa
cem acum un bilanț al rezultatelor 
de prestigiu din acest an. ci să pri
vim cu exigență și angajare 
perspectiva imediată a încheierii cu 
succes, pe toate planurile, a activi
tății economice in acest an hotări- 
tor pentru realizarea cincinalului 
înainte de termen. Răspunzind cu 
însuflețire îndemnurilor secretaru
lui general al partidului, acționînd 
cu răspundere și fermitate pentru 
traducerea in viață a sarcinilor sta
bilite de partid, să ne concentrăm 
toate eforturile. întreaga capacitate 
de muncă — in fiecare întreprin
dere și pe fiecare șantier, la fiecare 
loc de muncă — pentru a face din 
cele trei săptămini care au rămas 
pină la încheierea anului o perioa
dă a rezultatelor record in ansam
blul acestui an. o perioadă a ran
damentelor maxime în munca 
noastră. Așa cum au dovedit-o și 
pină acum, comuniștii, toti oamenii 
muncii vor acționa energic, cu toa
te forțele, pentru ca planul și an
gajamentele asumate în întrecere să 
fie îndeplinite, pentru ca bilanțul 
economic pe 1973 să fie cit mai 
rodnic.

„Fiecare întreprindere eu planul 
anual realizai integral la toate pro
dusele și sortimentele !** — iată o 
cerință economică de primă impor
tanță, de stringentă actualitate. 
După cum se știe, in acest an, in 
lumina indicațiilor date de condu
cerea partidului, marea majoritate 
a colectivelor de întreprinderi au 
acordat o atenție deosebită realiză
rii ritmice nu numai a unor indi
catori valorici ai producției, ci, in 
primul rind, a planului la produc
ția fizică, la sortimentele prevăzute 
in strinsă concordantă cu necesită
țile economiei. Există, in acest 
sens, numeroase exemple oferite de 
Întreprinderile și județele care au 
raportat îndeplinirea prevederilor 
planului pe primii trei ani ai cin- 
cinalului, care și-au axat preocu-

pările pe suplimentarea producției 
la sortimente de primă necesitate 
pentru economia noastră, pentru 
satisfacerea cerințelor Dietei inter
ne și exportului. Oțel, laminate, 
motoare electrice, mijloace de 
automatizare, rulmenți, fire și fibre 
chimice, numeroase bunuri de con
sum — iată numai citeva din pro
dusele înregistrate de statistică la 
capitolul „depășiri".

Nu mai puțin adevărat este că în 
alte întreprinderi, dintr-un motiv 
sau altul, au apărut unele nereali- 
zări, care au afectat și afectează 
bilanțul general. Este vorba de mi
nusuri de producție apărute in uni
tăți producătoare de autocamioane, 
utilaje tehnologice pentru industria 
chimică, îngrășăminte, mașini-unel- 
te, materiale de construcții ș.a. Iată 
de ce, in aceste zile, se cere colec
tivelor din întreprinderile care au 
înregistrat rămineri in urmă, la un 
produs sau altul, să acționeze cu 
toate forțele, cu întreaga lor putere 
de muncă, sub directa conducere a 
organizațiilor* de partid, pentru a 
diminua și recupera restanțele, ast
fel ca dispozitivul echilibrat al pla
nului să nu fie perturbat. In per
manență să se aibă in vedere că, 
in sistemul economiei noastre, ca
racterizat printr-o continuă adînci- 
re a relațiilor de cooperare dintre 
întreprinderi, respectarea cu rigu
rozitate a disciplinei de plan la pro
ducția fizică, la ceilalți indicatori 
constituie o necesitate vitală. A 
neglija, a eluda necesitatea reali
zării ritmice și integrale a planu
lui pe sortimente înseamnă a pro
voca inevitabile perturbațil in me
canismul cooperării interuzinale. in 
aprovizionarea tehnico-materială, 
cu consecințe in lanț in diferite u- 
nități beneficiare. Economia națio
nală are nevoie ca planul să fie 
realizat integral, in fiecare unitate 
industrială, la toate produsele ne
cesare activității altor întreprinderi, 
fondului pieței și exportului.

Nimic nu trebuie precupețit în 
aceste zile pentru realizarea planu
lui la fiecare produs, la fiecare sor
timent. Să dăm dovadă de muit

spirit organizatoric și să folosim 
din plin, cu valoare maximă pentru 
producție, fiecare zi, fiecare ceas, 
fiecare minut. Pină la sfirșitul a- 
nului mai sint de realizat însem
nate cantități de oțel, fontă, căr
bune. mașini, utilaje, dc produse 
ale industriei electrotehnice și elec
tronice, ale chimiei, ale celor
lalte ramuri ale industriei. Să ac
ționăm cu toată priceperea și prin 
toate mijloacele pentru a evita ori
ce goluri in aprovizionarea tehnico- 
materială a întreprinderilor, a locu
rilor de muncă, pentru a asigura 
desfășurarea normală a lucrului, 
fără întreruperi și stagnări. După 
cum s-a arătat in recenta plenară, 
un singur minut din timpul de lu
cru al personalului productiv din 
industrie echivalează cu o produc
ție de circa 3.3 milioane lei. Iată 
de ce partidul cheamă pe toți co
muniștii, pe toți muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii să declare un NU 
hotărît risipei de timp, oricăror a- 
baleri de la disciplina muncii, să 
ioloscaseă din plin capacitățile de 
producție, cu convingerea că așa se 
pot cișlîga insemnate poziții in bă
tălia pentru realizarea in bune con
diții a planului pe acest an, pentru 
îndeplinirea cincinalului înainte de 
termen.

Maximă atenție trebuie acordată 
în fiecare unitate realizării și li
vrării neîntârziate a tuturor canti
tăților de produse prevăzute in 
planul de export, pentru ca și la 
acest capitol să îmbogățim bilanțul 
de sfirșit de an. Obligațiile asu
mate in acest an de întreprinderile 
producătoare prin contractele în
cheiate cu partenerii externi tre
buie să fie onorate integral și in 
condiții de calitate ireproșabile. 
Subliniem imperativul calității a- 
tit pentru producția destinată ne
voilor interne, cit și a celei pentru 
export, pentru a se înțelege clar că 
eforturile ce se fac în aceste zile 
in unele întreprinderi, pentru recu
perarea restanțelor la diferite sor-

(Continuare in pag. a IlI-a)

Podiumul
de nisip...

L-am privit dacă nu cu stupoare, cel puțin cu sur
prindere. La un moment dat nici nu mai faceam efor
tul să rețin cuvintele pe care le rostea. Îmi era sufi
cientă gesticulația grandilocventă. Stătea înțepenit in 
fața unuia din tablourile pe care le prezentase in 
expoziție și... se explica. Cu vorbe mari, cu un exces 
de superlative, pe care, oricit ai avea deprinderea 
autoadulării, tot ar trebui să știi sd pui ceva surdină 
calificativelor.

Mi-am amintit, privindu-l, printr-o ciudată asociație, 
de o scenă petrecută in vară, la mare. Concentrați, 
gravi, cițiva copii modelau din nisipul umed un fel de 
movile crenelate cu fantezie, străbătute de curioase 
galerii. Lucrul le era pe sfirșite. După ce și-aujjrivit 
cu respect „opera" au început să „o comenteze".

— Castelul meu e mai frumos a spus unul, cirlion- 
țat, așteptind, din partea celorlalți, confirmarea care... 
n-a venit.

— Al meu e mai mare !. a crezut un altul a fi găsit 
un argument zdrobitor.

— F restrel ‘ mai luminoase
— Da’, voi n-aveți in castel* pe Albă ca Zăpada !.

PICĂTURA DE CERNEAU
a încercat unul cu mai multă imaginație să-și înno
bileze movila. , .Pe acel colț de plajă s-a înălțat dintr-o data corul 
multor voci, fiecare câulind, la octave superioare, să 
c,e facă auzită. Era ceva de înțeles in supraestimarea 
movilelor de nisip umed, in „lipsa de măsură" a c^-ur 
mici, în gesticulația lor patetica. Jocul lor avea haz.

Reamintîndu-mi-l. in mica sală de expoziție, m-am 
surprins zimbind. Dar am fost repede „readus la or- 
d ne" de glasul autoritar al celui care tocmai explica 
„unicitatea brunului" și ..virtuțile inefabile ale oran- 
jului", din a căror dispunere in pagina - auzi dum
neata ! — „se iscă, simultan, o senzație de lumină 
zenitală și de spaimă nocturnă", ș.a.m.d., ș.a.m.d.

Si poate, nu aș fi dat mare atenție ini implant, poate 
nu m-aș h formalizat de faptul că tabloul cu pricina 
era in multe privințe, o mostră de banalitate, dacă 
nu aș fi fost martor și la alte scene, in care oameni 
altfel serioși, iși autoelogiază rodul propriei activități 
fără umbră de măsură. Cu atit mai mult cind pro
dusul este confecționat, uneori, din materiale mult mai 
perisabile decit nisipul plajei evocate. polua nu 
te întrebi : „De unde atita curaj ? . Poporul nostru are 
citeva zicale despre asemenea oameni care nu așteapta 
sancționarea de către public a valoni muncii lor ft i 
grăbesc sd și-o autoevalueze — bineînțeles, ditirambic. 
Ele sună simplu și conțin o amară și neiertătoare iro
nie : „I-au murit lăudătorii" sau „Lauda de sine nu 
mi roase-a bine".

A’u strică, mă gindesc, cind il vedem pe cite unul 
țopăind in jurul „movilei" lui de nisip repede m șea tor 
sa-i amintim aceste concentrate lecții de morala, au 
de alta, insă „jocurile de copii" pot deveni nu numai 
caraghioase, dar și păguboase la oamenii mari.

NIcolae DRAGOȘ

B decembrie 1973. 
Ora 12. La întreprin
derea de vagoane din 
Drobeta Tr. Severin, 
dublu moment sărbă
toresc : împlinirea a 
15 ani de cind fosta 
măruntă unitate de 
reparații produce va
goane — și ieșirea din 
fabricație a vagonului 
nr. 35 000. O cifră im
presionantă.

Prima întrebare pe 
care sintem tentați s-o 
punem ing. Popa Va
lerin, .secretarul co
mitetului de partid al 
întreprinderii, cel care 
ne-a făcut invitația la 
această emoționantă 
sărbătoare industria
lă, este una tipică pen
tru asemenea împre
jurări : Ce lungime ar 
avea un tren alcătuit 
din ?... Dar n-ajun- 
gem s-o rostim pen
tru că. in aceste cli
pe. nimeni din sala de 
asamblare, unde ne a- 
flăm, nu pare să fie 
dispus pentru aseme
nea calcule.

In aceste clipe, toa
tă lumea, de la di
rector și secretarul de 
partid și Pină la cel 
mai proaspăt ucenic, 
de la acesta sl pină 
la veteranii invitați 
de onoare — ca mai
strul Gheorghe Za
haria, Erou al Muncii 
Socialiste (40 de ani 
la același loc de mun
că !) sint cu atenția 
concentrată asupra

gesturilor aproape so
lemne cu care, comu
niștii Tachc Trăislaru, 
Dumitru Ruptureanu 
și Grigore Dragolă ve
rifică pentru ultima 
oară fiecare suban- 
samblu. fiecare insta-

lurile Industriale, 
plaudă viu, vibrant, 
ca la apariția unei 
mari vedete. De fapt, 
se aplaudă pe el 
șiși... Si totuși, 
lungime ar avea 
tren alcătuit din ?...

ln- 
ce 
un

voia amintirilor. 
Despre întreprindere, 
despre evoluția pro
ducției... Notăm două 
asemenea evocări :

— Cind mă gindesc 
că am început prin a 
repara material ru-

constrult primul 
gon 
două 
meni 
eram 
deși 
singur tip de 
Ce să mai zic azi, cind

descoperit
osii, nu știa ni- 
de noi. Dar noi 
foarte mindri. 
produceam un 

vagon.

SĂRBĂTORILE INDUSTRIEI

ano un tren ct 35 de mii
de vagoane!

lație a vagonului dea
supra căruia cineva a 
scris pe un panou, cu 
cretă, apăsat: „35 000". 
a lături nd cifrei si o 
floare, pe cit de stân
gace in desenul ei. pe 
atit de emoționantă in 
semnificații. Iar cind 
Grigore Dragotă ros
tește urarea atit de aș
teptată : „Gala ! De 
acum, drum bun pe 
drum de fier pal
mele puternice, pline 
de urmele metalului, 
de uleiurile si vopse-

Dar din nou n-apu
căm să punem tradi
ționala întrebare. Pen
tru că toti cei de față 
au devenit, deodată, 
volubili, vorbăreți: iși 
string miinile. se bat 
pe umăr, se felicită, se 
strigă pe nume de la 
un capăt la altul al 

desprehalei, discută
..noul născut", despre 
cei care vor 
despre ziua da azi sl
despre cea de miine. 
Și mai ales, se lasă

. urma.

lanț simplu — din 
ciocan — iar acum ne 
mindrim că aproape 
17 00 de vagoane fa
bricate de noi străbat 
drumurile de fier ale 
multor țări de pe me
ridiane îndepărtate, 
nu-mi vine să cred 
(ing. Vasile Bacalu, 
directorul unității).

— Acum, cind zici 
MEVA — marca noas
tră — știe toată lumea 
despre cine e vorba. 
Dar în 1958. cînd am

am asimilat în fabri
cație 25 de tipuri de 
vagoane. Șl ce vagoa
ne. Peste 98.5 Ia sută 
din producția noastră 
pe 1973 merge la ex
port.

— Și. totuși, ce lun
gime are un tren al
cătuit din ?...

— Nu m-am gindit 
la asta, ne spune cel 
întrebat. Constantin 
Diaconu, Inginerul șef 
al Întreprinderii, dar 
pot să vă furnizez altă

cifră : 150 de milioa
ne de lei. Aceasta este 
depășirea noastră pen
tru primii trei ani al 
cincinalului. Desigur, 
o cifră pentru rapor
tul de la finele aces
tui decembrie. Dar 
noi avem Îndrăznea
la să vorbim despre 
ea incă de pe acum.

— Și, totuși, ce lun
gime ?...

Ne scoate din 
încurcătură, tranșant. 
Eroul Muncii Socia
liste Gh. Zaharia :

— Păi socoteala e 
foarte simplă. Soco
tiți că un tren de mar
fă are in medie 50 de 
vagoane si impărțiti 
35 000 la cifra asta. O 
să aflați cite ..trenuri" 
am produs noi in 15 
ani.

— Dar lungimea to
tală ?

— Și asta e simplu, 
înmulțiți, adică lun
gimea unui vagon, cu 
35 000... Ați înmul
țit ? Cit v-a dat ?...

Reporterii au făcut 
socoteala simplă pro
pusă de maistru, dar 
nu dezvăluie rezulta
tul. Lasă cititorului 
plăcerea de a-1 afla 
singur. Deci, ce lun
gime are un tren al
cătuit din ?....

Petre DRAGU 
Virgil TATARU

mune
la Ripiceni,
la Ripiceni...

