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IARNA
ÎN COOPERATIVELE

AGRICOLE
Activitățile industriale

Cooperativa agricolă. așa cum se 
>arată și in statut, are drept obiect 

« cultivarea in comun a pâmintului, 
folosirea pe scară largă a mecani
zării. chimizării, irigațiilor, a știin
ței și tehnicii înaintate pentru ob
ținerea unor producții vegetale și 
animale tot mai mari. Dar activita
tea in agricultură este mult mai 
complexă: multe produse obținute in 
cimp sau in zootehnie pot ciștiga în 
valoare prin prelucrare, resturile de 
la cultura plantelor pot fi transfor
mate în lucruri utile. Caracterul 
sezonier al muncii in agricultură 
obligă pe oameni ca. în anumite pe
rioade ale anului, să exercite și alte 
îndeletniciri, prelucrind tot ceea ce 
a lăsat natura în jur : răchită, 
lemn, papură, piatră etc. Toate a- 
cestea sint, de fapt, o prelungire a 
procesului muncii agricole, care a 
făcut din țăranul român, în de
cursul secolelor, un artizan ta
lentat

Tn ședința de lucru de la C.C. al 
P.C.R, din 23 noiembrie 1970. cu ca
drele din agricultură, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arăta : ..în vede
rea folosirii mai raționale a forței 
de muncă din cooperative si pen
tru a se asigura de lucru, in tot 
timpul anului, unui număr cit mai 
mare de cooperatori, este necesar 
să se dezvolte activități de produc
ție cu caracter permanent, cum sint 
fermele zootehnice, secțiile de pre
lucrare a produselor și altele. Tot
odată. trebuie create și dezvoltate 
diferite activități industriale, valo- 
rificindu-se resursele locale de pro
duse și materii prime. In acest 
sens, este necesar sâ se dezvolte 
producția materialelor de construc
ție. astfel incit nu numai să fie 
satisfăcute cererile de var. cără
midă și chiar țiglă ale cooperati
velor și comunelor respective, dar 
să se și poată vinde asemenea ma
teria le**.

In decursul anilor, cooperativele 
agricole au dezvoltat activitățile in
dustriale sau anexe. Prin aceste ac
tivități — reglementate prin legi și 
regulamente — se urmărește con
fecționarea de obiecte utile din ma
teriale aflate din abundență in 
cooperativele agricole. Pe lingă la
tura economică a acestei probleme

V ____ __.

— valorificarea superioară a resur
selor locale și crearea de bunuri 
care sâ satisfacă cerințele populației
— ca are. .și una socială. Tn perioa
da de iarnă și in zilele cind mun
cile in cimp nu sint aglomerate se 
asigură de lucru unui mare număr 
de oameni, pot fi menținuți in sfera 
productivă cei care nu pot participa 
la lucrările mai grele din cimp sau 
la fermele de animale. Iată te
meiuri convingătoare pentru ca 
activitățile industriale în coopera
tivele agricole să fie dezvoltate 
continuu.

Faptele și cifrele demonstrează 
că. in majoritatea cazurilor, orien
tarea sănătoasă care s-a dat orga
nizării activităților industriale și a 
prestărilor de servicii in coopera
tivele agricole a fost respectată. In 
bilanțul pe 1971, cooperativele agri
cole au înscris la acest capitol rea
lizarea unei producții totale de 2,2 
miliarde lei, in 1972 — 2,5 miliarde, 
iar in primele trei trimestre din 
acest an — 2 miliarde lei. Sumele 
încasate au sporit veniturile coo
perativelor și ale cooperatorilor. Ți- 
nindu-se seama că activitățile in
dustriale din cooperativele agricole 
contribuie la obținerea unor produ
se care satisfac necesitățile popu
lației. că pe această cale se rea
lizează venituri suplimentare pen
tru cooperatori, ele vor trebui am
plificate. in continuare, pentru a se 
realiza sarcina stabilită ia cel de-al 
doilea Congres al Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole de 
Producție de a realiza, in acest cin
cinal. o producție totală de 20 mi
liarde lei.

La recenta plenară a Consiliului 
Uniunii Naționale d Cooperativelor 
Agricole de Producție s-a luat a- 
titudine fermă împotriva tendințe
lor negative care s-au manifestat 
in unele cooperative agricole în ce 
privește desfășurarea activităților 
industriale : folosirea de angajați 
cin afara cooperativei pentru a se 
ocupa cu aprovizionarea cu mate
riale. funcționarea unor secții fără 
a avea autorizații eliberate de 
consiliile populare, crearea unor 
stocuri care nu aveau desfacerea
(Continuare în pag. a Iî-a)

„GHIOCEII"
DE LA LUMINA

— Bună ziua 1 Sint Petre Mi- 
rea. președintele cooperativei a- 
gricole Lumina. județul Con
stanta. și am venit să vă sDun 
că la noi au apărut... ghioceii.

In vizita făcută la seclorul 
zootehnic al cooperativei amin
tite. ne-am convins că „ghio
ceii- erau cei 600 de miei ob
ținuți pină acum la ferma de 
ovine.

— N-au apărut prea devreme?
— Devreme, dar la soroc — 

ne spune inginerul cooperati
vei. Emilias Paciurea. Iar „so
rocul" este acesta : in doi ani, 
cite 3 miei de la fiecare oaie. 
Aceasta este cea de-a treia 
„promoție" a ultimilor doi ani.

încă un fapt : in vară, de la 
fiecare oaie s-au obținut 4.200 
kg lină fața de planul de 3.500 
kg. cooperativa li wind, in plus, 
la stat, 500 kg lină.

George M1HAESCU

Dr. Gabriela Ichim, de 
un. an de zile la Racovița : 
„Cum e primarul nostru'-1. 
N-as putea adăuga nimic 
la impresia din prima zt 
Atunci ne-a primit bucu
ros. pe mine și pe soțul 
meu, tot doctor, și ne-a 
zis : „Aici e locuința dv. 
Construită odată cu dis
pensarul. A, dar bagajele . 
Rezolv eu problema cu ma
șina. Deci, bun venit la 
Racovița si. nu uitați : 
dacă vă pot fi de folos cu 
ceva, primăria e peste șo
sea, Dimineața sint mai 
lesne de găsit14.

V. Dragomir, ing. șef ia 
C.A.P. : „Primarul noslru? 
Este omul căruia îi place 
Bă facă. Dacă aș putea lua 
ceva de la dinsul. m-aș 
mulțumi cu spiritul său de 
organizatori*.

Petruș Lascu, șef de fer
mă la C.A.P. : „E apro
piat Si cind muncești cu 
oamenii, zic eu. ăsta-i un 
lucru foarte important".