VALEA JIULUI

J

ACTUALITATEA

CULTURALA

Anul acesta, în unitățiLe miniere 
din Valea Jiului s-au efectuat lu
crări complexe, in scopul creării 
unor noi capacități de producție 
și pentru dezvoltarea și moderni
zarea celor existente. S-au des
chis galerii noi. abataje de 
mare capacitate și s-au construit 
numeroase alte obiective miniere. 
A crescut indicele de mecanizare 
a operațiilor de susținere, încăr
care și transport in subteran. Se 
află în plină desfășurare lucrările 
de extindere și perfecționare a li
niilor tehnologice de preparare a 
cărbunelui. Concomitent, s-au în
treprins acțiuni eficiente, menite

să asigure premise reale pentru 
îndeplinirea ritmică a sarcinilor 
de plan pe 1974. Astfel, au fost îm
bunătățite programul de lucru în 
subteran și sistemul de aprovizio
nare tehnico-materială a locurilor 
de muncă, creindu-se depozite de 
materiale și echipe speciale de 
aprovizionare. De pe acum, aceste 
măsuri au determinat o creștere 
a productivității muncii. Pe aceas
tă bază, producția zilnică de căr
bune extras din Valea Jiului a 
crescut, in luna noiembrie, cu cir
ca 8 000 tone față de realizările 
înregistrate în lunile precedente.

(Agerpres)

supra prefacerilor ce 
se vor înregistra pină 
in 1977 și 
du-se mai . 
cipantilor ’ 
alte sate 
Cinghilia.
vila Ruptă. Lehnești, 
Ripicenii Vechi. De 
ce acestora ? Pentru 
că. după largi consul
tări reciproce, aici au 
hotărit acești săteni 
să-și mute locuințele 
ca urmare a începerii 
lucrărilor la 
hidrotehnic
Costești. La sfirșitul 
adunării am 
primarului ■ 
mănunte asupra 
dotări ce-mi scăpase
ră. Notez : rețea de 
apă și canalizare, re
țea stradală moderni
zată. multe alte do
tări cu caracter ur
ban.

— Cind veți Începe 
lucrările de edificare 
a acestei localități 
model ?

— Pregătirile au în
ceput chiar astăzi.

prezintă dreptunghiu
rile portocalii ? Sint 
loturile pe care veți 
putea construi locuin
țe. Porțiunile in 
bastru 
nele de producție — 
una agrozootehnică, 
iar cealaltă industria
lă — ale cărei obiec
tive vor pune în va
loare resursele de 
materiale și materii 
prime locale. Rețineți, 
vă rog : ce-am spus 
pină aici se va în
făptui in prima etapă 
de dezvoltare. adică 
pină în 1977, statul 
contribuind cu 
26 milioane lei**.

...Toate acestea 
le-am auzit zilele a- 
cestea la 
— primul 
conomic 
caracter 
județul 
spuse.
largi adunări, de că
tre primarul comunei. 
Mihai Iosub a pre
zentat schița de sis
tematizare în detaliu, 
lnsistind mai ales a-

„Aceasta este școa
la cu 16 săli de cla
să. Va avea două e- 
taje și se va com
pune din cabinete de 
specialitate, ateliere. 
Ceea ce vedeți aici 
este centrala termică. 
S-a prevăzut să func
ționeze cu combusti
bili solizi. Va încălzi 
toate dotările din cen
trul civic. Priviți și 
grădinița, cu o capa
citate de 120 locuri, 
iar alături, creșa. A- 
cestea sint blocurile 
de locuințe : la parter 
— magazine, ateliere 
pentru prestări de 
servicii către popu
lație. Vizavi — un 
complex sanitar, o 
farmacie, localul ser
viciilor P.T.T.R., baia 
și brutăria (...) Late
ral — localul 
nulul cultural 
bibliotecii (capacita
tea sălii de spectaco
le : 400 locuri). Obser
vați $i parcul, șl sta
dionul, iar aici va fl 
o zonă de agrement 
mai mare. (...). Ce re

să
al-

constituie zo-

i adresin- 
ales parti- 
veniti din
— Rișca, 
Bold. Mo-

nodul 
Stinca-

circa
solicitat 

citeva a- 
unor

în pagina a ll-a
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Scena

Silvestri AILENEI

sportive din

Agendă muzicală
Filme în premieră
Expoziții
Manifestări culturale județene

Ripiceni 
centru e- 

și social cu 
urban din 

Botoșani — 
în fața unei

SîWORT
Start oficial in ediția 
de iarnă a „Cupei ti
neretului"
FOTBAL. Divizionare
le A și B au intrat „in 
vaccnță"

TENIS. După „Marele 
premiu
Năstase
„Turneul

F.I.L.T.", . Ilie 
a cîștigat și 
campionilor"

Alte știri
tară și de peste hotare — 
în pag. a 111-a.

Unul din ultimele goluri ale sezonului fotbalistic 1973. Autor: Neagu (Rapid), ieri pe sfa- 
'■ ' '' Foto : ML Andrccscu

Cînd organizatorii sportului

mai ales spre... performanțe
Ancheta noastră la întreprinderea „1 Mai" din Ploiești

Aflasem mai de mult că asociația 
sportivă „Prahova", a salariatilor 
întreprinderii „1 Mai" din Ploiești, 
dispune de una dintre cele mai fru
moase și bine dotate baze sportive. 
Un adevărat complex polisportiv, 
poate nu impunător prin monumen
talitate, dar intru totul funcțional și 

oricind la dispoziția miilor de mun
citori și a familiilor lor. L-am vizi
tat deunăzi cind incă nu dăduse ză
pada — e drept, la o oră cind se afla 
„in repaus", doar cițiva tineri jucind 
fotbal... pe terenul de handbal — 
împreună cu secretarul asociației, N. 
Burghele. Un stadion de fotbal, 
proaspăt gazonat, o pistă de atletism, 
terenuri de volei, baschet, teniș. 
handbal, o sală de sport, un bazin de 
înot — toate la fel de imbietoarG, 
bine întreținute, cu instalațiile și a- 
nexele aferente. Mina bunului gospo
dar se observă pretutindeni, inclusiv 
la magazia de echipament și mate
rial sportiv, fapt ce-1 remarcăm cu 
prioritate și in rindurile de față. 
Aflăm că, deseori. întreaga bază 
sportivă este ..luată cu asalt", sur- 
prinzindu-i chiar pe organizatorii 
„Amatori de sport sint din ce în ce 
mai mulți. Reținerea terenurilor se 
face cu citeva zile înainte" — ne pre
cizează secretarul asociației. Intr-a
devăr : din inițiativa asociației spor
tive sau a comitetului U.T.C. — nu 
de puține ori, din propria inițiativă 
a tinerilor dintr-o secție sau alta — 
au loc concursuri ocazionale și „cam
pionate de casă" la diferite sporturi, 
întreceri in cadrul etapelor de masă 
ale unor competiții centrale. Atle
tismul, fotbalul, popicele, voleiul, 
handbalul, orientarea turistică, îno
tul, mai recent tenisul sint sporturi 
care — unele mai mult, altele mai 
puțin — ii interesează pe muncitorii 
de la „1 Mai", care le practică ori 
ar vrea să le practice cu plăcere.

Ne-au fost prezentate o serie de ci
fre (asupra cărora n-am vrea să in
sistăm, nepărindu-ni-se intru totul 
concludente) privind numărul și frec
vența concurenților. Normal, inlr-o 
asociație atit de mare, a unei între
prinderi cu mii de salariați, și 
care are, cum arătam mai sus. con
diții materiale de invidiat, se încear
că, paralel, depistarea și selecția ta
lentelor sportive. Există secții de 
performanță, de care se ocupă antre
nori calificați, la înot, la atletism, la 
fotbal. Speranțele sint legate mai 
ales de inotătorî și atleți, acum incă 
juniori ; pentru că echipa de fotbal 
(...codașă in divizia C) dă multe „du
reri de cap".

Este de petăgăduit că în activita
tea de masă, de angrenare a cit mai 
multor muncitori la practicarea exer- 
cițiilor fizice, a sporturilor preferate, 
in excursii sau concursuri de orien
tare turistică, asociația 
„Prahova" are o s^rie de ____
(Un anume început promițător pare 
a exista și in domeniul performan
ței). Insă — cum a reieșit și din dis
cuțiile avute cu unii membri ai con
siliului asociației, ai comitetului sin
dicatului. ai comitetului U.T.C. — 
ceea ce s-a făcut este supralicitat. 
Ni s-a spus, cu vădită satisfacție, că, 
spre exemplu, 25 la sută din numă
rul ^alarlaților ar fi participat in 
acest an la diversele acțiuni sporti
ve de vară. Cam același procent ar 
exista și cind e vorba exclusiv de 
tinerii muncitori. Dar, înainte de a 
manifesta grabă și automulțumire 
calculind asemenea procente, ar fi. 
bine de văzut și de analizat cu rea
lă răspundere o serie de probleme de 
fond ale activității. Caracterul ,,d»

sportivă 
realizări.

Ion DUM1TRIU
(Continuare in pag. a III-a)
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actualitatea culturală In confruntare: Pe scurt,

din țară
SCENA

• Colectivul TEATRULUI NA- 
JTONAL „VASILE ALECS ANDRI" 
NN IAȘI a prezentat la Casa de 
•ultură a tineretului si studenților 
lin localitate premiera „Oameni 
?rln transfer" de Natalia Dânâilă 
premieră pe tară). Regia : Brandy 
Etaraseh ; scenografia : Hrlstofenia 
Ta zăcu. Din distribuție : Domnița 
dărculescu-Constantiniu. Constantin 
’opa. Marcel Finchelescu. Florin 
dircea. Violeta Popescu. Adina Po- 
» ți studentul Mircea Rotaru.

• La TEATRUL DRAMATIC DE 
ÎTAT DIN PLOIEȘTI s-a prezentat 
> nouă premieră pe țară cu piesa 
.Dlogene ciincle" de Dumitra Solo- 
non. Spectacolul, in regia lui Emil 
Mândrie. scenografia : Vittorio Hol
ier. are in distribuție pe actorii : 
'onstantin Drăgănescu. Dumitru Pa- 
ade. Cornel Ciupercescu. Maria Ro
am. Silvia Năstase. Zephv Alsec, 
Aristide Teică. Lupu Buznea. Ion 
Ane-'.eseu. Stefan Chivu. Alexandru 
Pândele, Eftimie PopovicL George 
Filip. Victor Ianculescu. Eusebiu 
Ștef&nescu si Marius Ionescu.
• TEATRUL GERMAN DE STAT 

DIN TIMIȘOARA a înscris în re
pertoriul actualei stagiuni cunoscu- 
a lucrare dramatică a lui Gcorg 
Kastner „Cutia cu muzică". In dis- 
!r:buție : Peter Schuch. Ida Jarcsek, 
R.',imund Binder, loscf lochum. Re- 
c a : Emmerich Schaffer ; scenogra
fa : Helmut Stiirmer.

• TEATRUL MUNICIPAL ..MA
RIA FILOTTI" DIN BRĂILA a 
prezentat cea de-a IV-a pre
mieră a actualei stagiuni cu pie
sa ..Moralitatea doamnei Duls- 
ka“ de Gabriela Zapolska. Regia : 
Dumitru Dinulescu ; decorurile : 
erh. Cnsan Popescu : costumele : 
Magdalena Popescu. în distribuție : 
Peana Radu. Nae Nicolae, Bujor 
Măcrin. Elena Moraru. Carmen Ro- 
xln. Ana Cristi. Elena Aciu, Elena 
Gurgulescu. Silvia Tabacu.

TURNEE TEATRALE 
BUCUREȘTENE

• TEATRUL DE DRAMA ȘI CO
MEDIE DIN CONSTANTA prezintă 
în Capitală, in sala Teatrului Na
țional Comedia, un ciclu de specta
cole din repertoriul curent, după cum 
urmează :

— Miercuri 12 decembrie, ora 20 : 
..Răzran si Vidra® de B. P. Hasdeu, 
în regia lui Mihai Dimiu si sceno
grafia Elenei Forțu. Cu : Sandu Si- 
mionică. Agatha Nicolau, Lucian 
Iancu, Em'.l Birlădeanu. Virgil An- 
driescu. Emil Sassu. Jean Ionescu șl 
al tiu

— Joi 13 decembrie, ora 20 : „Isa-i 
bela. trei caravele și un mare min
cinos" de Dario Fo — premieră pe 
țară, in regia lui Ion Maximilian ; 
scenografia : Eugenia Tărășescu- 
Jianu ; muzica de Temistocle Popa. 
Cu: Ileana Ploscaru. lulju Popescu 
si Emil Sassu" fn'roîiJfîîe pnncipâ’.e.

— Vineri 14 decembrie, ora 20 • 
. Intre Doi doi n-a fost derit tăcere" 
de Lia Crișan — prezentată în pre
mieră absolută de teatrul constăn- 
țean. in regia lui Ion Maximilian si 
scenografia lui Mihai Tofan. Cu : 
Ileana Ploscaru. Virgil Andriescu. 
Zoe Caraman-Ștefan. Viorel Popes
cu. Aurora Simionică. Emil Birlă
deanu etc. 

• TEATRUL „VICTOR ION POPA" 
DIN BÎRLAD prezintă azi 10 șl 
miine 11 decembrie 1973, la ora 20, 
In sala Teatrului Mic. „Montserrat" 
de Emmanuel Robins. Regia : Cris
tian Nacu. Scenografia : Alexandru 
Olian. Efecte sonore ritmice prof. 
N. Balan. In distribuție : Aurelian 
Napii, Constantin Petrican, Mircea 
Herford, Ștefan Tivodaru. Zaharia 
Volbea. Mihai Stoicescu. Virgil Lea
hii. Duduța Olian. Dana Tomiță, 
Aurel Ionescu. Paul Chiru, Ghcor- 
ghe Popovici.

ANIVERSARI
• între 11 ?i 16 decembrie se des

fășoară la Bacău „Zilele Teatrului 
dramatic Bacovia" prilejuite de îm
plinirea a 25 ani de la înființarea 
teatrului din localitate. în această 
perioadă au loc la sediul teatrului 
spectacole cu piesele din repertoriul 
curent : „Trecere prin veranda ver
de" de George Genoiu, „Preșul" de 
Ion Răieșu, ..Haplea. Neață și Nătă- 
fleață la circ" de Marin lorda cu 
momente muzicale de Florin Gheu- 
ca si „Pădurea împietrită" de Robert 
Sherxvoodv „Intrigă și Iubire" de 
F. Schiller. ..Interesul general1' de 
Aurel Baranga. Matinee nentru șco
lari cu spectacolul „Haplea. Neată 
si Nătăfleață la circ" vor avea loc 
in comunele N. Bâlcescu șl Păncești. 
O intilnire între oamenii de teatru 
si spectatori va avea loc. de aseme
nea. la clubul fabricii de hirtie „Le- 
tea".

între 1—30 decembrie se organi
zează „Luna teatrului Bacovia la 
sate" — cu spectacolele ..Trecere 
prin veranda verde". ..Preșul" și 
„înainte de potop" de Nagy Istvân.

• TEATRUL MAGHIAR DE STAT 
DIN SFÎNTU-GHEORGIIE va săr
bători in zilele de 15 și 16 decembrie 
împlinirea a 25 de ani de activitate.

în cadrul manifestărilor consacra
te acestui eveniment vor fi prezen
tate spectacolele „Trei generații" de 
Lucia Demetrius. „Floricica purpu
rie" (pentru copii) si fragmente din 
..Gabor Aron" de Sombori Sândor și 
..Wesselenyi" de Veress Daniel. De 
asemenea, la „Casa agronomului" 
din comuna Arcus va fi organizată 
o masă rotundă cu tema : ..Rolul 
teatrului și al dramaturgiei originale 
contemporane In educarea socialistă 
& maselor".

70 de ani de la înființarea 
Societății numismatice române

_In Capitală a avut loc ședința fes
tivă cu ocazia împlinirii a 70 de 
am de la înființarea Societății nu
mismatice române. Cu același prilej, 
la Iași s-a desfășurat o sesiune 
științifică a secției din, localitate a 
Societății numismatice. De aseme
nea, a fost vernisată o expo
ziție ce cuprinde o largă gamă de 
obiecte, incepind cu obiecte premo- 
netare (virfuri de săgeată și topo- 
rașe de silex și bronz) și contLnuind

MANIFESTĂRI CULTURALE JUDEȚENE

Scenă din spectacolul Teatrului Na
țional din Craiova cu „Viața e ca 
un vagon" de Paul Everac (Pre

miera pe țara)

EXPO
• GALERIA „ORIZONT® — bd.