.„Undeva. in Bărăgan, 
cam la 100 kilometri de 
Erăila. reședința județului, 
se află o comur.ă : Racovi- 
ța Așezare pierdută în 
cimpia fără zare. „Cimpie 
care. înainte, precizează 
primarul Dumitru Teme
lie. dădea la hectar 1 200—

în vaira de foc a Hunedoarei se elaborează o nouă șarjă de fontă

1 Metalurgistii w resikis 
o pui ioni fe oteluri ae

ne informează ing. Ștefan CONSTANTINESCU
adjunct al ministrului industriei metalurgice

In Hotărîrea recentei Plenare comune a C.C. al P.C.R. și Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale s-a stabilit cu clari
tate sarcina privind dezvoltarea mai accentuată a producției in dome
niile : electronică, electrotehnică, mașini-unclte. mecanică fină și op
tică. construcții navale și utilaje de mare capacitate pentru carierele 
de lignit ș.a. Evident, este o sarcină ce se referă, cu precădere, la in
dustria construcțiilor de mașini ; dar transpunerea ei in fapt nu este 
posibilă fără sprijinul substanțial și susținut al industriei metalurgice
— furnizorul de metal. Aici, in unitățile metalurgice trebuie făcute, 
mai intii, eforturi susținute pentru îmbunătățirea structurii și a cali
tății producției de metal, corespunzător necesităților industriei con
strucțiilor de mașini. De altfel, in aceeași hotărire se prevede ca, in 
scopul realizării de produse ce asigură un grad ridicat de valorificare 
a resurselor de materii prime și materiale. Ministerul Industriei Meta
lurgice va trebui să acționeze cu toată fermitatea pentru lărgirea ga
mei de oțeluri aliate — mai ales a celor slab aliate și a oțelurilor car
bon de calitate.

Ce întreprind și ce vor întreprinde metalurgiștii pentru a fi în 
măsură să livreze constructorilor de mașini sortimentele superioare
— ca grad de prelucrare, diversificare și calitate — de metal de care 
aceștia au nevoie ? — iată tema convorbirii pe care am avut-o cu 
tovarășul inginer ȘTEFAN CONSTANTINESCU, adjunct al ministrului 
industriei metalurgice.

— De la bun început trebuie să 
subliniez că îmbunătățirea calității 
și fiabilității produselor — ca ur
mare și a realizării de produse noi. 
sunerioare, cu un grad ridicat de 
prelucrare — se află, de cițiva ani. 
în centrul preocupărilor metalur- 
giștilor — ne-a spus interlocutorul. 
Dovada o constituie creșterea siste
matică — in condițiile sporirii con
tinue a producției totale — a pon
derii sortimentelor de calitate și cu 
un indice înalt de prelucrare meta
lurgică. La fel de adevărat este însă 
că acest proces trebuie să se inten
sifice și se va intensifica și mai 
mult in anul viitor. Astfel, pe fondul 
creșterii cu 14.6 la sută a volumului 
producției globale a industriei me
talurgice și, respectiv, cu 5.4 Ia 
sută a producției totale de o- 
țel, în 1974, fafă de realizările 
preliminate pe acest an. producția 
de oțeluri aliate va spori cu 19 la 
sută, iar cea de oțeluri carbon dc

Convorbire consemnată de
Dan MATEESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)

întreprinderea da construcții metalice și prefabricate din cadrul Ministerului Energiei Electrice. Aspect din 
atelierul de confecții metalice

1 400 kg de griu ori po-; 
rumb. Acum, patru, cinci 
și chiar șase mii de kilo
grame. Numai anul tre
cut... Au venit ploi timpu
rii șl ne-au prins cu ogo
rul făcut doar pe vreo

jumătate de secol — este 
de 16 ani in fruntea co
munei. reales de fiecare 
dată...

— ...cu cite voturi împo
trivă ultima oară ?

— împotrivă ? întreabă

— Cum sint oamenii la 
Racovița ? »

— Și harnici, și înțele
gători. Dar mai bine sâ 
vorbim „pe exemple". Cind 
am fost ales primar, co
muna plătise contribuție,

0 fotografie regizată 
și mai multe instantanee 
din munca unui primar

1 000 de ha. S-a cunoscut 
la recoltă : cum să nu se 
cunoască ? Anul acesta 
ne-am grăbit si ogorul e 
îndeplinit sută la sută".

...Undeva, intr-o așezare 
din Bărăgan, un om al pă- 
mintului. nu prea înalt de 
stat, cu obrajii înnegriți 
de vlnturile cimpiei — ba
lanța virstei înclină spre

vădit mirat Dumitru Te
melie. Cind voi simți că 
nu izbutesc să fac cit tre
buie in munca asta, cer eu 
revocarea, nu mal aștept...

— Ce v-ati spus cind aii 
fost ales primar ?

— M-am cam temut. Să 
nu fac vreo încurcătură cu 
hirtiile. Hirtiile oamenilor, 
se-nțelege.

dar nu se făcuse nimic 
Mă rog. ce-a fost a fost. 
„Ne apucăm de cămin ? 
propun eu. Că uite, 
n-avem...Chiar o să-l 
facem ?“ au întrebat unii, 
cu ironie. Devizul costa, 
țin minte. 260 000 de lei. 
Cind s-a văzut câ se face, 
toată comuna s-a pus in 
mișcare. Am scos astfeL

cu ajutorul oamenilor, la 
160 000 de lei întreaga lu
crare. A urmat, la rind. 
lumina. Aici am realizat o 
economie de jumătate de 
milion de lei. Pentru una 
dintre școli ni s-au dat 
50 000 de lei să facem re
parații caoitale. Ne sucim 
noi. chibzuim și vedem 
că-i mai mare daraua do
cil ocaua. „Cu suma asta 
și cu puterile noastre con
struim o școală nouă" 
Vine un tovarăș secretar 
de la județ, cercetează ve
chea clădire, se urcă și în 
pod. „Parcă aii avea drep
tate. Dar 15 septembrie 
bate la usă“. „Bate, dar ne 
mobilizăm și..." Și. la 15 
septembrie, a sunat clopo
țelul în școală nouă. La 
fel șl cu dispensarul. L-am 
ridicat in timp record. 
Și o să fie și mai bine 
cind vom izbuti să nu 
mai trimitem... măselele 
la Boldu. ori Rîmnic. ori 
Brăila. Un stomatolog 
ne-ar prinde tare bine. 
Știu, trebuie îndeplinite 
niște reguli — citeva mii

Iile TANASACHE 
Valeriu STOIU

(Continuare în pag. a Il-a)

Sintem informați că 
Moș Gerllă a și trecut 
la umplerea sacului 
cu daruri. Anul aces
ta, datorită mijloace
lor materiale de care 
dispune, „moșul" ua 
puica satisface toate 
dorințele ce i-au fost 
transmise de cel mici: 
s-a anunfat in presă 
că, datorita rezultate
lor economice bune, 
obținute de întreprin
deri, se vor aloca de 
la buget, pentru po
mul de iarnă, 40 mi
lioane Ici ; ca In fie
care an și sindicatele 
alocă, dc data aceas
ta, 34 milioane lei, cu 
aceeași destinație. Sint 
dovezi palpabile, pe 
lingă afitea altele, ale 
dragostei părintești 
cu care partidul și 
statul nostru ii în
conjoară pe cei mai 
mici cetățeni ai țării.

Pentru a face față 
cit mai bine solicită
rilor ce, in această 
perioadă, cresc con
siderabil. comerțul 
și-a pregătit, la ria
dul său, depozitele de 
mărfuri, lată citeva 
cifre. Mai intii, fireș
te, brazii : se pun in 
vinzare 510 000 brazi 
naturali și 50 000 din 
material plastic (fa
ță de 39 000 anul tre
cut). Dintre podoa
bele ce vor da stră
lucire bradului amin
tim citeva : peste 8 
milioane de globuri și 
diferite alte ornamen
te din sticlă și mate
rial plastic, in 380 mo
dele. majoritatea noi : 
80 000 seturi electrice ; 
milioane de luminări 
colorate și steluțe ; 
tone de bomboane în
velite in staniol ; ser
pentine : măști de
carnaval (vreo 60 de
modele) etc. etc. In
privința jucăriilor — 
ce vor constitui ..punc
tul forte" și, totodată,

momentul cel maf e- 
moționant al întilnirii 
cu Moș Gerilă — dis
punem de următoare
le date, reprezentind 
cantitățile pe care u- 
nitățlle comerciale de 
specialitate le pun la 
dispoziția cumpărăto
rilor : 480 000 jucării 
mecanizate, dintre cele 
mai diverse, 2 100 000 
jucării din material 
plastic. Intr-o marc 
varietate dc forme și 
culori. 480 000 de pă
puși, 400 000 de feluri
le jocuri din carton. 
Dintre noutăți semna
lăm trusele de con
strucții, de radio, 
de aero-navo-mode- 
lism, de pirogravură ; 
pentru cei mai mari 
dintre „coresponden
ții" Iul Moș Gcrilă — 
care sint familiarizați 
cu noțiunile de fizică, 
mecanică șl vor să-și 
dezvolte anumite în
clinații practice — 
nave șl vehicule cos
mice, miniaturi și li
muzine cu telecoman
dă si alte asemenea 
jucării agreate nu nu
mai de copii. Apoi, nu 
pot fi uitate cărțile de 
povești, alit cele care 
au îneîntat copilăria 
noastră, a advlților,, cit 
și cele mai noi, în sta
re să astimpere setea 
de cunoaștere si fan
tezie fără limite a co
piilor de azi.

Pregătirile pentru 
pomul de iarnă au și 
un capitol... comesti
bil : cam 8 600 tone de 
dulciuri, sub cele mai 
diferite forme, de la 
obișnuitele bomboane 
in zeci și sute de ipos
taze, pină la ciocola- 
teria rafinată a zilelor 
de sărbători, apoi por
tocalele, merele și alte 
bunătăți ce se vor in- 
tilni in pungile pe 
care Moș Gerilă toc
mai le prepară spre a

le dărui, fn cadru fes
tiv, copiilor.

Ar fi cile ceva de 
spus și de „proza" a- 
cestor pregătiri, care 
cade in seama părin
ților — aprovizionarea 
cu obiecte de îmbră
căminte de iarnă pen
tru copii. Din cifrele 
existente la forurile 
comerciale spicuim : 
aproape un milion de 
bucăți lenjerie plusa
tă din bumbac (față 
de 522 000 bucăți, in 
perioada corespunză
toare a anului trecut), 
853 000 de treninguri, 
numai bune pentru 
zbenguiala zilelor din 
vacanța de iarnă, o 
gamă largă de trico
taje, rochițe, costum a- 
șe, ghete și cizmull- 
țe, căciulile și fulare, 
alte obiecte nelipsite 
din garderoba de iar
nă a copiilor.

Intrucit presiunea a- 
supra magazinelor șl 
raioanelor de specia
litate continuă să 
crească, numărul cum
părătorilor fiind tot 
mai mare, pe măsură 
ce se apropie sărbă
toarea pomului de iar
nă, organele comer
ciale au luat măsuri, 
in fiecare județ, pen
tru aprovizionarea rit
mică, pentru înfiin
țarea a noi puncte de 
desfacere, care să evi
te aglomerația, pentru 
organizarea mult-aș- 
teptatelor „orășele" ale 
copiilor.

Acestea sint deci, pe 
scurt, rezultatele in
discretelor investiga
ții pe care le-am fă
cut in culisele pregă
tirilor pomului de 
iarnă. Desigur, toate 
datele sint secrete 
(le-am spus doar in
tre noi, adulții), cel 
mici nu trebuie să 
știe de ele !

Rodi ca ȘERBAN

Sosirea în Capitală 
a tovarășului Stane Dolanț, 

secretar al Biroului Executiv al Prezidiului U. C. I.
Duminică dimineața a sosit în Ca

pitală tovarășul Stane Dolanț, secre
tar al Biroului Executiv al Prezidiu
lui Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, care, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, face o scurtă vizită prietenească 
de lucru in țara noastră.

Tovarășul Stane Dolanț este înso
țit de Vlado Obradovici, șeful Secției 
pentru relații și legături externe a 
Prezidiului U.C.I., și Angelko Blaje- 
vici, director in Secretariatul Fede
ral pentru Afaceri Externe.

La sosire. In Gara Băneasa. .se aflau 
tovarășii Paul Niculescu-Mizil. mem
bru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al P.C.R.. 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., Dumitru Turcuș, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.. Ion 
Ciubotaru. director în Ministerul A- 
facerilor Externe, alte persoane ofi
ciale.

Au fost de fală Tso Njegovăn. am
basadorul R.S.F. Iugoslavia Ia Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)
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Reșița sportivă
Două secole de civilizație a me

talurgiei privesc semețe din înăl
țimile uriașelor construcții indus
triale spre călătorul care trece 
pragul Reșiței. Intri in lumea oțe- 
lariior și a constructorilor de ma- 
șini-unelte care și-a clădit modul 
de trai, mentalitatea, cultura, pe 
soclul ridicat de numeroasele ge
nerații muncitorești. Ceea ce deo
sebești aproape de îndată la mulți 
dintre reșițeni, muncitori, tehni
cieni. ingineri — 
o trăsătură mai 
rar intilnită în 
alte părți — fie
care, personal 
sau in familia sa. 
deține elemente 
de trecut și de 
prezent in sport. 
Chiar printre ca
drele locale cu 
funcții importante 
intilncști foști 
practicanți ai e- 
xercițiului fizic 
pină la treapta 
căreia astăzi ii zicem „de perfor
manță". Sint oameni care nu-și ca
muflează această activitate trecută 
ca pe un păcat al tinereții, ci și-o 
destăinuie sobru, afirmîndu-se in 
același timp practic și conceptual 
in favoarea mișcării fizice și a 
sportului de performantă reșițean.

De aceea, aș zice că lumea oțe- 
larilor și a constructorilor dc ma- 
șlni-unelte din strimta vale a 
Birzavei manifestă, de la salariații 
obișnuiți pină la conducătorii lo
cali. o mentalitate tradițională și, 
totodată, modernă in privința 
sportului, asigurindu-i acestuia un 
climat spiritual propice spre a se 
pune în evidență.

Inmănuncherea aici a unor do
vezi culese de-a lungul anilor poate 
folosi suporterilor pentru a recu
noaște adevărata istorie sportivă a 
Reșiței. Nu voi aduce dccit in 
treacăt argumentul fotbalului — 
deși momentele luminoase n-au 
lipsit : titlul de campioană in 
1931, „Cupa României" din 1954, 
după acea finală faimoasă cu Di
namo pe stadionul „Republicii", 
revenirea viguroasă In prima divi
zie a echipei actuale — fiindcă 
despre fotbal, tocmai in anumite 
condiții locale specifice, trebuie să 
purtăm o discuție aparte. Dar să 
trec mai departe, la subiect, la su
biectul Reșiței ca producătoare de 
talente pentru reprezentarea națio
nală. chiar și In situația cind nu
meroși dintre acești tineri au pur