N. Bâlcescu nr. 23 — Expoziția Val 
Muntcanu, iluslrații de carte.

• GALERIA „GALATEEA® — Ca
lea Victoriei nr. 132 — Expoziția 
Lull August Sturdza.

• GALERIA „AMFORA" — 5țr. 
Mihai Vodă nr. 2 — Expoziția de 
pictură Constantin Nicolae.

• GALERIA „SIMEZA® — bd. Ma- 
gheru nr. 20 — Expoziția de pictură 
Octavian Molea Suciu și Aurelia Ma
tei Cîmpeanu.

• Holul PALATULUI CULTURAL 
DIN IAȘI găzduiește in luna decem
brie a.c. expoziția de fotografii „Ar
heologic aeriană" a Muzeului renan 
din Bonn (R.F. Germania). Expoziția, 
organizată in cadrul schimburilor 
culturale dintre România și R.F. 
Germania, cuprinde imagini fotogra
fice de interes arheologic din dife
rite perioade istorice, incepind cu 

cu monede care au circulat pe teri
toriul patriei noastre in antichitate 
(dacice și străine), in epoca feudală 
(străine și locale), sigilii, medalii și 
decorații românești. însoțite de lite
ratura numismatică respectivă. în 
expoziție sint prezentate și colecții 
ale monedelor de aur din timpul lui 
Alexandru Macedon, Traian, Napo
leon I. Matei Corvin ș.a., precum 
și o valoroasă colecție de medalii 
românești.

I

Filme 
în premieră
• Anatomia dragostei — pro

ducție a studiourilor poloneze, 
in regia lui Roman Zaluskl. 
Povestea sinuoasă a unei iubiri. 
Interpretată de Barbara Bryl- 
ska și Jan Nowicki.

• Marele vals — producție a 
studiourilor americane, in re
gia lui Andrew L. Stone. Film 
consacrat compozitorului Jo
hann Strauss. Cu Horst Bu- 
cholz, Mary Costa. Rossano 
Brazzi etc.

• Evadarea — producție a 
studiourilor cehoslovace, in re
gia lui Stanislav Cerny. Po
vestea încărcată de tensiune a 
unor oameni car© evadează din- 
tr-un lagăr de concentrare na
zist. în distribuție : Adolf Fi
lip. Vladimir Dlohy, Karel Hlu- 
sicka.

• Juliana — producție a stu
diourilor din R. D. Germană, in 
regia lul Ulrich Them. Un film 
al vieții de familie. Cu R'1- 
nate Greissler. Jurgen Greis- 
sier, Hans-Peter Reinecke.

z I T 11
comuna primitivă pină in perioada 
feudală inclusiv.

• în sălile MUZEULUI DE ARTA 
DIN CLUJ s-a deschis zilele acestea 
expoziția retrospectivă a artistului 
Iosif Bene. Sint expuse 80 de lucrări 
reprezentative — pictură, grafică și 
tehnică combinată — create de-a 
lungul unei jumătăți de secol de ac
tivitate.

• Zilele trecute. în sălile MUZEU
LUI BRĂILEI a avut loc vernisajul 
Expoziției județene de artă plastică.

• La Galeriile de la „Pavilionul 
cetății" din Timișoara este deschis 
Salonul anual de artă plastică. 
Participă, alături de timișoreni, crea
tori din Reșița și Drobeta Turnu- 
Severin.

Agenda 
muzicală

• Simfonicul Filarmonicii, vi
neri 14, simbătă 15, va fi diri
jat de Carlo Zecchi. Așteptăm 
cu interes să ascultăm în tălmă
cirea sa pagini de Haydn. Mo
zart. Beethoven.

• Este lăudabilă inițiativa 
Conservatorului bucureștean de 
a oferi publicului concerte diri
jate de studenți ai claselor de 
dirijat. Astfel, astă-seară ora 20, 
in sala „George Enescu" va avea 
loc Un concert dirijat de Peter 
Oschanitzky. în program : Enes
cu, Beethoven. Solistă Adriana 
Bera.

• Tot astă-seară, ora 20, la 
Ateneul Român. Emilia Petres
cu, cvintetul „Concertino" ne 
oferă un program de muzică 
veche poloneză (secolele XVII— 
XVIII).

• „După-amiezele muzicale 
ale tineretului", duminică 16. 
ora 18, sala Studio a Ateneului 
Român, ne propun să audiem 
recitalul pianistului Dan Atana- 
siu.

Oficiului de asigurări 
sociale șl pensii Iași 
să-i transfere dosarul 
de pensie la Bucu
rești. la noul său do
miciliu. Nici deplasa
rea la Iași, nici repe
tatele reveniri scrise 
la sus-mentionatul o- 
ficiu. după cum arăta 
semnatarul scrisorii, 
n-au fost de natură 
să urgenteze rezolva
rea cererii sale.

Din -răspunsul trimis 
redacției de Direcția 
județeană pentru pro
bleme de muncă șl o- 
crotiri sociale Iași a- 
flăm că. dună muta
rea oficiului de pen
sii într-un alt sediu, 
dosarul de pensie al 
lui Constantin Ma- 
ghercă nu a putut fi 
găsit in arhivă luni 
de-a rindul. „Pentru 
ca cel în cauză 6ă nu 
fie prejudiciat — se 
spune In răspuns — 1 
fi-a trimis oensja prin 
mandat poștal Ia do
miciliul său din Bucu
rești, continuind în a- 
celași timp să căutăm 
mereu dosarul. In 
sfirșit, acesta a fost 
găsit la 13 noiembrie 
a.c. si expediat Ofi
ciului de pensii al 
sectorului 7 Bucu
rești".

Concis, la obiect

• Consiliul județean al sindicatelor Gorj : 
„în vederea asigurării unei bune aprovizionări 
pe timpul iernii a muncitorilor de la șantie
rul I.C.H. Motru-Pocruia s-au adus si însilo- 
zat produse Industriale si alimentare în can
tități suficiente.' S-au luat, totodată, măsuri 
nentru încălzirea corespunzătoare a barăcilor 
și asigurarea funcționării normale a instala
țiilor de baie".

• Uniunea județeană a cooperativelor agri
cole de producție Dîmbovița : „Pentru atitu
dinea necorespunzătoare, jignitoare față de 
unii cooperatori, brigadierul Nicolae Alexandru, 
de la C.A.P. Crovu. comuna Odobești. a fost 
pus în discuția adunării generale a organiza
ției de bază și sancțiânat cu vot de blam".

• Direcția generală a poștelor si telecomu
nicațiilor din M.T.Tc. : ..In urma analizei tra
ficului și a mijloacelor de transport existente, 
avindu-se in vedere si posibilitățile de sta
ționare a acestora în punctele de tranzit (Paș
cani—Suceava), s-au luat măsuri care vor asi
gura o circulație corespunzătoare a mesage
riilor adresate oficiului poștal Iași".

• Regionala de căi ferate Galați : ..Datorită 
lipsurilor manifestate în activitatea lor. cel doi 
medici de la dispensarul medical din stația de 
cale ferată Făurei au fost sancționați cu re
ducerea salariului cu 10 la sută pe timp de 
trei luni și obligați să semneze condica de 
prezentă la inspectoratul de personal al sta
ției".

Gheorcjhe PÎRVAN

Promptitudinea 
nu poate fl 

permanentă ?

tin crup de munci
tori sondori de la sec
ția de foraj din co
muna Șandra. județul 
Timiș, ne-au trimis o 
scrisoare In care sem
nalau că la coope
rativa de consum din 
localitate lipsesc une
le produse alimentare. 
Direcția comercială * 
județului Timiș ne 
informează că s-au 
luat imediat măsuri 
pentru o mai bună a- 
provizlonare a coope
rativei respective, tri- 
mițindu-se aici, „chiar 
în ziua în care s-a 
transmis scrisoarea, 
produsele cerute, prin
tre care : mălai, za
hăr. griș. diferite sor
timente de biscuiți, 
conserve de legume si 
carne, untură, produse 
zaharoase. preparate 
din carne, ulei, paste 
făinoase, pește etc.“.

Nimic de zis ! S® 
cuvine remarcară ope
rativitatea cu care s-a 
dat curs sesizării men
ționate mai sus. Dar 
finind seama că ali
mentele specificate 
trebuie să se găseas
că in mod obișnuit la 
cooperativa, ar fi fi
resc ca această promp
titudine să se ma
nifeste nu numai in 
urma unor sesizări, ci 
să aibă un caracter 
permanent.

Atitudine fermă 
împotriva 
abuzurilor

De Ia un grun de 
locuitori din Tătă- 
răștii de Sus. județul 
Teleorman, am primit 
o scrisoare prin care 
se sesiza că primarul 
comunei. Dumitru 
Pirvu. nu-și îndepli
nește îndatoririle si 
abuzează de funcția 
sa. aslgurindu-și a- 
vantaje personale in 
dauna intereselor ob
ștești. în urma cerce
tărilor efectuate de 
Consiliul popular al 
județului Teleorman, 
căruia i-am trimis a- 
ceastă scrisoare, a- 
flăm că sesizările co
respund realității. Spi
cuim din răspunsul 
primit : „Abuzind de 
funcția ce o deținea, 
In anul 1972 a Împrej
muit cu gard un loc 
de casă în suprafață 
de 0.35 ha. fără a dis
pune de forme legale, 
pe care ulterior le-a 
procurat de la C.A.P.

din comună printr-o 
adeverință semnată 
numai de președinte, 
fără aprobarea consi
liului de conducere 
sau a adunării ge
nerale a cooperato
rilor, adeverință pe 
baza căreia a ob
ținut autorizație nen
tru construirea unei 
case". Asemenea fap
te. dună cum era si 
firesc, au st.lmit In
dignarea locuitorilor 
comunei. Primarul și-a 
subminat singur nres- 
tigiul si autoritatea. 
Drept pentru care, ți- 
nindu-se seama de 
activitatea sa neco- 
respunzătoare sl de a- 
buzurile săvlrșite. in
tr-o sesiune extraor
dinară a consiliului 
popular comunal. Du
mitru Pirvu a fost re
vocat din funcția de 
primar.

In sfîrșlt, 
dosarul a fost 

găsit
Pensionarul Con

stantin Maghercă. din 
București, ne-a adua 
la cunoștință, la în
ceputul lunii noiem
brie a.c.. că a cerut

• In municipiile Bacău, Gh. 
Gheorghiu-Dej și in celelalte 
orașe ale județului BACĂU au 
fost date în folosință, de la în
ceputul anului șl pină acum, 
1 819 apartamente. Alte 422 se 
află in stadiul final de execu
ție și vor fi predate la „cheie" 
pină La sfirșltul lunii decem
brie. în cursul acestui an, con
structorii băcăuani au dat con
tur unor noi ansambluri de lo
cuințe, între care unul In car
tierul „1 Mai" din orașul Ba
cău, care va avea, in prima 
etapă, peste 800 de aparta
mente, și un alt ansamblu, 
„Victor Babes", din același oraș, 
care face legătura dintre noile 
cartiere de locuințe „Cornișa 
Bistriței II" ?i „Letca".

• Un colectiv de geografi din 
CLUJ, condus de profesorul 
Alexandru Savu, a efectuat 
ample studii aplicative pe în
tregul bazin mijlociu și supe
rior al Văii Mureșului. Cu a- 
cest prilej au fost întocmite, 
intre altele, hărți de detaliu 
pentru 7 bazine hidrografice 
din zonă și harți de utilitate 
practică. Geografii din Cluj au 
făcut, totodată, minuțioase In
vestigații privind stabilitatea 
unor vereanțl și posibilitățile 
Integrării lor în circuitul eco
nomic.

• Mii de tineri din județul 
ALBA au participat in acest an 
la construirea a 62 de obiective 
de Interes obștesc, la amenaja
rea a 136 hectare zone verzi, 
modernizarea și repararea a 130 
km drumuri și străzi, amenaja
rea a 44 baze sportive etc. De 
asemenea, ei au strins 4 500 
tone deșeuri metalice, 42 tone 
neferoase. 90 tone deșeuri de 
hirtie, ambalaje din sticlă. Va
loarea lucrărilor efectuate de
pășește 32 milioane lei, cu peste 
13 milioane lei mai mult decît 
era prevăzut pentru Întregul an.

• Rețeaua de servicii din ora- ’ 
șui CÎMPULUNG MOLDOVE
NESC s-a extins cu două com
plexe noi. Cele două unități 
moderne ale cooperației mește
șugărești dispun de un atelier 
de reparații radio și televi
zoare, o secție de croitorie și 
una de lenjerie, coafură, cos
metică, precum și de un maga
zin specializat în prezentarea și 
desfacerea către populație a 
produselor de artizanat.

• La TG. MUREȘ șl-a în
ceput activitatea „Casa tehni
cii", cu o dotare adecvată pen
tru desfășurarea muncii de do
cumentare și informare teh- 
nico-științifică a cadrelor de 
specialitate din întreprinderile 
și instituțiile municipiului.

• A fost dat în folosință un , 
club al sindicatului întreprinde- •’ 
rii „Electroprecizia" din SĂ- 
CELE. Clubul dispune de o sală 
de spectacole cu o capacitate de 
400 locuri, o bibliotecă, o 6ală 
de expoziții și altele.

• în comuna Bosanci. SU
CEAVA, g fost inaugurată o 
nouă universitate populară să
tească. Primul curs se intitu
lează „Cultura cartofului" și 
reunește 60 de cooperatori, șefi 
de brigadă și economiști din 
cooperativele agricole Bosanci [ 
și Chiliseni.

• SUCEAVA (Corespondentul 
..Scinteii", Gh. Parascan). — Dumi
nică. scenele căminelor culturale din 
mai multe localități ale județului 
Suceava au găzduit primele mani
festări din cadrul festivalului cultu
ral-artistic ..Plaiuri sucevene", ediția 
de iarnă 1973—1974. Tradiționala în
trecere cui furai-art’s ti că se desfă
șoară sub genericul „în frunte, co
muniștii®. fiind dedicată celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării patriei 
Si celui de-al Xl-lea Congres al 
P.C.R. în partea finală a festivalu
lui sint prevăzute a se desfășura 
..Decada dramaturgiei originale", 
..Săptămina montajului literar-mu- 
zical. a recitatorilor și cititorilor 
artistici", precum și trecerea in re
vistă a celor mai bune brigăzi ar
tistice de agitație.

t V
PROGRAMUL I

17,3& Curs de limba franceză. Lec
ția 72.

18 00 Telex.
1&.05 La ordinea zileL Azi. județul 

GalațL
18,20 Un virtuoz al instrumentelor 

populare : Luca Novac.
10 30 Căminul.
18,50 Luminile rampei Basul Dan 

Mușetescu interpretează arii 
din opere.

19.19 Publicitate.
19 20 1001 de seri : Bolek 51 Lolek.
19.20 Tc-iejurnai • Cincinalul îna

inte de termen. 1973 — an 
ho țâri tor.

20 00 CintecuJ sâptămtni. : Braț
la braț cu tinerețea". Muz.ca 
— Sere.u Maiagamba. Text 
— Aurel Felea. Interpretează 
Cristian Popescu.

20,05 Ancheta TV. Școala si pro
ducția (II).