Tradiție, pasiune 
și perspectivă 
intr-un vechi 

club muncitoresc

tat sau încă poartă culorile altor 
orașe, altor cluburi. Iubitorilor bo
xului, de pildă, le sint familiare 
numele pugilișlilor din cel puțin 
trei generații, prima a lui Petre 
Pop. celei de-a doua l-aș pune 
drept cap de serie pe Gheorghe 
Fiat, următoarea l-ar avea in 
frunte pe Constantin Ciucă, fosta 
centură europeană la categoria 
muscă. Lista întreagă ar cuprinde 
vreo zece campioni naționali, com

batanți îndrăzneți, 
puternici, plini de 
indeminare. Per
fect asemănător 
de reprezentativ 
ar fi șirul luptă
torilor — C.S.M.R. 
înscrie și azi echi
pe complete la 
«ambele stiluri în 
divizia A — cu 
Popcscu Simion, 
campion mondial 
și european (plus 
o medalie olimpi
că de bronz). Cor

nel Turturea, vicccampion al lumii, 
Ion Alionescu, Ștefan Stingu și 
alții, precum și foști luptători de- 
veniți antrenori la cluburi impor
tante. Dumitru Cuc și Marin Bo- 
locan. închei grupa atleticei grele 
cu halterele — Fiat Zoro și încă 
trei campioni naționali. Dacă a- 
cestei grupe foarte semnificative ii 
adaug echipa divizionară de hand
bal. culoarul numeroșilor înotători 
in frunte cu Eugen Aimer, ștafeta 
atletică trecută din mina lui Mi
hail Truicâ pină astăzi la tinărul 
sulița? Megelea. ordinea triplă a 
popicarilor — Ion Micoroiu, cam
pion mondial. Iosif Tismănaru. 
vicecampion mondial, Tldico Gro- 
zăvescu, campioană mondială la 
juniori — obțin, totuși, daca mă 
gindesc bine, o imagine de ajuns 
de incompletă asupra aportului re- 
șițean. Conchid capitolul cu ideea 
că sursele sportului din acest oraș 
s-au dovedit nesecate, in pofida 
transferului permanent de valori. 
Deci, climatul propice despre care 
vorbeam mai înainte își spune cu- 
vîntul mereu.

★
Discutam cu cițiva ingineri vîrst- 

nlci atit de tinerește îndrăgostiți 
de sport și fotbal de parcă abia ar 
fi ieșit pe porțile Institutelor. 
Avem la noi un stadion mai mare

Valeriu MIRONESCU

Sînteți un om 
prevăzător?

Sînteți 
un cititor 
pasionat? 

PROCURAȚI-VĂ
NEiNTÎRZIAT 
0 CARTE CARE 
SE EPUIZEAZĂ 

RAPID: 

Almanahul 
„Scinteia“

1974
(Continuare în pag. a IlI-a)



PAGINA 2 SCÂNTEIA - luni 17 decembrie 1973

actualitatea culturală t

Artă și originalitate SCENA
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ANIVERSAREA TEATRULUI „GEORGE BACOVIA"

TURNEUL ANSAMBLULUI 
„MADRIGAL" ÎN U. R. S. S

Deși dună un h>rg 
turneu prin U.R.S.S. 
(Kiev. Leningrad. 
Riga. Vilnius. Kau
nas). cu săli pline 
pină la refuz, cu ro
pote de anlauzc și o- 
vatii. vineri seara, di
rijorul ..Madrigalului". 
Marin Constantin, 
era., emoționat. Pes
te citeva minute avea 
6ă înceapă concertul 
final al turneului, in 
«ala „Ceaikovski" a 
F.larmonicii din Mos
cova. Printre publi
cul ce umpluse sala 
(public a cărui exi
genta Ln aprecierea 
muzicii a fost nu o 
dală confirmată) se a- 
tlau Grigori Vlady
kin. adjunct al minis
trului culturii al 
V R.S.S.. muzicieni so
vietici. Au fost, dea- 
semenea. prezent! am
basadorul României in 
Uniunea Sovietică. 
Gheorghc Badrus. și 
membri ai ambasadei.

Nume sonore 
compozitori, ca 
teverdi. Lasso. 
Vecchi. Bonnet 
tii. ale căror 
și-au găsit 
pare !n ..orga 
(..Madrigalul", cum l-a 
calificat unul din 
spectatori), au fost cu 
mare succes comple
tate cu cele ale com
pozitorilor români 
Glodeanu. Jarda. Mol-

de 
Mon- 
Festa. 

si al- 
creatii 

intruchi- 
vie"

sido van. Pasca nu
Marbe.

Duoft Încheierea con
certului. am solicitat 
citeva opinii despre 
ansamblul românesc, 
din care reproduc : 
..arii $1 originalitate 
in sensul cel mai bun 
al cuvintului. — mi-a 
declarat Grigori Vla
dykin. adiunct al mi
nistrului culturii. Este 
un colectiv artistic su
perb. care slâpincstc 
o artă colosală, o cul
tură muzicală desăvir- 
șită. Acum pot spune 
că nu mă miră deloc 
marca afluență dc pu
blic in orașele 
..Madrigalul" a 
certat. Căci, de 
l-am cunoscut, in 1969. 
mi-a atras atentia 
prin acuratețea și ori
ginalitatea sa inter
pretativă despre care 
credeam că se apro
pie de perfecțiune. Ei 
bine. acum, la a doua 
intilnlrc. îmi dau sea
ma de relativitatea no
țiunii de perfecțiune. 
Căci ansamblul a cres
cut mult si in origi
nalitate si In măies
trie. Să mă refer nu
mai la acel 
pentru setea 
tului". de 
Marbe". Exprîmin- 
du-și satisfacția pen
tru modul fericit in 
care asemenea turnee 
oferă publicului

unde 
con- 
cind

•are

..Ritual 
Dâmin- 
Miriam

vietie și românesc pri
lejuri de a-si cunoaș
te reciproc, mai bine, 
valorile soiri iunie,
domnia sa n încheiat : 
„Felicit din inimă 
..Madrigalul" pentru 
succesul obținui".

Un alt interlocutor. 
Mitrofan Beloțcrkov- 
ski. director general
adjunct al orcaniza- 
ției unionale dc im
presariat „Gosskon- 
țt rt“, a adâu u ..Am 
cunoscut in ..Madriga
lul" conservatorului 
„Ciprian Porumbescu** 
un nnsamblit dc o 
foarte înaltă valoare, 
îi felicităm călduros, 
atit pe artiștii ansam
blului. cit si pe talen
tatul dirijor Marin 
Constantin, le mulțu
mim pentru orele dc 
delectare muzicală pe 
care ni le-nu oferit. 
Acum, după ultimul 
concert, aș vrea să le 
spun nu ..rămas bun", 
ci un „la o nouă 
vedere".

...Iar după ce 
minile rampei au 
ccnut să se stingă, di
rijorul Marin Constan
tin și artiștii erau din 
nou... emoționați. 
Scriau autografe pen
tru cei care formase
ră un rind si aștep
tau.
Laurențiu DUȚA

Moscova, 15 decem
brie 1973.

Teatrul dramatic „George Bacovla" 
din Bacău n împlinit un sfert de 
veac de existență. La adunarea jubi
liară care a avut loc duminică, co
lectivul artistic a fost salutat de 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, de numeroși oa
meni de litere, cronicari dramatici 
și adori. Vasile Sporiri, directorul 
teatrului a înfățișat bilanțul activi
ty.i desfășurate dc-a lungul color 
25 de ani de către prestigioasa insti
tuție.

In telegrama adresată, cu acest 
prilej. Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ccaușcscu se spune, printre 
altele : „Vă rugăm să primiți senti
mentele noastre de recunoștință pen
tru minunatele condiții de creație a- 
sigurate, pentru grija nețărmurită po

care conducerea partidului, dumnea
voastră personal, o manifestați față 
de cultura șl arta din “ ’ ~
noastră, față de teatrul 
contemporan.