20.40 Interpretul preferat : Gheor- 
ghe Bouteanu.

»,50 In cadrul revistei literar-ar- 
tistice TV : „O lnUlnire la 
Mârpșor". Emisiune realizată 
de redacția culturală și Mu
zeu; literaturii române. Pre
zentarea : Alexandru Ba’aci 
șl Constantin Vlșan.

21.40 Publicitate.
21.45 Roman foileton : Goya. Ecra

nizare după romanul lul Lion 
Feuchtwanger. Regia : Kon
rad Wolf. Episodul III

22.15 24 de ore.

PROGRAMUL II

20.00 Film seria) : Schulmeister.
20.55 Teieenclclopedia
21.35 Telex
21,40 Drumuri tn istorie : Tara 

Blrsel-
21.55 Recital de muzică usoarO : 

Petre Geambașu.
22 15 Cărți șl idei. Opinii asupra 

lucrări! ..Etică și psihanaliza 
de Vaslle Dem Zamfirescu 

• BOTOȘANI. (Prin telefon de la 
Silvestri Ailenei). — Inaugurat in 
vara anului 1972. „Dialogul pe a- 
ceeași scenă® a reunit in confrun
tare directă formații artistice de 
amatori, recitatori, soliști vocali și 
instrumentiști, aparținind tuturor ce
lor 69 de cămine culturale din ju
dețul Botoșani. Zilele trecute s-a 
consumat penultima fază a concursu
lui. prilej cu care s-au desemnat 
cele 9 cămine culturale ce vor parti
cipa In etapa finală. Aceasta va 
avea loc in primăvara anului viitor 
și va fi dedicată sărbătoririi celei 
de-a 30-a aniversări a eliberării pa
triei de sub jugul fascist

• TÎRGOVIȘTE. (Corespondentul 
„Scinteii", Constantin Soci). — în 
aceste zile, orașul Pucioasa găzdu
iește sub genericul „Elogiul hărni
ciei *73" un ciclu de manifestări 
cultural-educative complexe, care 
pun in evidentă contribuția oameni
lor muncii din această parte a țării 
la realizarea cincinalului înainte de 
termen. Sint organizate cu acest pri
lej. la casa de cultură și la cluburile 
întreprinderilor textile „Bucegi" și 
„Trăinicia®, intilniri ale formațiilor 
artistice locale și din județ cu texti- 
liștii și familiile lor. cu editori și 
autori de cărți tehnice. Programul 
manifestării „Elogiul hărniciei ’73"

Ghinioniștii
nu mincaseră. nici gura nu le mirosea. 
Fățărnicie zadarnică ! Analizind cu toată 
atenția faptele, instanța a pus capăt afa
cerii, acordindu-le ceea ce li se cuvenea : 
pedepse intre 10 luni și 3 ani închisoare.

— Ia mai toarnă niște apă peste tocă- 
tura aia pentru mititei... Toarnă, toarnă 
că nu se bagă de seamă !

...Și Ptțurlea Constantin se conforma 
dispoziției" șefului și... turna. La 200 de 

mici. 5 litri de apă. Știa el Penciu Ștefan 
ram să facă și cum sâ dreagă.. Nu era 
e> ș^f de depozit și caramangerie la ,C.o- 
cirlia" ? Cu $ulea Ion, bucătarul de la 
„Calul Bălan", aranjase altfel : el, Penciu, 
să-i livreze came mai puțină decit in 
scripte, iar $ulea să ..închidă1 ochii și pe 
urmă să-mpartâ pe din două rodul ho
ției... Dar dacă el uitaseră de control, con
trolul n-a uitat insă de ei. Așa că...

— Onorată instanță — a prins a se văi
cări Penciu In fața tribunalului — zău că 
nu-mi explic nici eu de unde-o fi lipsa 
asta de 8 000 de lei. Că nici apă n-am pu.-> 
nici lipsă n-am dat zău așa... Cintarul 
numaj cintarul e de vină. Mă și mir cum 
n-am observat asta mai demult...

Așa avuseseră ei ghinionul să dea peste 
un cintar necinstit I Că altfel... nici usturoi

Gică și frica 
de nevastă

— Ce ai în sin ?
— Eu ? O... perdea.
— Zău ?! Și de ce-o ascunzi ?
— De nevastă-mea... Da, da. de nevas

tă-mea mă feresc. O luai din casă, da’ ea 
nu știe... Altfel ce. m-ar lăsa s-o vind ? 
Aș ! Foc s-ar face...

Așa încercase Popescu Gheorghe (str. 
Cașin nr. 10) 6-0 scoată ...perdea curată, 
in fața unui milițian. Cam ciudat obiceiul 
ăsta de a vinde prin circiumi lucrurile 
d;n propria casă, nu ? Bănuieli întemeiate: 
la domiciliul lui P. Gh. nici vorbă de per
dea. nici vorbă de nevastă... împricinatul

mai cuprinde vernisajul a două inte
resante expoziții „Stelele hărniciei" 
și „Invenții și inovații", dezbateri la 
masa rotundă pe tema economiilor 
de energie și combustibil, schimburi 
de experiență.

• ALEXANDRIA. (Corespondentul 
..Scinteii". Alexandru Brad). — Intre 
8 decembrie a.c. și 3 martie 1974 se 
va desfășura in 33 de centre de co
mună din județul Teleorman o am
plă manifestare intitulată „Dialog pe 
scenă" și dedicată fruntașilor in 
producția agricolă. Pe lingă dezba
teri privind eficiența și știința lu
crării pămîntului, „Dialogul" va pri
lejui și o confruntare intre formații
le artistice ale tuturor căminelor cul
turale din județ.

• ARAD. (Corespondentul „Scîn- 
teii". Constantin Simlon). — Dumi
nică. in comunele Păuliș. Bata. Sin- 
tea Mare, Șagu, Tirnova, Șicula, 
Șemlac, Sintana și in orașul Chi- 
șineu-Criș, din județul Arad, a con
tinuat concursul județean al brigăzi
lor artistice de amatori, faza pe 
centre. Cele 30 de formații, reunind 
pesto 200 de artiști amatori, au adus 
pe scenă programe reușite, cu dialo
guri și replici pline de umor, inspi
rate din viața și activitatea de zi cu 
zi a localităților pe care le-au re
prezentat. Din peisajul da astăzi al Sloboziei

obiect nu era altceva decit țesătură nylon 
sustrasă de către P. Gh. de la întreprin
derea unde lucra. 1 922 lei pagubă in avutul 
obștesc.

Epilogul afacerii : un an închisoare. 
Sentința a rămas definitivă prin respinge
rea recursului de către Tribunalul Capita
lei. Și cind te gindești că Gică se temea 
doar de nevastă...

„Specialistul" 
avea 

vecini răi
— Marfă garantată, piese noi, ți-1 fac 

acasă și nu te costă nici scump...
Cam așa le pretindea Otto Strobel „cli- 

enților" săi. recomandindu-se ăl mal pri
ceput specialist în reparat radio și televi

zoare din Capitală. Dar de fiecare dată 
punea o condiție : să se plătească banii 
înainte ; și de fiecare dată dispărea cu 
bani cu tot. Lucrurile mergeau cum nu se 
poate mai bine pentru O.S. Așa de bine, 
incit după citeva luni își lăsase și servi
ciul, ținindu-se mai mult de chefuri, Pină 
c:nd, intr-o bună zi, cLienții s-au cam 
dumirit cite parale face specialistul și mai 
ales de cite... parale reușise să-i escro- 
cheze. Și l-au dat pe mina miliției.

— Eu sint un om serios, om cu studii 
universitare, a protestat atunci „specia
listul".

— De ce ți-al părăsit serviciul ?
— Păi mă descurcam și fără...
— Speculind buna credință a unor oa

meni care-ți erau și vecini ?
— Știți, regret, dar nu mi-am dat seama 

de consecința faptelor mele... De unde 
să-mi închipui eu că vecinii sint așa de 
răi incit să mă reclame ? O să le dau banii 
înapoi...

După el vecinii erau de vină că l-au 
reclamat : cit timp a reușit să-i păcăleas
că. vecinii erau de treabă ; cind l-au luat 
de guler, dintr-o dată au devenit răi. Spe
răm că in răstimpul executării pedepsei 
de un an fi 6 luni va mal chibzui asupra 
a ceea ce Înseamnă relațiile de bună veci
nătate.

Din caietul 
grefierului

„După părerea mea, numai datorită fap
tului că s-a’ntimplat să fiu bine dispus, 
deoarece veneam de la o nuntă, am pă
truns in interiorul unui autoturism și am 
luat o serie de obiecte. Totodată, vreau sâ 
arăt că inițial rr-am avut de gind să fur, 
ci doar să mă sprijin puțin că eram 
obosit...".

(Din declarația inculpatului Istudor Ion. 
Dosarul nr. 5 262/73, soluționat de Judecă
toria sectorului 6).

„Recunosc că am mers împreună cu 
Petrea Vasile Ia ferma zootehnică, dar 
precizez că cele două tractoare au fost 
demontate de el, iar eu am stat doar la 
pindă. După cite țin minte, Petrea zicea 
câ-i trebuie piese ca să facă un aparat de 
filmat care se declanșează automat, iar eu 
am fost curios să văd dacă poate...11.

(Din declarația lui Ion Sturzu din co
muna Pincești, județul Bacău).

Emil MARINACHE 
Dinu POPESCU
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FO FB AL: La jumătatea campionatului TENIS: DUPĂ „MARELE PREMIU F. I. L. T"

diversitatea Craiova conduce cu autoritate
r Ieri, în ultima etapa a anului fotbalistic 1973, peste tot victorii ale gazdelor • Intre 
prima clasatâ și a doua (F. C. Constanța) — diferența de 5 puncte I • Deși a ciștigat, 
S. C. Bacâu pâstreazâ ,,lanterna roșie" • Și acum, ,,la revedere, la 3 martie 1974"

Ilie Năstase a ciștigat 
și „Turneul campionilor"

drepturilor omului"

REZULTATE TEHNICE
Universitatea Craiova — F. C. Petrolul 2—0 (0—0). A marcat ■. 
Bnlan (min. 50 și 90).
F. C Argeț — Dinamo 3—2 (2-ml). Au marcat : Ivan (min. 3), 

. Popescu (min. 21), Dobrin (min. 78) pentru gazde; D. Geor
gescu (mm. 12 și 48) pentru oaspeți.
A.S.A. Tg. Mureș — C.S.M. Reșița 3—0 (2—0). Au marcat : Gri- 
g°re (min. 6), Mureșan (min. 31, din 11 m și 88).
o . B°c°u 7~ Steaua 1—0 (1—0). A marcat: Bâluța (min 8). 
7^'° 72 P°**te^n,ca ța?’ 3—-1 (3—1). Au marcat : Râducanu (min. 
/, dm 11 ml. Neagu (min. 16), Bartales (min. 18) pentru rapidiști ; 
lupulescu (min. 44) pentru ieșeni.

Politehnica Timișoara 3—0 (2—0). Au marcat : Kun (min. 
z2), Broșovschi (min. 42). Domide (min. 57).
Universitatea Cluj — F. C. Constanta 2—1 (0-0). Au marcat i 
Mureșan (min. 65) și Uifâleanu (min. 84 — din 11 m) pentru gazde. 
Stoica |min. 87) pentru oaspeți.
Sportul studențesc — Steagul roșu 2—1 (2—0). Au marcat : Ion 
Constantin (min. 16) și Lucaci (min. 33) ; respectiv, Zotincâ (min. 78). 
Jiul — C.F.R. Cluj 4—1 (1—0). Au marcat : Stocker, Libardi și Mul- 
teSCU I? --- linul 11 n,. . ____

CLASAMENTUL

jescu (2 — unul din 11 m) ; respectiv — Coțocaru.

1. Univ. Craiova 17 11 3 3 34—17 25
2. F.C. C-ța 17 9 2 6 30—18 20
3. Steaua 17 8 3 6 21—16 19
4. Dinamo 17 8 3 6 24—21 19
5. F.C. Argeș 17 8 3 6 28—28 19
6. C.S.M. Reșița 17 6 6 5 25—2? 18
7. U.T.A. 17 8 2 7 20—20 18
8. A.S.A. Tg. M. 17 8 2 7 24—30 18
9. Jiul 17 7 3 7 23—17 17

10. Steagul roșu 17 7 3 7 19—15 17
11. Unlv. Cluj 17 7 3 7 15—15 17
12. Poli. Tlm. 17 6 5 6 17—18 17
13. Sportul stud. 17 7 1 9 23—22 15
14. Poli. Iași 17 7 1 9 18—24 15
15. Rapid 17 5 4 8 17—23 11
16. F.C. Petrolul 17 5 3 9 15—23 13
17. C.F.R. Cluj 17 5 3 9 19—33 13
18. S.C. Bacău 17 5 2 10 19—29 12

Desfășurat timp do B rLle. In fața 
unor săli arhipline, la „John Hynes 
Auditorium" din orașul american 
Boston, „Turneul campionilor", care 
reunește în fiecare an pe primii opt 
clasați în „Marele premiu F.I.L.T.", 
s-a încheiat cu victoria binemerita
tă a jucătorului român Iile Năstase. 
După ce a Învins pe cehoslovacul 
Jan Nodes, ciștigătorul din acest an 
al turneului de la Wimbledon, pe 
celebrul John Newcombe. învingător 
la Forest Hills și în „Cuca Davis“ 
cu echipa Australiei, pe Jimmy Con
nors. speranța tenisului american, 
Ilie Năstase 1-r întrecut olar în fi
nală cu 6—3. 7—5. 4—6. 6—3 pe te
nacele său rival, olandezul Tom 
Okker.

Comentînd finala turneului de la 
Bostcn, corespondentul agenției 
„France Presse" Relatează. între al
tele : „De data aceasta Năstase nu 
6-a mal sinchisit de „complexul Ok
ker". Jucind la cea mai înaltă va
loare a sa. românul și-a confirmat 
reputația, demonstrind că este incon
testabil jucătorul mondial nr. 1. 
Multi se așteptau la o nouă victo
rie a Iul Okker. care în cursul a- 
cestui an cistiga.se patru partide in 
confruntările directe cu Năstase. Dar 
6imbătă seara olandezul a fost de-

DIVIZIA B
• „Lidere de toamnă” : Glo

ria Buzău, Chimia Rm. Vîl- 
cear Olimpia Satu-Mare

CUPA TINEREITLIT'
Seria I I Știința Bacău — C.F.R. 

Pașcani 2—0, Metalul Mija — Oțelul 
Galați 1—0. Celuloza Călărași — 
Victoria Roman 3—0, Ceahlăul Piatra 
Neamț — Progresul Brăila 3—0, Con
structorul Galați — Gloria Buzău 
0—0. C.S.M. Suceava — Metalul Plo- 
peni 0—0, Delta Tulcea — F.C. Galați 
1—0, C.S.U. Galați — Viitorul Vaslui 
3—1, Cara imanul Bușteni — Petrolul 
Moinești 3—1.

în clasament, la jumătatea cam
pionatului, pe primele locuri se află :

— Gloria Buzău (25 p.) ; 2. —
S.M. Suceava (24 p.) ; 3. — Știința 

Bacău (23 p.).
★

Scria a Il-a : Șantierele navale 
Oltenița — Șoimii Sibiu 2—2. Metalul 
Drobeta Turnu Severin — Dinamo 
Slatina 1—0. Metrom Brașov — Me
talul București 3—0, Gaz metan Me
diaș — C, S. Tirgoviște 6—1. Flacăra 
Moreni — Dunărea Giurgiu 8—0, Ni- 
tramonia Făgăraș — Electroputere 
Craiova 3—1. Minerul Motru — Car- 

*pațt Brașov 1—0. Autobuzul Bucu
rești — Tractorul Brâșov 1—0. Chi
mia Rimnicu-Vilcea — Progresul 
București 2—0.

In clasament, la jumătatea cam
pionatului, pe primele locuri : 1. — 
Chimia Rm. Vilcea (24 p.) : 2. — Șoi
mii Sibiu (23 p.) ; 3. — Flacăra Mo
reni (21 p.).

(

★
Seria a IlI-a : Industria Sîrmei 

Cimpia Turzii — F. C. Bihor 2—0.
n:rea Arad — Victoria Cărei 3—1, 

..1.aerul Anina — Olimpia Satu-Mare 
2—1, Vulturii Textila Lugoj — Texti
la’ Odorhei 1—0, Mureșul Deva — 
U. M. Timișoara 1—0. Arieșul 
Turda — Minerul Cavnic 0—0. Olim- 
p.a Oradea — Metalurgistul Cugir 
1—0, Minerul Baia Mare — Corvinul 
Hunedoara 1—0. C.F.R. Timișoara — 
Gloria Bistrița 7—0.

In clasament, la jumătatea ca in
tonatului, pe primele locuri se află : 
1 — Olimpia Satu-Mare (23 p.) : 2 — 
F. C. Bihor (21 p.) ; Unirea
Arad (20 d.).

0 FOARTE FRUMOASĂ „DUMINICĂ POLISPORTIVĂ", SĂ SPERĂM DE BUN AUGUR PEN 
TRU MAREA COMPETIȚIE ; MII Șl MII DE TINERI Șl TINERE - LA SCHI, PATINAJ, SA 

PE STADIOANENIUȘ ; ALTE NUMEROASE ÎNTRECERI ÎN SĂLI Șl

Ieri s-a dat startul oficial al „Cupei tineretului", competiție 
sportivă de masă pentru pionieri, elevi. 6tudenți. militari, tineri mun
citori și țărani.

Noua competiție — cu caracter republican — are. în principal, 
scopul do a cuprinde copiii și tinerii la practicarea organizată a exer- 
cițiilor fizice și sportului, oferind, in același timp.

talente pentru sportulafirmare si descoperire a noi

■S Duminică, In 12 orașe și centre 
™ industriale din județul Hune
doara s-a dat startul primelor între
ceri. în prealabil — vom menționa 
acest lucru — 6-au amenajat pe te
renurile deluroase din jurul localită
ților numeroase pirtii de schi și să
niuțe, iar asociațiile sportive și ca
banele turistice au fost dotate cu e- 
chipamente și materiale sportive. La 
intrecerile desfășurate in localitățile 
din Valea Jiului, la Deva, Brad, Că- 
lan. Hunedoara, Orăștie și Simerla 
au luat parte in prima zi a compe
tiției mii de pionieri, elevi, studenți 
și tineri.

In vederea antrenării unui număr 
cit mai mare de participanți la ac
țiunile sportive ce se vor desfășura 
in timpul iernii, consiliul județean 
de educație fizică și sport a inițiat 

” organizarea de centre de inițiere la 
.-schi și patinaj in toate municipiile 

și orașele din județ.

■ In județul Dîmbovița, primele în
treceri ale marii competiții au 

avut loc pe patinoarul natural din 
parcul „Chindiei" — Tirgoviște, pe 
pirtiile de schi și patinoarele de la 
Pucioasa, Moreni, Fieni și minăstirea 
Dealului. La Găești, Titu și in alte 
localități dimbovițene fără zăpadă au 
fost organizate concursuri de șah șl 
tenis de masă.

■ Peste 30 000 de tineri din între
prinderile. instituțiile și școlile 

județelor Mureș și Harghita au fost 
prezenți duminică pe pirtiile de schi 
și săniuțe amenajate in cele mai pi
torești zone muntoase din aceste ju
dețe. Acțiunile se înscriu in cadrul 
primei etape a amplei competiții de 
masă ..Cupa tineretului". Alți peste 
2 000 de tineri din cele două județe 
s-au întrecut Ia patinaj și tenis de 
masă, in aceeași fază a concursului.

HLa Galați, pe patinoarul artifi
cial de pe bulevardul Gh. Coș- 
buc, s-au întrecut, la patinaj viteză, 

numeroși tineri sportivi din școlile 
generale. In sălile liceului „Vasile 
Adecsandri" și Liceului nr. 2 au in-

posibilitatea de 
de performanta.

echipe de volei 
in sala sporturi- 
intrecerile intre

trat în concurs 12 
(fete și băieți), iar 
lor s-au disputat __
echipele de handbal (băieți) din li
cee și școli profesionale. La com
plexul sportiv Dunărea a avut loc un 
concurs de atletism.
[Tlj Din orașul Sf. Gheorghe. cores- 

pondentul nostru pentru județul 
Covasna. Tbmdrl Geza, ne-a trans
mis : Duminică. dis-de-dimineață, 
peste 400 tineri din orașul Tg. Se
cuiesc (elevi ai școlilor profesionale 
și generale, ai liceelor, tineri munci
tori ai întreprinderii de șuruburi, ai 
fabricii de amidon și ai fabricii de 
confecții etc.) s-au întrecut la schi și 
săniuș pe pirtia stațiunii balneare 
Balvanyos. După cum ne-a declarat 
Farkas Istvan, președintele consiliu
lui orășenesc pentru educație fizică 
și sport, iarna timpurie, cu foarte 
multă zăpadă, a permis întrecerilor 
pe școală și pe asociații sportive să 
se organizeze încă în cursul săptă- 
mînii trecute.

Timpul deosebit de frumos și o or
ganizare impecabilă au asigurat con
diții dintre cele mal bune desfășu
rării unei lupte drepte și pasionante 
între concurenți.

B Corespondentul nostru județean, 
Const. Căpraru, ne-a transmis 

din nou. din Sinaia : Pe Valea Pra
hovei și in masivul Bucegi, o dumi
nică cu un timp excelent pentru 
desfășurarea concursurilor de schi și 
săniuțe din cadrul ediției de iarnă a 
..Cupei tineretului" La Virful cu Dor, 
Ia startul întrecerii de schi-coborire, 
și-au dat întîlnire peste 400 de elevi 
de la școlile profesionale, de la licee, 
tineri muncitori, cooperatori mește
șugari din Sinaia, Comarnic, Bușteni, 
Azuga. Poiana Țapului. Sint, impreu
nă cu acești tineri, sus la 2 000 de 
metri, cunoscutul schior Corne] Tă
băraș, boberul Ion Panțuru, cei doi 
antrenori ai centrelor de schi pentru 
copiii din Sinaia — Mihai Bucur și 
Aurel Bimă.

Pe stadionul „Voința" București

(Urmare din pag. I)

campanie" al diferitelor competiții 
sportive, spre exemplu, este cit se 
poate de evident. Dar și atunci, 
..succesul de mobilizare" este mai 
degrabă un... insucces. Ne-a reținut 
atenția — și spunem aceasta citito-
r. lor pentru a trage singuri conclu- 
z a — o cifră înscrisă ca realizare, 
intr-o dare de seamă a comitetului
s. ndicatului : 162 de tiner^ (in între
prindere s.nt câteva m.i I) au parti- 
r.pat la- „Crosul I Mai", la mob. 1:- 
tarea lor „colaborind" — deci, sub- 
:.-.țelegindu-li-se meritele — comite
tul sindicatului, comitetul U.T.C., 
consiliul asociației gportive. Mulți 
organizatori, puțini concurenți 1 S-a 
vorbit și se vorbește. )uindv-se anga
jamente peste angajamente, despre 
’reducerea gimnasticii în produc
ție-, (Bineînțeles, in sectoarele, in 
secțiile sau serviciile unde este ne
cesar și posibil) De comun acord cu 
conducerea întreprinderii și după 
îndelungi și. trebuie spus, calificate 
consultări, au fost stabilite locurile 
□a muncă unde urma să se introducă 
practicarea zilnică a minutelor de 
gimnast că. S-a f.xat chiar și sca
dența. Ce să mai lungim și noi vor
ba ; nu s-a făcut nimic, deși se îm
plinesc trei luni de cind... trebuia să 
înceapă această activitate. Tot nimic 
.--a ales și din planurile de a in- 
fiTița centre de inițiere sportivă 
pentru salariați sau copiii lor. De 
altfel, ce-ar putea răspunde respon
sabilii cu sportul de aci la întreba-

rea cl ți tineri știu să înoate sau ci ți 
știu să schieze ? — bazinul fiind In 
curte, .ar muntele alături. In schimb, 
ar putea răspunde că eforturile de 
amenajare a unui garaj pentru auto
buzul echipei de fotbal vor fi curind 
încununate de succes.

Nu știm cum ee face, dar asocia
ția sportivă „Prahova", membrii con- 
s.iiului său iși manifestă perseveren

de interes larg (între care excursiile 
săptăminale, accesul la bazele spor
tive), propaganda pentru sport in 
general reprezintă preocupări peri
ferice ale asociației sportive, ale co
mitetului U.T.C., ale stației de ra
dioamplificare. ale ziarului ..Me
talurgistul". Pe largile alei din 
incinta întreprinderii, la panourile, 
mari și frumoase — de la stadion, de

Cind organizatorii sportului...
ța mai ales cind au de rezolvat 
chestiuni (unele destul de complica
te) privind doar putinele secții, puy 
finii sportivi de performanță. Există 
echrpament nou-nouț pentru alpi
nism. pentru turism, pentru tenis 
(cumpărat din bugetul comitetului 
U.T.C ). Cum spuneam, magazia aso- 
c.ației sportive este, la rindul ei. 
destul de bine dotată. De ce echipa
mentul stă mai mult -sub cheie", de 
existenta lui și de posibilitatea de a 
fi folosit neștiindu-se decit lntr-un 
„cerc restrins" ? „Cine vrea — ne-a 
spus locțiitorul secretarului comitetu
lui U.T.C., Gh. Ciocan — primește 
ech.pament". Foarte b.ne. dar înain
te de a vrea, trebuie să știi că exis
tă echipamentul respectiv !

De fapt, popularizarea acțiunilor

la intrările halelor, de la porțile de 
acces — nimic sau mai nimic nu 
atrage atenția amatorului de sport. 
Sint tineri foarte multi la „1 Mai" 
Pentru el. in timpul liber, sportul în
seamnă sau ar trebui să însemne un 
mod plă’cut și recreativ de a se re
conforta. de a-și consuma energia in 
folosul sănătății lor. Se știe, relaxa
rea și distracția, menținerea și întă
rirea sănătății — de aci, evident, și 
un spor al capacității de munca — 
pot fi asigurate foarte bine prin e- 
xercițil fizice, prin practicarea spor
tului. prin excursii pe jos. cu bicicle
ta. prin drumeții pe cărările munți
lor. Bucegi: sint foarte aproape, insă 
ce folos, dacă numai cind și cind 
sint vizitați de tinerii din întreprin
dere. Nu reamintim acum toate a-

Promisiuni onorate cu 
sălile închise

PIATRA NEAMȚ (Prin telefon, 
de la corespondentul nostru. Ion Ma
nea). — Simbătă. 8 decembrie, la 
Consiliul județean Neamț pentru E- 
ducație Fizică si Sport am primit 
toate garanțiile că in lipsa zăpezi' 
— care să permită desfășurarea pro
belor de schi și săniuș. prevăzute de 
regulamentul ..Cupei tineretului1' — 
duminică sălile sportive din județ 
vor fi pline de amatori ai tenisului 
de masă. Dar promisiunile au fost 
onorate... cu săli Închise sau cu im
provizații.

In noua sală a clubului „Voința" 
din Piatra Neamț erau prezenți nu
mai 8 concurenți din cei aproape 500 
de tineri Înscriși să participe la 
probele de tenis de masă. Cauza ? 
..Lipsa meselor de tenis" — ne spu
nea instructorul Cornel Nemțeanu. 
Dar cine avea datoria să le aducă 
la locul concursului, dacă nu condu
cerea asociației ? Aceeași lipsă de 
interes și la grupul școlar de chi
mie. ■

Potrivit programului , furnizat de 
către consiliul județean, am poposit 
și la liceul „Ștefan cel Mare" din 
Tg. Neamț. Dar nici aici nu s-a des
fășurat ieri nici un fel de competi
ție. sala de sport stind toată ziua 
închisă. Asemenea exemple nedorite 
ne-au fost oferite si în orașele Ro
man și Bicaz. ceea ce denotă că. în 
județul Neamț, competițiile sportive 
de masă nu au intrat încă în drep
turile lor. Pe cind. deci ?

PREDEAL (Prin telefon de la Ion 
Matei). —lnsăptămina care s-a scurs. 
Predealul a găzduit importante ac
țiuni legate de sportul cu schiuri. 
Ministerul Educației și învățămintu- 
lui, impreună eu F.R.S.B. au orga
nizat un curs de perfecționare a tu
turor tehnicienilor schiului. Cursul a 
cuprins lecții practice și teoretice, 
susținute de cadre didactice de la 
I.E.FS. și alți specialiști ai federa
ției, In același context al preocupă
rilor, liceul de schi predelean a or
ganizat simbătă și duminică primul 
simpozion național in schi, cu tema 
„Schiul la copii și juniori". Desfășu
rat pe două secții (schi alpin și fond), 
simpozionul s-a bucurat de sprijinul 
organelor de partid și de stat jude
țene, de Interesul și participarea 
d-rectă ale principalelor instituții cu 
atribuții in munca metodică de cer
cetare și formare a cadrelor în sport 
(I.E.F.S., Centrul de cercetare 
științifică in domeniul sportului, 
I.C.P.P.D.), profesori și antrenori din 
școli și cluburi de performanță.

Simpozionul a fost completat de o 
gală de filme metodice, o demonstra
ție nocturnă pe schi a elevilor liceu
lui din localitate și un concurs de 
slalom al antrenorilor. Subliniind 
importanța și buna organizare a 
acestei acțiuni, ne șxprimăm convin
gerea că sezonul actual va permite 
nu numai desfășurarea unui proces 
de învățămint de calitate, ci și un 
nivel mai ridicat al performanțelor.

nășlt de jocul precis și energic al 
lui Nflstase, care a realizat opt „ași" 
In cele patru seturi. In timp ce Ok
ker a ratat mal mult de jumătate 
din primele mingi la serviciu și a 
comis 4 greșeli duble. Se poate spu
ne însă că partida nu a fost decisă 
de servicii, ci de retururi si pas- 
6lng-shoturi. artă în care Năstase a 
excelat, ca întotdeauna, și in con
cursul de. la Boston".

Comentatorul agenției ..Associated 
Press" remarcă jocul strălucit al ro
mânului. perfecțiunea tehnică a sti
lului său. deopotrivă eficace si plin 
do fantezie, puterea voleurilor care 
l-au derutat pe Okker.

Excelentul nostru sportiv Încheie 
în apoteoză anul 1973. care i-a adus 
ct'le mai prestigioase succese : locul 
lnt.il (ca și in 1072, de altfel) in 
„Marele premiu al Federației inter
naționale de tenis", victoria In tur
neul de la Roland Garros șl — a- 
cum. la Boston — al treilea succes 
consecutiv in „Turneul campionilqr". 
Chiar ținind cont numai de aceste 
strălucite succese, ar fi au/icientă ar
gumentația pentru a i se acorda ti
tlul de cel mai bun tenisman mon
dial al anului, titlu pe care, de alt
fel, ancheta agenției ..United Press 
International" i l-a și atribuit, ro- 
mâAul fiind singurul jucător de te
nii inclus pe lista celor mai buni 10 
sportivi din lume ai anului 1973. 
Trebuie să amintim, de asemenea, că 
Ilie Năstase a ciștigat anul acesta 
16 turnee internaționale (dintre care 
7 pentru „Marele premiu") și a 
contribuit la calificarea echipei 
României pină în semifinalele inter- 

• zonale ale „Cupei Davis", ceea ce 
este un veritabil tur de forță, un 
bilanț rar intilnit. dacă nu chiar u- 
nic. in palmaresul celor mai faimoși 
jucători din istoria ..sportului alb".