Vă asigurăm solemn șl cu acest 
prilej, mult iubite tovarășe secretar 
general, că vom acționa pentru pro
movarea unei arte teatrale militan
te. însuflețită de nobilele idealuri 
ale construcției societății socialiste 
multilateral dezvoltate, pentru for
marea conștiinței omului nou, ca
pabil de cele mai generoase acte In 
slujba făuririi unui viitor luminos. 
Ne angajăm, astfel, 6ă Înfăptuim 
neabătut programul ideologic al 
Partidului Comunist Român, să fa
cem ca întreaga noastră activitate 
de creație să fie închinată slujirii 
cauzei socialismului și comunismu
lui.

PREMIERE TEATRALE

re-
lu- 
in-

e TEATRUL NAȚIONAL DIN 
CLUJ prezintă în premieră pe țară 
spectacolul cu comedia clasică viet
nameză (autor anonim) Povestea 
unui ghicitor și-a bogătașului fu
rat, și-a hoțului păgubitor, și-a vă
duvei do lăudat. Regla : Aurcliu 
Manea. Scenografia : T. Th. Ciupe. 
Interpretează ; Elena Caragiu, de la 
Teatrul ..Lucia Șturdza Bulandra", 
Petre Moraru, Cornel Sa va. Ion Ma
rian. Petru Felczeu, Gclu Bogdan 
Ivașcu, Ion Tudor iefi, Ghcorgho 
Radu, Dorel Vișan, Octavian Teuca, 
Maia Țipan Kaufmann, Stela Ci- 
culescu, Oltica Munteanu, Eugen 
Nagy, Ghoorghe Jurca, Bucur Stan, 
Octavian Lăluț, Cosmin Ghiară.

© TEATRUL DE REVISTA ȘI 
COMEDIE „ION VASILESCU" pre
zintă joi 20, ora 19,30, premiera co
mediei ,.O fată imposibilă" de Virgil 
Stoenescu. Regia : Călin Florian. 
Scenografia : Olga Muțiu. Ilustrația 
muzicală : Livio Bellegante. In dis
tribuție : Mihaela Dumbravă, Sanda 
Maria Dandu, Adina Popescu, lea 
Molin, Sorin Gheorghiu, George Bă
nică și alții.

societatea 
românesc

• TEATRUL MAGHIAR DIN 
CLUJ a Înscris nu de mult pe afi
șul său premiera cunoscutei piese a 
lui Bcrtold Brecht „Omul cel bun din 
Secluan". Regia : Major Tamăs, de 
la Teatrul Național din Budapesta.

• TEATRUL DE STAT DIN 
ARAD prezintă In premieră „Viața 
este ca un vagon" de Paul Evcrac. 
Regla : Dan AJexandrescu. Scenogra
fia : Paul Salzbergcr.

17.30 Curs de limba franceză. Lec
ția 73.

10.00 Telex, 
in.oa Avanpremiera sftptfimfntl.
18,10 Muzică ușoară cu Dida Drfl- 

gan șl Sergiu Cloiu.
18,25 ba ordinea zilei. Azi, județul 

Bacău,
10.40 Căminul.
19,00 „HâuUta" — muzică populară 

cu Marla Ciobanu șl Ion Do- 
lăncscu.

19.15 Publicitate.
10,20 1001 de seri : Șoricelul moto

rizat (II).
19.30 Telejurnal • Cincinalul îna

inte de tei men. 1973 — an 
hotftrltor.

20.00 Clnlecul sflptămlnil : „Prag 
ml-e jocul românesc". Muzi
ca — Remus Teodorcscu. 
Text — Toni Constantlnescu. 
Interpretează Anca Agemolu.

20,06 Mal aveți o Întrebare ? Ori
ginea șl evoluția omului In 
lumina noilor descoperiri.

20.40 Scene de balet. Dansuri po- 
lovțiene din opera „Cneazul 
Igor" de A. Borodin. Inter
pretează ansamblul de balet 
al Teatrului Mare Academic 
de Stat din Moscova. Core
grafia : K. Golelzovski.

20,55 Revista llterar-artistlcă TV.
21.40 Roman " "

Episodul IV.
22.15 24 de ore.

foileton : „Goya".

PROGRAMUL n
20,00 Film serial : Schulmelster.
20,55 Tcleenclclopedia.
21,35 Telex.
21,40 Viața economică a Capitalei. 

Azi, sectorul 6.
22,00 Romanțe pentru mai ttrzlu...
22,15 Cărți șl Idei. Discuție asupra 

lucrării „Condiția umană" de 
Nicolae Mărglneanu.

EXPOZIȚII
Galeria „Orizont" este des- 
interesantă expoziție de fe-

Concerte
ale tinerilor

• La 
chisă o 
licitări.

• Poate fi vizitată expoziția : Ele
na Urdăreauu-Herța, Maria Cociopn- 
los, I. Tone. Ludovic Bardocz — la 
Galeria „Apollo".

• La Galeria „Amfora" expune 
pictorul C. Nicolae.

• „Galații in arta plastică contem
porană românească" — este titlul 
expoziției deschise, începind de sim- 
bătă, la Muzeul de artă contempora
nă românească din Galați.

• La Galeriile „Victoria" din Bra
șov s-a deschis Expoziția județeană 
de nrtă plastică. Sint expuse peste 
70 de lucrări de pictură, grafică, 
sculptură, realizate de artiști din 
diferite generații.

muzicieni
A fost, in repetate rinduri, re

levat faptul că viața noastră 
muzicală se edifică in impor
tantă măsură grație efortului 
interpretativ al tinerilor muzi
cieni.

Se poate aprecia că Festiva
lul de muzică dc cameră de la 
Brașov — ca și Concursul dc 
cvartete afiliat acestuia — iși 
justifică existența dat fiind 
faptul că pe lingă ținuta cali
tativ superioară a manifestări
lor sale, el relevă, la fiecare 
ediție, noi și tinere forțe in
terpretative. Mă refer, astfel, la 
formația de instrumente vechi 
„Cantus serenus" din Brașov, 
formație ai cărei membri — 
Floricica Popescu și Horia Cris
tian la clavecin. Wolfgang Mcs- 
chcndorfer la flaut și Kurt 
Philippi la viola da gamba — se 
apleacă cu grijă asupra unui 
repertoriu mai puțin vehiculat.

în vara anului 1972 același 
ospitalier cadru artistic brașo
vean a prilejuit debutul cvar
tetului bucureștean de coarde 
„Uni verși tas". De atunci si pină 
astăzi membrii formației 
parcurs — in mod 
— drumul unei 
rapide. Seară de 
cameră „Schubert".
curind la Sala Mică, a permis 
etalarea unei sensibile gindiri 
muzicale pe care violoniștii 
Alexandru Gavrilovici și Petru 
Agoston, violistul Vladimir 
Mendelsohn, violoncelistul Mirel 
Iancovici au desfășurat-o fluid, 
•u responsabilitate artistică.