întrebat de ziariștii aflati la Bos
ton despre proiectele sale imediate, 
Ilie Năstase a declarat că săptămina 
aceasta va pleca in Jamaica, pentru 
un turneu de demonstrații, după 
care se va reîntoarce la București.

cestea pentru că la „1 Mai" ele n-ar 
fi cunoscute. In teorie, responsabilii 
cu sportul 6int complet edificați. 
In practică insă este mult loc pen
tru mai bine.

Repetăm ceea ce spuneam la Înce
put : asociația sportivă de la intre- 
prinderea „1 Mai" are realizări. Dar, 
față de condițiile materiale existente 
(desigur, și ele pasibil de a fi îmbu
nătățite mai departe), față de anga
jamentele ce și le-a asumat, im
preună cu comitetul U.T.C. și comi
tetul sindicatului, a făcut prea pu
țin. Oarecum autocritic, toți cei cu 
care am discutat recunoșteau acest 
lucru. Nu spunem că n-ar fi existat 
și unele motive obiective care au 
împiedicat realizarea tuturor angaja
mentelor. Poate că, pe viitor, discu- 
tindu-se ceva mai constructiv, vor 
fi asumate răspunderi și vor fi sta
bilite scadențe mai realiste. Oricum ‘ 
insă, lărgirea ariei de practicare a 
sporturilor, educarea tinerilor 6pre 
a-i obișnui să prefere zilnic, in 
timpul liber, sportul, exercițiul fizic 
pot fi asigurate numai printr-o cola
borare strinsă și permanentă a tutu
ror factorilor responsabili — sindicat, 
organizație U.T.C., asociație sportivă. 
Este, credem, ceea ce a cam lipsit — 
in fapt — la Întreprinderea „1 Mal".

Așteptăm revirimentul — și-1 vom 
consemna operativ — odată cu acest 
sezon sportiv de iarnă.

Sportul universitar
craiovean

la un sfert de veac
CRAIOVA (prin telefon). — Cu 

25 de ani in urmă, odată cu înfiin
țarea Institutului agronomic din 
Craiova. 35 de studenți, iubitori ai 
sportului, puneau bazele unui club 
sportiv in cel mai tinăr centru de 
invățănunt superior din țară. Jubi
leul recent a prilejuit o retrospec
tivă a activității sportive a studen
ților craioveni. In cele nouă secții 
ale clubului „Universitatea" sint În
cadrați 427; de sportivi de perfor
manța din care 230 seniori (47 au 
categoria I. 122 categoria a Il-a). 
Printre succesele mai de 6earnâ se 
numără trei titluri republicane și 
trei universitare. Sportivi ca Nata
lia Andrei, fostă campioană națio
nală și balcanică la 1 500 m. Corne
lia Bunescu, fostă componentă a lo
tului olimpic la volei. Marin Firă- 
nescu, campion republican la tenis 
de masă juniori. Stelian Giubelan, 
sulițaș, Ion Oblemenco. de 4 ori gol- 
geter al campionatului republican 
ae fotbal divizia A, sint numai ciți- 
va din cei evidential! ui cadrul fes
tivităților ce au avut loc simbătă 
seara in aula albastră a Universită
ții din Craiova.

Luind cuvintul din partea Consi
liului Național pentru Educație Fi
zică și Sport, general locotenent Ma
rin Dragnea, prim-vicepreședinte al 
C.N.E.F.S., a felicitat pe membrii 
clubului universitar din localitate, 
cadrele didactice pentru activitatea 
desfășurata pe linie de sport, înmi- 
nind totodată o serie de distincții ce
lor mai valoroși sportivi. Fotbalis
tului Ion Oblemenco i s-a inminat 
titlul de maestru emerit al spoitu
lui, voleibalistei Cornelia Bunescu și 
fotbaliștilor Marin Marcel și Nicolae 
Ivan — titlul de maeștri ai sportu
lui, Unui număr de 31 de cadre uni
versitare li s-au inminat diplome de 
onoare și insigne pentru merite in 
activitatea sportivă. In încheierea 
festivităților a rulat filmul» „Campi
oana marii iubiri", realizat de 
grup de studenți craioveni. ce 
lățișează secvențe interesante 
activitatea fotbaliștilor de la 
versitatea Craiova.

Duminică a avut loc un bogat . 
gram sportiv, care a cuprins între
ceri de handbal, baschet, volei, tenis 
de masă, fotbal, intre formațiile 
sportive universitare, 
festive s-au încheiat 
central din localitate, 
de fotbal Universitatea
Petrolul Ploiești, in care, cum pro
babil amatorii de sport știu prea 
bine la această oră, echipa studenți
lor craioveni s-a impus net, sprfe sa
tisfacția deplină a numeroșilor și in- 
tlâcaraților ei suporteri.

ag

un 
in- 
din 

Uni-

pro-

Manifestările 
pe stadionul 
cu întilnirea 

Craiova —

Nistor ȚUICU
corespondentul „Scinteii1
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timente, să nu ducă, sub nici un 
motiv, la slăbirea exigenței și răs
punderii față de normele de calita
te. Dată fiind cantitatea simțitor 
sporită de produse ce se realizea
ză in aceste zile in unele întreprin
deri, organele de control al cali
tății, comisiile de specialitate din 
întreprinderi, comuniștii, fiecare 
om al muncii au datoria patriotică, 
de înaltă răspundere de a veghea 
cu strictețe pentru ca pe poarta fa
bricii să iasă numai și numai pro
duse de bună calitate.

In efortul pentru îndeplinirea in
tegrală a planului producției fizice 
in structura sortimentală prevăzută, 
pentru recuperarea restanțelor la 
un produs sau altul, nu pot fi ad
mise nici un fel de încetiniri de 
ritm în nici o întreprindere. Facem 
această precizare intrucit, în unele 
întreprinderi, care au Înregistrat 
restante fată de plan, incepe să-și 
facă loc o anumită stare de resem
nare, iar în alte unități — care au

Se împlinesc astăzi 25 de ani de 
la adoptarea Declarației universale 
a drepturilor omului. Semnificația 
momentului Jubiliar este subliniată 
și de faptul că in această zl începe, 
sub egida O.N.U,, „Deceniul de luptă 
contra rasismului $i discriminării 
rasiale".

Acest document, adoptat într-un 
moment cind era încă proaspătă în 
memoria popoarelor imaginea orori
lor ultimului război mondial, expri
mă aspirațiile omenirii spre pro
gres, libertate, democrație, proclamă 
drepturile fundamentale ale omu
lui, subliniază demnitatea si valoa
rea personalității umann, fără deo
sebire de rasă, sex, limbă sau reli
gie. In acest context este relevată 
necesitatea respectării stricte a 
drepturilor civile, politice și soclal- 
economice. dreptul la viață și mun-. 
că. la salariu egal pentru muncă 
egală, la odihnă și asigurări sociale, 
la învățămint și cultură etc.

Declarația universală a drepturi
lor omului — primul act internațio
nal de acest gen căruia membrii 
O.N.U. j-au conferit forță juridică, 
politică și morală — a exercitat, in 
decursul sfertului de veac care a 
trecut de la adoptarea sa, o influen
ță pozitivă pe multiple planuri. Ast
fel, această declarație a inspirat 
și condus la adoptarea de către 
O.N.U. a unor documente de însem
nătate Internațională, cum sint cela 
două pacte ale drepturilor omului, 
convențiile referitoare la apărarea 
drepturilor femeilor și copiilor, de
clarațiile privind acordarea inde
pendenței țărilor și popoarelor colo
niale șl eliminarea tuturor formelor 
de discriminare rasială etc. — toate 
constituind completări de substanță 
la documentul adoptat la 10 decem
brie 1948. Declarația a servit, totoda
tă. la orientarea, în acest domeniu, 
o legislației statelor care și-au dobin- 
dit independența in perioada post
belică.

Relevind aceste aspecte pozitive, 
nu se poate să nu se constate că. 
din păcate, drepturile și libertățile 
fundamentale ale omului continuă 
a fi încălcate, adeseori în mod fla
grant, intr-un șir de regiuni ale lu
mii : astfel, exploatarea capitalistă 
și asuprirea celor ce muncesc împie
dică afirmarea plenară a personali
tății umane ; în unele țări, regimuri 
extremiste de dreapta, de tip fascist, 
se dedau la persecuții antidemocra
tice singeroase, calcă in picioare 
drepturile omului ; politica imperia
listă de dominație, asuprire și 
dictat constituie o amenințare pen
tru libertatea și suveranitatea po
poarelor din statele care au pă
șit pe calea dezvoltării de sine 
stătătoare ; pe pămintul Africii, a- 
proape 30 milioane de oameni în
dură încă apăsarea jugului colonial : 
discriminarea rasială este ridicată 
la rang de lege în Republica Sud- 
Africană și Rhodesia.

Este bine cunoscut faptul că ga
rantarea drepturilor sl libertăților 
fundamentale ale omului constituie 
o condiție de bază a apărării păcii și 
securității in lume. Acest țel poate fi 
atins prin măsuri de înțelegere și co
laborare între națiuni, prin afirmarea 
și aplicarea In viață a normelor 
legalității si eticii internaționale — 
principiile independentei, suverani
tății naționale, egalității în drepturi.

neamestecului în treburile Interna 
și ayantajului reciproc, renunțarea 
la forță și amenințarea cu forța, 
dreptul Imprescriptibil al fiecărui 
popor de a-și hotărî singur destinul.

Garantarea și respectarea dreptu
rilor omului în țara noastră, așa 
cum sint înscrise in Constituția Re
publicii Socialiste România, in țările 
socialiste pun in lumină superiorita
tea orinduiril noi, care a lichidat pen- 

• tru totdeauna exploatarea omului de 
către om, creind condiții optime pen
tru afirmarea neîngrădită a persona
lității umane. Procesul profund și 
multilateral de dezvoltare a demo
crației socialiste in țara noastră, de 
continuă întărire a legalității socia
liste. promovarea consecventă a 
principiilor eticii șl echității șocla- 
liste. crearea cadrului in care toți 
oamenii muncii, fără deosebire de na
ționalitate, de sex, de religie, de pro
fesiune sau categorie socială, au de
plina posibilitate de a participa la 
rezolvarea treburilor obștești *u 
devenit o realitate pregnantă a 
României socialiste. „Țelul suprem 
al politicii noastre — arăta tovară
șul Nicolae Ceaușescu — este omul, 
crearea condițiilor ca muncitorul, 
țăranul, intelectualul să so poată 
buoura de toate binefacerile civili
zației. Pentru om făurim baza ma
terială, dezvoltăm forțele de produc
ție, perfecționăm relațiile de pro
ducție, căutăm să așezăm raportu
rile sociale pe baza principiilor 
niarxist-leniniste, să înlăturăm tot 
ceea ce alterează sau umbrește 
idealul echității sociale, al egalității 
in drepturi. Făurim societatea socia
listă, in care omul să fie figura cen
trală. în care totul .......................
omului".

In concordanță cu 
litică internațională, 
progresului și păcii. _____ ___ ..
tind activ pentru respectarea Cartei 
O.N.U. și creșterea rolului organiza
ției in viața internațională, a acțio
nat permanent in sprijinul inițiati
velor îndreptate spre promovarea și 
apărarea drepturilor fundamentale 
ale omului și ale națiunilor. România 
a militat și militează neobosit pentru 
respectarea și transpunerea integrală 
în viață a Declarației Națiunilor U- 
nite cu privire la acordarea indepen
denței țârilor și popoarelor coloniale. 
In urma unei inițiative românești, a 
fost adoptată rezoluția privind edu
carea tineretului în spiritul păcii, 
respectului reciproc și înțelegerii 
intre popoare. In cadrul actualei se
siuni a Adunării Generale. România 
a fost coautoare la rezoluțiile avind 
ca obiect lichidarea colonialismului și 
a discriminării rasiale și sprijinirea 
mișcărilor de eliberare națională. în 
cadrul UNESCO, precum și al altor 
organisme internaționale, România 
depune o activitate asiduă pentru 
promovarea colaborării, păcii'și înțe
legerii între toate popoarele.

împlinirea unui sfert de veac da 
La adoptarea Declarației universale 
a drepturilor omului constituie pen
tru poporul român prilejul de a-șl 
reafirma hotărirea fermă de a con
tribui activ la unirea eforturilor tu
turor forțelor democratice șl pro
gresiste din lume, a tuturor statelor 
in lupta pentru respectarea dreptu
rilor tuturor popoarelor la Indepen
dență. la dezvoltare liberă, pe calea 
progresului și păciL

ca

să tic închinat

Întreaga el po- 
pusă in slujba 
România, mili-

T. PRELIPCEANU

Cronica
Simbătă seara s-a înapoiat de la 

Bujumbura tovarășul Gheorghe Do
bra. ^prim-adjunct al ministrului mi
nelor. petrolului si geologiei, care a 
participat ca reprezentant al P.C.R. 
si al guvernului român la festivi
tățile prilejuite de cea ce-a 7-a a- 
niversare a înlăturării monarhiei și 
a proclamării Republicii Burundi.

★
Școala generală din comuna Suditi 

(Ialomița) a sărbătorit ieri 125 de ani

zilei
de existentă. Manifestările organiza
te cu acest prilej de consiliul jude
țean al femeilor și inspectoratul șco
lar au cuprins un simpozion la care 
si-au dat concursul cercetători, ca
dre .didactice din județ. Programul 
s-a încheiat cu vizitarea expoziției 
cuprinzând obiecte executate de •- 
levi. Întreceri sportive și o emo
ționantă întîlnire intre promoțiile 
scolii.

Prima expoziție pe țară de păsări și animale mici
Un ciripit de pă

sărele intimoinâ pe 
vizitatorul ce pășeș
te pragul pavilio
nului B din Com
plexul expozitional din 
Piața Scinteii. Sintem 
la prima expoziție pe 
tară de păsări și a- 
nimale mici ce și-a 
deschis ieri. în Capi
tală. porțile. Organi
zată de „AVIROM" - 
Asociația generală a 
crescătorilor de păsări 
și. animale mici — ex
poziția îsi propune să 
Dopularizeze avantaje
le creșterii’ in gospo
dăriile populației a u- 
nor păsări de curte și

animale pentru carne 
și blană. în standuri 
special amenajate sint 
prezentate peste 2 500 
exemplare de păsări 
de curte — găini de 
diferite rase, curci, 
giște. rațe, bibilici ', 
păsări de volieră — 
prepelițe, fazani, 
tirnichi. păuni. . .
merosi porumbei. De 
asemenea, sint ex
puși iepuri de casă 
din rase valoroase, a- 
nimale 
nutrii, 
cincila etc.
cuprinde acvarii cu 
pești exotici, iar alta 
— diferite rase de

oo- 
nv-

de blană — 
nurci, vulpi.

O secție 
acvarii

unele depășiri de plan ce le asi
gură un bilanț liniștitor — se ob
servă o anumită tendință de auto- 
mulțumire. Sint situații care trebuie 
•foarte prompt combătute de către 
organizațiile de partid, intrucit ele 
pot duce in unele locuri fie la o 
amplificare a nerealizărilor, fie la 
pierderea unui avans de timp ciști- 
gat prin truda unui an întreg de 
muncă. Nu există întreprindere în 
care să nu se poată realiza, in a- 
ccste zile, în aceste ultime săptă- 
mini, mai mult decit în oricare pe
rioadă a anului ! Cu această con
vingere trebuie să acționeze fiecare 
colectiv, folosind toate rezervele și 
posibilitățile existente, un aseme
nea obiectiv trebuie să polarizeze 
eforturile și inițiativa creatoare a 
tuturor muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor din întreprinderi.