Apreciind procesul de conso
lidare, de maturizare al forțe
lor artistice tinere, trebuie ob
servat că acest fenomen se 
realizează in importantă măsură 
prin confruntarea lor cu marile 
valori ale culturii muzicale, de 
la Bach la Beethoven etc... Pre
zentarea unor cicluri integrale 
din creația marilor titani ai mu
zicii permite, astfel, etalarea

1
vergură. susținută de o gindire 
muzicală fermă. Și tocmai 
aceste coordonate definesc rea
lizarea ciclului concertelor pe 
care Cvartetul Academica — for
mat din violonistele Mariana 
Sirbu și Angela Gavrilă, vio
listul Constantin Zanidache și 
Mlhal Dâncilă la violoncel — il 
inchmă prezentării integrale a 
cvartetelor lui Beethoven. A- 
ceeași tendință de autodefinire 
In raport cu opusurile interpre
tate o putem distinge in apa
rițiile violoncelistului Mirel 
Iancovici in compania pianistei 
Irina Staicu și ale pianistului 
Alexandru Preda, care au pre
zentat. in ultima vreme, inte
grale ale sonatelor aparținind 
lui Bach și, respectiv, Brahms, 
în același context de sănătoasă 
emulație artistică trebuie în
cadrate și evoluțiile datorate 
unui cuplu de tineri muzicieni, 
duo-ul format din pianista 
Luminița Gheneea și violonce
listul Iosef Calef, precum și pre
zența solistică aflată in continuu 
procc-s de auîodepășire, a pia
nistului Tudor Dumitrescu. In 
sfirsit, Orchestra de cameră a 
Radioteleviziunii române, con
dus. de Petre Bocotan. colectiv 
artistic format din elemente 
tinere, pasionate, se constituie 
intr-un ansamblu perfectibil cu 
realizări certe in interpretarea 
mliricii lui Mozart. O adevărată 
revelație — in concertul acestei 
formații, concert retransmis 
zilele trecute de posturile noas
tre de televiziune — a fost e- 
voluția violistului G. Otto Roth, 
o etalare matură, de bun gust 
șl inteligență muzicală.

Este, in continuare, de dorit 
ca principalele instituții de con
cert ale Capitalei, filarmonica 
bucureșteanâ și Radioteleviziu- 
nea română să acționeze cu 
mai mult curaj in promovarea 
tinerelor cadre artistice.

au
surprinzător 

maturizări 
muzică de 

susținută de

Dumitru AVAKIAN

fW-' ’' '' ’II'- ' ' j

în confruntare:

scms#m .1 răspunsuri

Aspect din spectacolul „Vrăjitoarele dm Salem" de Arthur Miller, pe 
scena Teatrului dramatic din Brașov

Ansamblul folcloric ucrainean
I IIIUI U LUI

S A T U-M ARE 
„Scinteii", Octav 
In zilele de 14, 15 
la invitația Consilii 
sindicatelor din Satu-Mare. ansam
blul folcloric emerit „Tineretul 
transkarpatic" din regiunea Zakar- 
patia (R.S.S. Ucraineană) a Între
prins un turneu cu un spectacol 
muzical-coregrafic in județul Satu-

(Corespondentul
Grunieza). — 

> și 16 decembrie, 
iului județean al

Mare, la scurt timp după ce un tur
neu similar a fost efectuat in Zakar- 
patia de ansamblul folcloric „Țara 
Oașului" din Satu-Mare. Reprezen
tațiile date in localitățile Satu-Mare, 
Cărei. Negrești-Oaș și Medieșu-Au- 
rit — care au pus in valoare como
rile folclorice, înalta măiestrie a in- 
terpreților oaspeți — s-au bucurat 
de o călduroasă primire din partea 
spectatorilor.

ECRANUL
Premiera iilmului

,Veronica se întoarce'
Astă-seară are loc, la cinematogra

ful ..Patria", premiera de gală a fil
mului românesc Veronica se întoar
ce, realizat de regizoarea Elisabeta 
Bostan (care semnează și scenariul. 
Împreună cu Vasilica Istrate). Con
tinuare a feeriei muzicale „Vero
nica", noua producție a „Casei de 
filme nr. 3" pune in valoare mijloa
cele genului, aducind pe ecran alte 
aventuri ale eroinei de-o șchioapă, 
petrecute — in vis — intr-o lume de 
basm. In distribuție, alături d~ Lulu 
Mihăescu (interpreta Veronicâi) fi
gurează Margareta Pislaru. Florian 
Pittiș. Dem Rădulescu, Vasilica Tas- 
taman. Violeta Andrei, Angela Mol
dovan. George Mihâiță, Mihai Stan, 
Mihaela Istrate. Imaginea — Iulius 
Druckmann ; muzica — Tr-mistocle 
Popa : decoruri — Giulio Tincu : cos
tume — Nelli Grigoriu-Merola ; su
netul — ing. A. Salamanian, ing. 
Oscar Coman ; montajul — Dan 
Naum.

lui Tu.gut N. Demirag. Film inspi
rat din realități ale Turciei de 
azi Cu : Turkan Soray, Murat Soy- 
dan, Eroi Tazcren.

Sint programate, de asemenea, fil
mele : Juliane (producție DEFA- 
Berlin, in regia lui Ulrich Thein) și 
Marele vals (producție a studiou
rilor americane, in regia lui Andrew 
L. Stone), care au fost anunțate și in 
repertoriul făptăminii trecute.

(Urmare din nag. 1)

★
Săptămină aceasta mai sint anun

ța1'? următoarele filme in premieră :
• Morgiana — producție a stu

diourilor cehoslovace, in regia lui 
Juraj Herz. O povestire romantică 
interpretată de Iva Janzurova. Nina 
Diviskovâ s a.

• Fata din Istanbul — producție 
a studiourilor din Turcia, in regia

Agendă 
muzicală

Evenimentul săptăminii : premieră 
la Operă. Vineri, 21 decembrie, 
ora 19 : ..OLANDEZUL ZBU
RĂTOR". Conducerea muzicală : 
Constantin Bugeanu. Regia : Ale
xandru Sziinbergcr. Scenografia a- 
parține lui Ion Clapan. Maestru de 
cor : Stelian Olariu ; maestru 
graf : Vasile Marcu.

• In această săptămină. joi 
ora 19, in Studioul de balet

core-

20.
Old Jf, 111 OIUU1ULI1 MV VOT
dansa : Magdalena Popa. Elena Da
cian, Amatto Checiulescu. Ștefan 
Bănică.

• Se Împlinesc. In această lună. 50 
de ani de la Înființarea Filarmonicii 
din Oradea. 14 concerte (simfonice, 
camerale, corale, de muzică popu
lară) vor marca acest eveniment.

• Din programul Filarmonicii 
menționăm Recitalul de lieduri din 
creația românească șl universală, 
miercuri. 19 decembrie, ora 19. Sala 
Mică a Palatului. Prezintă Nina 
Cassian și Valerlu Râpeanu.

de persoane la un medic 
de specialitatea asta, dar...

— ...Dar ce face un pri
mar intr-o zi ?

Dumitru Temelie ride ca 
de o glumă bună.

— Zile, intr-un an (care 
nu-i bisect) sint 365. Care 
dintre ele?

— Ieri, de pildă.
— Ieri ? Așa. deci. Pe la 

șapte eram in plină anali
ză a planului financiar cu 
salariații primăriei. Bun, 
mai departe. M-arn dus a- 
poi la lemnari. Construim 
un sediu nou pentru pri
mărie. Bun, mai departe. 
Discutarea planului în co
misia de înfrumusețare a 
comunei. Vrem să aducem 
puieți de la pepiniera din 
Baldovinești, să Începem 
..acțiunea gardurilor vii". 
Mă rog. multe alte lucruri. 
Anul trecut am luat 
miul III pe județ, 
mai departe. După-amiază, 
un drum pină la școala 
d;n satul alăturat — Cus
tura. Am rezolvat proble
ma geamurilor. La întoar
cere. era seară. La primă
ri0 m-aștepta Ion Rudaru. 
Pentru o aprobare de 
transport cu mașina. Bun. 
mai departe. Au venit și 
lemnarii și am socotit Îm
preună ce s-a făcut, cit ne 
costă, ce mai e de rezol
va' la noul sediu. Conta
bilul. apoi, mi-a dat sâ 
semr.°< niște acte de vira
re a banilor...

— După care 
acasă...

— Voiam, dar 
nesc cu Ștefan 
Foc de supărat : ..Ce-i.
omule ?“. întreb. ..Petra- 
che Chiriță. de la sifoane. 
Lși face de cap. tovarășe

ați plecat

mA pome- 
Benescu. 

supărat :

• La Casa de cultură a sindicate
lor din Suceava a avut loc vernisa
jul expoziției do pictură și grafică 
a artistului sucevean Adrian Bocan- 
cea.

© Azi are loc — în sălile Galeriei 
de artă din Cluj — vernisajul expo
ziției studenților de la secția de ar
hitectură a Institutului politehnic 
clujean.

o Orașul Constanța găzduiește 3 
expoziții aparținind membrilor filia
lei artiștilor plastici ” ’ ‘
La Galeriile de artă 
rul Eugen Mărgărit ; 
noului din Constanța 
cea de-a 11-a expoziție personală 
Ion Mătăsăreanu : foaierul Teatrului 
de dramă și comedie găzduiește 
pinzole Iul Ion Stoica.

din localitate, 
expune picto- 
in sala Cazi- 

și-a deschis

MANIFESTĂRI CULTURALE

Oltule, ce curgi ia 
VOle" 2^e^e 15 și 16 de
cembrie a.c., la casele de cultură 
din orașele Balș șl Slatina s-a des
fășurat prima ediție a festivalului 
de doine șl balade. „Oltule, ce curgi 
la vale". Festivalul a reunit concu- 
renți vocali și instrumentiști din 
județele Argeș, Dolj, Vilcea, Gorj, 
Mehedinți, Sibiu, Ilfov și din Olt. 
Duminică seara, la Casa de cultu
ră din Slatina a avut loc festivita
tea de premiere, precum și con
certul laureaților.

Șezătoare la Humu- 
leȘtî organizarea Comite
tului de cultură și educație socia
listă al orașului Tg. Neamț, la mu
zeul memorial „Ion Creangă", unde 
s-a născut, a trăit și a creat mare
le povestitor român, au inceput du
minică un șir de manifestări cul- 
tural-artistice care se desfășoară 
sub tradiționalul generic „Șezătoa
re la Humuleștl". Pe parcursul a 
8 zile, cit vor dura aceste mani
festări, vor avea loc programe ar
tistice. intilniri ale unor oameni de 
cultură cu locuitorii Humuleștiului, 
vernisajul unei expoziții de carte 
cunrinzind lucrări ale marelui po
vestitor și al unei expoziții de 0- 
biecte și manuscrise, un simpozion 
privind locul lui Ion Creangă in 
cultura națională și universală.

„Tezaur prahovean", 
în cadrul celei de-a IV-a ediții a 
lunii culturii, „Tezaur prahovean".

in saloanele Muzeului de artă din 
Ploiești a avut loc vernisajul expo
ziției județene de artă plastică ; nu
meroasele lucrări expuse înfățișea
ză aspecte din viața și munca oa
menilor din uzine și fabrici, din 
satele județului. Tot aici s-a des- , 
chis expoziția retrospectivă Corne
lia Peiulescu. In sala Căminului 
cultural din Bordeni a fost inau
gurată o expoziție inedită : „Tra
diție și inovație in arta plastică a 
creatorilor amatori" — unde expun 
lucrări elevii Școlii populare de 
artă din Ploiești. De asemenea, la 
Casa de cultură a sindicatelor din 
Ploiești, la Teatrul dramatic, la ca- 
sel* de cultură din Sinaia, Bușteni. 
Mizil, Vălenii de Munte, Urlați, la 
numeroase cămine culturale, mii de 
oameni au participat la spectacole 
artistice susținute de către artiștii 
amatori, la premiere teatrale.

„Pădureanca". La Bot°' 
șani a fost înființat un al doilea 
ansamblu artistic reprezentativ : 
„Pădureanca" (primul ansamblu, 
„Trandafir de la Moldova", înfiin
țat acum cițiva ani, are un palma
res bogat, inclusiv turnee peste ho
tarele țării). ’
compune din 
a Căminului 
taraful Casei 
grupuri vocale ale Casei de cultură 
din Dorohoi și Căminului cultural 
din Vorona, soliști vocali și instru
mentiști, recitatori.

SOLICITUDINE

La scrisoarea adre
sată redacției de că
tre mai multi cetățeni 
din comuna Virfu- 
Cimpului, județul Bo
toșani, prin care so
licitau sprijin pentru 
repunerea in funcțiu
ne a morii existente 
In localitate. Comite
tul executiv al Consi
liului popular jude
țean Botoșani ne-a 
trimis următorul răs
puns :

„Conducerea Fabri
cii de morărit și pa
nificație Botoșani, îm
preună cu Comitelui 
executiv al Consiliului 
popular al comunei 
Virfu-Cimpului au 
stabilit, de comun a- 
cord. modul in care 
va fi refăcută vechea 
moara din această co
mună. Astfel, condu
cerea fabricii va asi
gura materialele de 
construcție necesare, 
va dota moara cu u- 
tilaje șl se va ocupa 
de instalarea acestora, 
va asigura asistenta 
tehnică. precum și 
măsurile de protecția 
muncii și de pază con
tra incendiilor. Comi
tetul executiv al con
siliului popular comu
nal se va ocupa de 
executarea lucrărilor 
do construcție. Moara 
va fi dată in func
țiune in trimestrul II 
al anului 1974“.

SANCȚIUNI

Florea Stănicuț. sa
lariat la S.M.A.-De- 
jești, județul Olt. sem
nala redacției, in luna 
aprilie a.c.. că direc
torul unității în care 
lucrează, cu concursul 
contabilului-sef. a co
mis o seamă de abu
zuri și ilegalități prin 
care s-au adus preju
dicii avutului obștesc 
și bunului mers al ac
tivității unității. „Cei 
care îndrăzneau să-1 
critice sau luau atitu
dine împotriva actelor 
de necinste ale direc
torului — se spunea 
în scrisoare — erau 
amenințați cu sanctio
narea, chiar pină la 
desfacerea contractu
lui de muncă, erau 
persecutați".

Dată fiind gravita
tea faptelor cuprinse 
ln sesizare, am trimis 
scrisoarea Comitetu
lui județean OH al 
P.C.R. Răspunsul pri
mit la redacție la 10 
decembrie a.c. (deci 
după aproape 8 luni I) 
6e referă pe larg Ia 
abuzurile și ilegalită
țile comise de Aurel 
Ciocănescu. directorul 
S.M.A.-Dejești. la a- 
baterile acestuia de la 
disciplina muncii, de 
la etica profesională.