Organelor județene și orășenești 
de partid, organizațiilor de partid 
din întreprinderi, conducerilor cen
tralelor și ministerelor le revine 
sarcina de mare răspundere să spri
jine efectiv și energic comitetele 
oamenilor muncii, conducerile de

ciinl. Exemplarele ex
puse reorezintă rezul
tatele obținute de 
multe unităti agricole 
de stat și cooperatiste, 
de crescătorii din di
ferite județe ale tării. 
De asemenea, expun 
crescători din 
Ungară, R. D.
mană și R. F. Germa
nia. Pentru cele mal 
frumoase păsări și a- 
nimale, expozanților 11 
se vor atribui diDlome 
de participare. Expo
ziția va rămine des
chisă oină duminica 
viitoare și va putea fi 
vizitată .zilnic între 
orele 9 și 16.

întreprinderi în soluționarea ope
rativă a problemelor in suspensie, 
să mobilizeze și să stimuleze puter
nic capacitatea creatoare a colec
tivelor pentru realizarea unor ran
damente maxime in producție, ast
fel ca fiecare zi, fiecare ceas să 
constituie un pas înainte in lichi
darea restanțelor, acolo unde aces
tea există, in îmbogățirea bilanțu
lui economic pe acest an.

TOATE COLECTIVELE DE ÎN
TREPRINDERI SA-ȘI FACA UN 
TITLU DE MlNDRIE DIN A RA
PORTA, LA SFÎRȘITUL ANULUI, 
CA ȘI-AU ONORAT INTEGRAL O- 
BLIGAȚIILE, CA AU ÎNDEPLINIT 
EXEMPLAR, LA TOATE SORTI
MENTELE, PLANUL PE ACEST 
AN IIOTARÎTOR PENTRU REA
LIZAREA CINCINALULUI ÎNA
INTE DE TERMEN, CU CONVIN
GEREA NESTRĂMUTATA CA 
ASTFEL ȘI-AU ADUS CONTRIBU
ȚIA LA SPORIREA AVUȚIEI NA
ȚIONALE, LA ACCELERAREA 
PROGRESULUI ECONOMIC ȘI 
SOCIAL AL ȚARII.

cistiga.se
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DEZBATERILE DIN COMITETUL PENTRU PROBLEMELE POLITICE 
Șl DE SECURITATE AL ADUNĂRII GENERALE A 0, N. U,

Pentru folosirea spațiului extraatmosferic 
in interesul dezvoltării tuturor statelor

INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI ROMÂN
N \TIl NTl.E UN1TF 9 (Agerpres). — în comitelui pentru proble

mele politice și de securitate al Xdunării Generale a continua! exami
narea punctului „Cooperarea internațională in folosirea pașnică a spa
țiului extraatmosferic".

Vuind cuvintul. reprezentantul ro
mân. Traian Chebcleu, a relevat ne
cesitatea intensificării cooperării in
ternaționale multilaterale in ceea ce 
privește cercetarea științifică a spa
țiului și aplicațiile pașnice ale tehno
logici spațiale in scopul dezvoltării 
economice și sociale a tuturor state
lor. O contribuție prețioasă în acest 
sens — a arătat vorbitorul — ar pu
tea-o aduce elaborarea și punerea in 
practică a unor programe concrete 
' • ha .că și științifică in
diversele sectoare ale aplicațiilor 
spațiale. O.N.U. trebuie să devină, 
prin intermediul comitetului, un a- 
crvărat centru de promovare a coope
rării internaționale in acest domeniu.

în continuare, reprezentantul ro
mân a apreciat că este necesar ca. 
în cadrul lucrărilor comitetului și 
subcomitetului său juridic, sâ se a- 
cnrdc prioritate, examinării proble
melor juridice pe care Ic ridică apli
cațiile practice ale tehnicilor spația
le. in special folosirea sateliților de 
radiodifuziune directe și tcleobscrva- 
rc3 Pâmintului prin sateliți, cc pre
zintă un intere* deosebit și imediat 
pentru un număr tot mai mare de 
țâri. în vederea elaborării unor prin
cipii general acceptabile care să gu
verneze și să încurajeze cooperarea 
internațională în acest domeniu. De
legația română, a subliniat vorbito
rul. consideră că este necesar să se 
stabilească în mod clar obligațiile și

răspunderile statelor în ceea ce pri
vește conținutul emisiunilor directe 
recepționate in alte state, astfel in
cit această activitate să se desfășoa
re cu respectarea deplină a suvera
nității statelor care recepționează e- 
misiunile și a neamestecului in tre
burile lor interne, precum și in deplin 
acord cu normele eticii și moralei 
internaționale. România — a decla
rat vorbitorul — este interesată in 
dezvoltarea tehnicilor de teleobser- 
vare a Pâmintului prin sateliți, fiind 
convinsă că există largi posibilități 
de exploatare a rezultatelor obținute 
in vederea studierii resurselor te
restre ale omenirii și dezvoltării e- 
conomice a tuturor țărilor, in special 
a țârilor în curs de dezvoltare, pre
cum și în controlul mediului încon
jurător. Este necesar insă ca țările 
care desfășoară activitatea de tele- 
observare sâ pună Ia dispoziția ce
lorlalte state datele obținute in ur
ma cercetării teritoriilor acestora.

In încheiere. reprezentantul ro
man a relevat necesitatea intensifi
cării eforturilor statelor membre 
pentru creșterea rolului O.N.U. in 
promovarea cooperării internațio
nale ia vederea transpunerii in via
tă a obiectivului Tratatului asupra 
spațiului, care prevede că ..folosirea 
spațiului extraatmosferic trebuie să 
se facă pentru binele și în interesul 
tuturor țărilor, indiferent de stadiul 
lor de dezvoltare economică sau ști
ințifică".

Imagine din timpul unei recente manifestații împotriva inflației și a creșterii costului vieții, la care au parti
cipat peste 100 000 de locuitori ai orașului Tokio

TN PREAJMA CONFERINȚEI
LA NIVEL ÎNALT

A „CELOR 9” 
DIN PIAȚA COMUNA

Convorbiri 
anglo-italiene

LONDRA 9 (Agerpres). — în ca
pitala britanică au inceput convor
birile dintre primul ministru al Ma
rii Britanii. Edward Heath, și pre
ședintele Consiliului de Miniștri nl 
italici. Mariano Rumor. Cei doi șefi 
de guverne au discutat situația ac
tuală a Comunității economice euro
pene și o serie de probleme inter
naționale care vor fi abordate la 
conferința la nivel Înalt a „celor 
nouă" ce urmează 6ă înceapă vi
neri la Copenhaga. Acest prim 
schimb de opinii a fost apreciat ca 
foarte util de purtătorul de cuvînt 
al guvernului britanic.

COASTA DE FILDEȘ.

Progrese în industrie
și agricultură

ABIDJAN 9 (Agerpres). — Potrivit 
datelor publicate la Abidjan, produ
sul intern brut al Coastei de Fildeș 
a crescut in 1972 cu 7.4 la sută. Sec
torul industrial a înregistrat o creș
tere a producției de 13,3 la 6ută. în 
agricultură au fost obținute recolte- 
record la cafea (283 000 tone) și cacao 
(200 000 tone).

In economia Coastei de FLldeș. agri
cultura deține un loc important, 
acest sector asigurind în 1972 — 30,5 
la sută din producția internă brută. 
De asemenea, agricultura furnizează 
72,4 la sută din exporturile țării.
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Episod neobișnuit
in parlamentul rhodesian

SALISBURY 9 (Agerpres). — In 
plină reuniune a parlamentului rho
desian. un deputat, s-a ridicat pentru 
a protesta împotriva tratamentului la 
care sint supuși numeroși africani. 
Este știut că aceștia au fost izgoniți 
din locurile lor de baștină din re
giunea nord-estică a țării — chipu
rile „amenințate" — și constrinși să 
trăiască in adevărate lagăre de con
centrare. Grija pentru așa-zisa „pro
tejare" a africanilor, proclamată sus 
și tare de autoritățile rasiste de la 
Salisbury, înseamnă, in realitate, do
rința lor de a evita, pe cit posibil, 
contactele populației de culoare cu 
forțele patriotice din țară, in ultimul 
timp din ce in ce mai active in zona 
de nord-est.

Reuniunea țărilor arabe producătoare de petrol
KUWEIT 9 (Agerpres). — La Ku

weit s-a desfășurat cea dc-a 11-a se
siune ordinară a Consiliului Ministe
rial al Organizației statelor arabo 
producătoare de petrol (A.O.P.E.C.). 
Cele 11 state membre au examinat 
probleme privind aplicarea măsuri- 

• lor adoptate la reuniunile anterioa
re ale A.O.P.E.C. și chestiuni admi
nistrative.

In comunicatul publicat la 
cheierea reuniunii se arată 
a fost, aprobat bugetul pe

în
că 
a-

nul 1974 al organizației și s-a 
semnat un acord pentru realiza
rea unui doc uscat în Bahrein, care 
va servi la repararea și construirea 
de nave, in special tancuri petro
liere. Documentul anunță, de aseme
nea, că producția de petrol a țărilor 
arabe va fi redusă cu 5 la sută în 
ianuarie 1974, în comparație cu luna 
decembrie a.c. Această reducere nu 
va afecta însă livrările destinate ță
rilor membre ale Pieței comune, cu 
excepția Olandei.

EXPLOATARE A UNOR
ENERGETICE

agențiile de presa transmit

• INVESTIGAȚII PE 
CREIER. Este oare posibilă 
detectarea, In fază incipientă, 
a maladiilor creierului ? Folo
sirea aparaturii Roentgen nu a 
dat rezultate satisfăcătoare. Și 
in acest caz, electronica s-a do
vedit utilă. Un inginer britanic 
a construit un aparat cu ajuto
rul căruia se poate „ilumina" 
interiorul craniului omenesc. 
Aparatul — înfățișat in ima
gine — are forma unei căști 
care este prevăzută cu o sursă

luminoasă ce descrie un semi
cerc în jurul capului pacientu
lui. Un „tun" cu raze Roentgen, 
emite un. impuls la fiecare grad 
al semicercului. Fasciculele de 
raze sint recepționate de un 
detector care le transmite ma
șinii electronice? Aceasta sor
tează semnalele și întocmește 
roentgenograma luminoasă, pe 
care se disting cele mai mici 
detalii ale structurii interioara 
a craniului.

Seminarul internațional 
cu tema „Industria chimică si me
diul înconjurător", organizat sub 
egida Comisiei economice a O.N.U. 
pentru Europa, a luat sfirșit la Var
șovia. Consemnind prezența a 200 
de specialiști din 20 de țări, semina
rul a oferit participanțiior prilejul 
de a dezbate chestiuni legate de li
mitarea influentelor negative ale 
industriei chimice asupra mediului 
ambiant si de a formula propuneri 
menite să contribuie la soluționarea 
unor probleme de stringentă actuali
tate pe care le pune dezvoltarea 
acestei ramuri industriale.

Directorul general al 
UNESCO, Rend Maheu, care se 

află la Teheran, unde a asistat la 
lucrările celei de-a patra adunări a 
Comitetului consultativ internațional 
de alfabetizare, a avut convorbiri cu 
șahinșahul Iranului. Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr. in cursul 
cărora a fost evocat rolul pe care il 
poate avea Iranul în dezvoltarea re
lațiilor culturale pe plan internațio
nal. De asemenea. Rene Maheu a 
semnat. împreună cu ministrul ira

nian al educației. Farrokhrou Par- 
saye, un acord privind trimiterea 
unor experti' ai UNESCO in Iran, 
pentru a participa la formarea de 
cadre didactice in domeniul tehnic.

în sprijinul victimelor 
fOCUHStei. Fondul Națiunilor Unite 
pentru copii (U.N.I.C.E.F.) și Liga 
societăților de cruce roșie au anunțat 
că vor intensifica eforturile lor de 
sprijinire a victimelor foametei care 
a lovit o mare parte a populației 
din Etiopia, ca și din regiunile de 
sud ale Saharei (Sahcl). unde de 
mai mulți ani bintuie seceta.

în sultanatul Bahrein din 
Golful Persic au fost anunțate rezul
tatele alegerilor parlamentare desfă
șurate la 7 decembrie, primele ale
geri din istoria acestui stat, care 
și-a recăpătat recent independența. 
30 000 de alegători au votat pentru 
desemnarea a 30 de membri ai Adu
nării Naționale, din 115 candidați. 
Toți cei zece candidați ai grupării 
politice denumite „Blocul popular 
de stingă" au fost aleși. Agenția 
France Presse notează că, astfel, cor-

pul electoral „și-a exprimat prefe
rința pentru politicienii mai tineri, 
cu opinii socialiste, abandonind în
tr-o oarecare măsură personalitățile 
tradiționaliste", dintre care o parte 
au fost învinse in aceste alegeri.

Pa*' oți mozambicani ajutind populația din zonele eliberate la mun
cile ogricole

PRIMUL CONTACT 
CU „CAPETELE NEGRE"
După mai multe luni de cer

cetări. expediția exploratorului 
brazilian Mcreiles a reușit să 
stabilească un prim contact cu 
misterioșii indieni „Ava Cano- 
eiros", supranumiți „capetele 
negre", datorită tipului lor ne
groid. Mesajele radio trimise de 
membrii expediției, aflați in 
junglă, la aproximativ 700 ki
lometri de Brasilia, anunțau că, 
inițial, au fost atacați de in
dieni cu săgeți, dar că, ulterior, 
au putut sâ se apropie de trib. 
Indienii „Ava Canoeiros" re
prezintă, datorită caracterului 
lor negroid, un adevărat mister 
pentru etnologi. Ipoteza cea 
mai frecventă in legătură cu 
prezența acestora în jungla bra
ziliană presupune descendența 
lor din citeva mii de sclavi a- 
fricani și indieni.

Brazilia. Un mare incendiu izbucnit 
la Rio de Janeiro a distrus 10 ma
gazine împreună cu birourile aflate 
la două din cele 21 de etaje ale 
unui imobil. în fotografie : o per
soană salvată de pericolul focului

WASHINGTON 9 (Agerpres). — 
Senatul american a aprobat alocarea 
a 20 miliarde dolari pentru punerea 
in valoare in următorii 10 ani a u- 
nor noi resurse energetice. Proiectul 
— al cărui obiectiv il constituie a- 
sigurarca din resurse proprii a ne
cesarului de energie al Statelor U- 
nite — a fost înaintat spre dezba
tere Camerei Reprezentanților.

Aprobarea măsurii a survenit la

scurt timp după ce Comitetul pen
tru comerț al camerei superioare s-a 
pronunțat favorabil asupra legisla
ției de urgentă prezentată de admi
nistrație in problema crizei de e- 
nergie. Proiectul de lege conferă 
președintelui depline puteri pentru 
a face față situației în domeniul e- 
nergetic. inclusiv capacitatea de a 
institui. în caz de nevoie, raționali
zarea consumului.

® CEAȚA 
CASĂ. La

BUCLU-
nesfirșltul șir

seul Substratul remanierii 
guvernamentale

Zilele trecute, știri sosite din Seul 
Informau despre „cea mai importan
tă remaniere guvernamentală" din 
Coreea de sud de la venirea la pu
tere. in 1961. a lui Pale Cijan Hi. 
Remanierea a afectat jumătate din 
cei 20 de membri ai cabinetului. 
Printre cei înlocuit! se numără mi
nistrul de externe, de interne, al a- 
r .r.c. si al Justiției. De asemenea, 
s-a anuntat demisia lu: Lee Hu-Rak. 
Care deținea funcția de copreședin
te al pârtii sud-coreene în comite
tul de coordonare a tratativelor din
tre Nordul si Sudul Coreei.

După spusele oficialităților de la 
Seul, remanierea s-ar fi produs ca 
urmare a demisiilor prezentate din 
proprie inițiativă de miniștrii res- 
pectivi. Intrucît el înșiși s-au con-
s. derat răspunzători „pentru unele 
evenimente interne din ultimul
t. -r.p-. Dar. după cum relevă agen
țiile internaționale de presă, ase
menea explicații nu pot fi reținute. 
Unind cont de contextul atmosferei 
politice generale care domnește in 
Coreea de sud.

De mai bine de două luni de zile, 
la Seul, ca si in alte orașe din tară, 
se semnalează puternice acțiuni ale 
studenților care cer respectarea li
bertăților democratice. încetarea re
presiunilor polițienești împotriva e- 
lementclor progresiste si eliberarea 
colegilor arestați in timpul de

monstrațiilor din ultimele săptămînl. 
Studenților li s-au alăturat diferite 
categorii sociale si profesionale. Ast
fel. Asociația ziariștilor sud-corecni. 
care grupează peste 4 000 de mem
bri. a dat publicității o declarație in 
care protestează împotriva represiu
nilor antidemocratice alo autorităților 
și cer încetarea lor. Rcferindu-se la 
creșterea mișcării social-politice din 
Coreea de sud. ziarul francez „LE 
MONDE" notează : „.Această mișca
re. care a căpătat de la începutul 
Iui octombrie o nouă amploare, a 
tăcut să apară mai clar dificultățile 
și tensiunea politica de sub poleiala 
de ^ordine» pe care o menține cu 
duritate dictatura lui I’ak Cijan Hi".

în fata unei atari situații, auto- 
ritățile sud-coreene manevrează pen
tru a crea aparente înșelătoare. In 

ns, agenția REUTER apre
ciază că „remanierea cabinetului 
constituie o încercare de a găsi o 
soluție de compromis cu studenții 
care cer insistent democratizarea re
gimului". Dar așa cum arată acțiu
nile elementelor democratice, opinia 
publică din Coreea de sud nu se 
lasă indusă in eroare, ci se pronun
ță tot mai ferm pentru libertate, 
pentru împlinirea aspirațiilor fier
binți ale întregului popor coreean de 
a trăi intr-o patrie unită, democra-

Eugen IONESCU

„Coincidența" 0.I. N. - urii or...

CORESPONDENȚA DIN ROMA

Firma „Citroen" • hotârit 
să sisteze producția pe o perioadă 
de 11 zile — de la 21 decembrie pină 
la 2 ianuarie 1974 — a anunțat Ray
mond Ravenel, președinte director- 
general al societății. La Paris se a- 
preciazâ că această întrerupere tem
porară a» activității firmei ,,Citroen" 
este o primă manifestare vizibilă a 
încetinirii ritmului economiei fran
ceze, cauzată de actuala penurie de 
combustibil.

Deiicitul balanței de 
plăți al Italiei, In »rtmele 10 
luni ale acestui an. a fost de 2 554 
miliarde lire italiene (aproximativ 3 
miliarde dolari) s-a anuntat la 
Roma. Același raport relevă că vo
lumul importurilor în primele 10 
luni ale acestui an a crescut cu 41,4 
Ia sută față de aceeași perioadă a 
anului trecut, in timp ce acela al 
exporturilor a sporit cu numai 16,9 
la sută.

Fondul Monetar Interna- 
|ion£il a hotărit să renunte aran
jamentul in virtutea căruia Repu
blica Sud-Africană îi vindea, ince- 
pind din 1969, o parte a producției 
sale de aur. anunță un comunicat aJ 
F.M.I., dat publicității la Washing
ton.

Jupiter și cele 12 „luni64 ale sale 
seamănă cu un mini-sistem solar

@ O interesanta descoperire realizata cu ajutorul sondei 
spațiale „Pioneer-10"

WASHINGTON 9 (Agerpres). —
„Cu cele 12 «luni» ale sale. Jupiter 
seamănă cu un mini-sistem solar, 
planeta finind locul Soarelui. iar 
«lunile- jucind rolul planetelor, 
exact ca în sistemul solar" — a 
declarat directorul general ad
junct al programelor planetare ale 
N.A.S.A., Ichtiaque Rassol, subli
niind că aceasta este, poate, des
coperirea cea mai interesantă rea
lizată cu ajutorul sondei spațiale 
„Pioneer-10".

„Pioneer-10" a trecut, după cum 
s-a anunțat, la 4 decembrie. pe 
lingă planeta Jupiter la distanța de 
131 000 km. adunind o foarte bo
gată recoltă de date- științifice. Pe 
baza acestora s-a stabilit. între al
tele, că temperatura de la supra

fața lui Jupiter variază intre mi
nus 205 și minus 230 de grade Cel
sius, atit In partea luminată de 
Soare, cit și pe aceea aflată in în
tuneric. Specialiștii N.A.S.A. apre
ciază, de asemenea, pornind de la 
aceleași informații, că nucleul pla
netei, care degajă o energie de 
două ori șl jumătate mai puterni
că decit cea primită de la Soare, 
ar putea avea o temperatură de 
5 500 grade Celsius. Cea mai mare 
parte a savanților care au luat par
te la realizarea programului „Pio
neer" sint de părere câ in momen
tul creării sistemului nostru solar, 
acum 4,6 miliarde de ani, Jupiter 
era cel puțin tot atit de fierbinte 
ca și azi.

De o săptămînă, la Torino, trei 
litere : „O.Z.N." sau două cuvinte 
„farfuriile zburătoare" sint pe bu
zele tuturor. Oamenii de pe stra
dă, ziarele par să fi uitat chiar șl 
de „duminicile fără mașini" toc
mai aici, in „citadela automobilu
lui". Practic, nu trece nici o zi 
fără ca in ziarele picmonteze să nu 
apară declarații, fotografii sau co
mentarii in legătură cu această 
temă.

Totul a pornit de la faptul că, 
după cum se pretinde, obiecte zbu
rătoare necunoscute ar fi fost sem
nalate aproape in tot cursul lunii 
noiembrie pe cerul Piemontului, în 
special in renumita „Văile di 
Susa". Alerta propriu-zisă a în
ceput însă in urmă cu citeva zile, 
odată cu experiența inedită al că
rei erou a fost pilotul Riccardo Ma
rano. „Era in 30 noiembrie, că
tre șapte seara — povestește a- 
cesta. Mă aflam la bordul unui mic 
avion de turism și mă pregăteam 
să aterizez pe aeroportul torinez 
Caselle, ci nd turnul de control 
mi-a comunicat că in stingă mea, 
la circa 400 de metri de sol, se afla 
un obiect neidentificat. Am în
dreptat aparatul in direcția indi
cată și am inceput să-l urmăresc. 
L-am văzut prima datai cind se 
afla la circa 3 500 de metri dis
tantă. Avea aspectul unui glob lu
minos care emana lumini cu o 
gamă de culori ’ce mergea de la 
violet la albastru și pină la roșu. 
Am încercat să mă apropii pentru 
a vedea mai bine, dar in acel mo
ment el s-a lansat într-o cursă 
dc-a dreptul nebunească cu rapide 
picaje și devieri improvizate, cum 
nu mi-a fost dat să mai văd. 
L-am urmărit de la o distanță din 
ce in ce mai mare pină deasunra 
localității Voghera, cind. aflifi- 
du-mâ la limita autonomiei de 
zbor, a trebuit să mă întorc".

Mărturisirile lui Riccardo Ma
rano au fost confirmate și de alte 
surse. Comandantul aeroportului 
militar de la Caselle, colonelul 
Rustichelli, declară că a văzut un 
O.Z.N. pe ecranul radarului. „Ară
ta — spune el — ca un punct ma
terial luminos, o urmă de aceeași 
intensitate cu aceea a unui avion 
DC-8. Cind l-am interceptat, era 
oprit ; puțin după aceea insă a in
ceput șă se miște in direcția vest. 
Doi comandanți de aeronave apar- 
ținind «Alitaliei», una in zbor de 
la Torino la Roma, iar cealaltă 
venind de la Paris, au semnalat și 
ei existența obiectului luminos. 
Era mult mai luminos decit o 
stea, chiar și decit un satelit arti

ficial. Nu pot sâ formulez nici o 
ipoteză precisă asupra fenomenu
lui. Pot doar spune că este vorba 
de un lucru foarte straniu".

Citeva zile mai tirziu s-a aflat 
că un student, Franco Conțin, a 
reușit să fotografieze In seara ace
leiași zile „o diră de lumină care 
traversa cerul într-un mod cu to
tul nefiresc". Fotografiile luat© cu 
un teleobiectiv intr-o localitate de 
munte din apropierea capitalei pie- 
monteze și apărute in numeroase 
ziare și reviste italiene reproduc 
imaginea unui punct luminos cu o 
formă ovală, de tipul așa-ziselor 
„farfurii zburătoare".

După cum scriu ziarele, ulterior 
„aparițiile" de acest gen s-ax- fi 
înmulțit, fiind semnalate la ViUas- 
tellone, Rivalta, Robassomero, la 
Barca și in alte localități din 
„Valle di Susa". De mai multe 
zile, din primele ore ale dimineții 
și pină seara tirziu. centrala tele
fonică a ziarului „STAMPA" este 
asaltată de zeci și sute de apeluri 
cu același subiect : O.Z.N. Denu
mirile ce se dau obiectelor va
riază după interpretări : discuri 
zburătoare, baloane-sondă, sate
liți. astronave extraterestre.

Cunoscuți astronomi și fizicieni 
au intervenit in încercarea de a 
explica aceste fenomene, referin- 
du-se la diferitele ipoteze pe care 
știința le-a avansat pină în pre
zent. O interpretare cu totul 
aparte au prezentat însă unii so
ciologi. într-un articol publicat în 
urmă cu citeva zile în „CORRIERE 
DELLA SERA", Francesco Albe- 
roni remarca că înmulțirea subită 
a știrilor legate de apariția unor 
„discuri zburătoare" sau alte „pre
zențe extraterestre" a fost cam 
întotdeauna legată de fenomene de 
criză economică sau politică. Cum 
ar fi, de altfel, cazul și acum, în 
legătură cu problemele penuriei de 
combustibil, inflației și scumpiri
lor de prețuri, problemelor de or
din politic. Iar „aparițiile" 
O.Z.N.-urilor ar avea, cel puțin, 
danii să ofere discuțiilor șl preo
cupărilor subiecte noi. Cu conclu
ziile ce apar lesne de înțeles... In
cit sociologul italian conchide : 
„Nu putem aștepta și nu este ca
zul sâ așteptăm „salvarea" de la 
tehnologia extraterestră. Trebuie 
ca noi, cu toate forțele și capaci
tatea noastră, să intrăm în acțiune 
pentru a îmbunătăți știința și teh
nologia noastră, pentru a ameliora 
viața noastră și a copiilor noștri".

Radu BOGDAN

de feste jucate de nedezmințita 
ceață londoneză se adaugă una 
recentă. Ministrul de externe 
vest-german, Walter Scheel, 
era ‘ așteptat pe aeroportul 
principal al Londrei, Heathrow, 
ca invitat de onoare la o cele
brare a Asociației de prietenie 
anglo-germane. Din cauza ceței, 
avionul a fost deviat spre celă
lalt aeroport. Gatwick, la circa 
30 km distanța, unde, bineînțe
les, nu-1 aștepta nimeni pa 
oaspete. Walter Scheel — rela
tează „Guardian" — a telefonat, 
cum era normal, la ambasada 
tării sale, arătind că se numeș
te Scheel și dorește să vorbeas
că cu ambasadorul. La care 
i s-a răspuns că ambasadorul 
este... prea ocupat pentru a pu
tea fi deranjat (în fapt era in 
căutarea ministrului său de ex
terne) și era rugat să revină... 
mai tirziu. Pină La urmă, Wal
ter Scheel a luat trenul spre 
Londra, ca orice pasager. Iar la 
gara Victoria a fost. In fine, 
întâmpinat de oficialitățile ve
nite in grabă de la aeroportul 
rămas in ceață...

• AVANTAJELE LUI 
„SHOPPER". In Berlinul 
occidental a fost inaugurată fa
bricarea in serie a automobilu
lui „Shopper 250 K". ‘Vehiculul 
este destinat mai ales circulației 
in oraș. Caroseria, pe care a- 
matorii și-o pot monta la domi
ciliu, este construită dintr-o 
simplă ramă din tuburi de oțeL, 
de care se fixează tăbliile aco
perite cu un strat de material 
sintetic. Lung de numai 2.89 
metri, foarte economicos în ce 
privește consumul de benzină, 
automobilul mai prezintă avan
tajul că motorul său (cu ardere 
intirziată) asigură o purificare 
aproape completă a gazelor de 
eșapament.

• DIN NOU LA TRAC
ȚIUNE ANIMALĂ. Tokio’ 
megalopolisul nipon, care-și di
rijează intensa circulație rutie
ră cu ajutorul electronicii, nu
mără printre vehiculele sale și 
acest mijloc de transport stră

MISIUNEA „SKYLAB-3"
Astronauții au constatat modificări ale cometei Kohoutek

HOUSTON 9 (Ager- 
preș). — Astronauții de 
pe „Skylab-3U care, fn- 
cepind de miercuri, îșl 
conscLcră o însemnată 
parte a activității lor 
observațiilor cometei 
Kohoutek, au raportat 
Centrului spațial de la 
Houston că au constatat 
unele modificări ale co
zii cometei, care se 
despică pe măsură ce 
se apropie de Soare.

Totodată, comandantul 
echipajului a afirmat 
câ, in ce privește struc
tura cozii cometei. ea 
ar fi compusă din două 
părți — una alcătuită 
din praf cosmic, iar 
cealaltă din paze.

Membrii echipajului 
„Skylab-3" fotografiază 
zilnic cometa, care se 
află la o distanță de 
aproximativ 180 mili
oane kilometri de Pâ-

mint. în ultimele zile 
ale anului. astronauții 
vor fotografia cometa 
Kohoutek în timpul u- 
nei ieșiri spațiale, ceea 
ce le va permite înre
gistrarea pe peliculă a 
norului de hidrogen 
care trebuie sâ se for
meze in jurul capului 
cometei in perioada cind 
aceasta se va afla la 
cea mai mică distanță 
față de Soare.

Marea Briianie. Muncitori agricoli manifestînd, la Londra, în favoarea 
creșterii salariilor

vechi. Furgonul este folosit pen
tru deplasarea spre grădinițe șl 
înapoi a celor mai mici locui
tori dintr-unul din cartierele 
metropolei japoneze. Zilnic, el 
asigură transportul a 300 de 
copii. Părinții, cit și educatorii 

11 preferă oricărui vehicul mo
dern, considerindu-1 mai puțin 
expus accidentelor de circu
lație.

• ÎMPOTRIVA IN
COMPATIBILITĂȚII SAN
GUINE. In fiecare an zeci 
de mti de copii mor sau rămîn 
handicapați pentru toată viața 
din cauza incompatibilității san
guine a părinților. Pe viitor, 
scrie ziarul vest-german „Die 
Welt", această problemă va pu
tea fi rezolvată. O injecție imu- 
noglobulină făcută mamei după 
primul copil poate rezolva 90 
la sută din cazuri — relevă o 
anchetă întreprinsă de către 
Societatea vest-germană de cer
cetări științifice. Această Injec
ție face să se oprească secreția 
de anticorpi, mama puțind să 
hrănească normal viitorul co
pil.
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