Spicuim din răspun» î 
„Aurel Ciocănescu a 
parcurs cu autoturis
mul unității 9 340 km, 
in Interes personal, 
consumind 1 394 litri 
benzină ; a Întrebuin
țat autocamioanele și 
remorcile Întreprinde
rii la transportarea 
materialelor necesare 
construirii locuinței 
personale; sl-a con
fecționat in unitate 
tlmplărla pentru lo
cuință ; a folosit mun
citorii din Întreprin
dere pentru executa
rea unor lucrări de 
finisaj la locuința 
personală ; el se face 
vinovat. Împreună cu 
contabilul-șef și șeful 
secției S.M.A. de la 
C.A.P. Lelcasca, de 
păgubirca acestei sub
unități cu cantitatea 
de 6 718 litri motori
nă etc".

După cum re vede, 
A. C„ Abdici nd de la 
Îndatoririle ce le a- 
vea in calitate dc di
rector, folosind abu
ziv prerogativele func
ției. prin faptele să- 
virșite, șl-a știrbit 
prestigiul și autorita
tea morală de care 
trebuie să dea dova
dă orice persoană că
reia i s-a Încredințat 
răspunderea de a con
duce un colectiv de 
muncă, de a veghea 
la apărarea șl dezvol
tarea avutului obștesc. 
Pentru asemenea gra
ve abateri. A. C. 
a fost sancționat 
pe linie de partid, 
după cum aflăm din 
răspuns, cu ..vot de 
blam cu avertisment". 
In ce privește apli
carea unor sancțiuni 
administrative. din 
răspuns nu reiese însă 
că A. C. ar fi fost 
tras în vreun fel la 
răspundere. Cu atit 
mai mult cu cit fap
tele sâvlrșite de el 
trebuiau analizate și 
sub aspect penal. Sin
gurul lucru care se 
precizează în refera
tul de cercetare este 
că s-a propus ca A.C. 
să fie retrogradat pe 
o perioadă de timp. 
Totodată, in legătu
ră cu răspunderea 
contabilului sef, cu 
persecutarea celor care 
Iau atitudine deschi
să Împotriva neregu
lilor — aspecte la care 
6e referea autorul 
scrisorii — în răspuns 
nu se menționează ni
mic.

RECLAMANTUL 
IN CULPĂ

Intr-o scrisoare a- 
dresată recent redac
ției. Dumitru Iaoob 
din Paroseni. jude
țul Hunedoara, sem
nala că într-una din 
zile, pe cind călă

torea cu trenul acce
lerat 104 de La Re
șița la București, con
ductorul trenului l-a 
obligat să coboare in 
stația Craiova. fiind 
dus, fără să știe de 
ce. ia postul de mili
ție din gară. Acolo, a- 
rată semnatarul, i s-a 
Întocmit pe nedrept 
un proces verbal de 
contravenție.

Din răspunsul Re
gionalei de căi ferate 
București, trimis re
dacției. reiese cu to
tul altceva. ..în urma 
cercetărilor efectuate
— se arată in răspuns
— Dumitru Iacob, îm
preună cu fratele său 
Costache Iacob. ambii 
in stare de ebrietate, 
au provocat murdărie 
in vagonul in care 
călătoreau, s-au culcat 
pe canapele, ocupi nd 
ln mod abuziv locul 
altor persoane. Cind 
li s-a cerut de către 
ceilalți călători și de 
personalul trenului să
respecte locurile și 
regulile de călătorie, 
aceștia au făcut scan
dal, au Insultat pe 
conductor și călătorii 
din compartiment. 
Dală fiind comporta
rea necivilizată a ce
lor doi, care prin ati
tudinea lor stinghe
reau desfășurarea nor
mală a călătoriei, la 
solicitarea mai mul
tor cetățeni s-a apelat 
la organele de miliție 
din statia Craiova, 
care le-au Întocmit, 
potrivit legii. proce
se verbale de contra
venție pentru faptele 
săvîrșite".

Deci, din tot ce s-a 
sesizat, pină la urmă 
s-a dovedit a fi ade
vărat doar numele
semnatarului scrisorii.

CONCIS, 
LA OBIECT

• ÎNTREPRINDE
REA DE TRANSPOR
TURI AUTO BUCU
REȘTI, AUTOBAZA 
11 PLOIEȘTI : „Prin 
convenția încheiată cu 
Centrala industrială de 
rafinării și petrochi
mie Brazi s-a stabi
lit un traseu optim, 
pentru transportul 
muncitorilor, prin lo
calitățile Hăbud. Tă- 
riceni, Cocorăști Colt, 
Cartier Vest, Brazi".

• COOPERATIVA 
DE CONSUM ZONA
LA FIERBINȚI, JU
DEȚUL ILFOV: „Pen
tru abateri in muncă 
și comportare neco
respunzătoare fată de 
cumpărători. gestio
narul Nicolae Dinu 
din comuna Dascălu 
a fost înlocuit".

Gheorghe 
PÎRVAN

Noul ansamblu se 
formația de dansuri 
cultural din Tudora, 
de cultură din Săveni,

(DE LA CORESPONDENȚII 
„SCINTEll")

fotografie regizată
mult băut, 
li vine la 

prima re-
primar. Mai 
jignește cum 
gură". Nu era ____
clamație de acest fel. L-am 
chemat pe președintele 
cooperativei șl i-am pus 
In vedere că. dacă nu re
zolvă problema cu Chiriță, 
mă ocup eu de asta. Ce să 
mai adaug ?

— Numiți-ne cea 
mare bucurie a dv. ?

— Ziua cind am dat cu
rent electric In ultima casă 
din Racovița.

— Și cea mai aspră cri
tică ?

— Capitolul ăsta e și 
mai bogat. Nu mal depar
te decit in toamna asta. 
Vine tovarășul prim-secre- 
tar de la județ. „Cum 
merg treburile. primaru
le „Zorim la porumb". 
Mergem pe la porumbare. 
Mă gindeam la știuleții 
care s-or mal fi risipit pe 
Ici, pe colo. „Uite ce-i 
aici !". „Il adunăm, sca
ra 1". După porumbare nu 
mal fusesem de citeva zile. 
Cum era inima mea. nu vă 
mai spun. Dacă cel. puțin 
le-am ocoli ! Dar n-a 
a$a. O căruță cu cai 
trase Intr-o grămadă, 
place. primarule ?“, 
i-ar fi plăcut ! „Mline 
mineață trimit un fotograf 
de la ziar. Să afle tot ju
dețul ce fel de gospodari 
sinteți". Toată noaptea am 
muncit de n-a mal rămas 
bob pe jos. Dimineața, 
rind a venit tovarășul de 
la ziar, era măturat-lună. 
„Și eu ce fac acum ?" s-a 
văitat omul. Noi. negri de 
nesomn, de muncă, de cri
tică. Am scos pină la urmă 
citeva coșuri de știuleți. 
i-am împrăștiat, să-șl facă 
omul meseria. Ce era vi
novat că noL ne-am gospo-

mai

fost 
ln- 
„Itl 
Cui 
di-

dărit 
ne 
săptămină 1

— Soția 
că-i nevastă

— Ca să

intr-o noapte 
gospodărisem

e bucuroasă 
de primar ?

__ _ fiu cinstit, 
n-are motive grozave. Ve
deți, „primărița" muncește 
cot la cot cu ceilalți, in 
cooperativa agricolă. Anul 
acesta a realizat 275 de 
norme. E firesc să fie așa. 
Deci, muncă la cooperati
vă. copii, ajutor din partea 
mea cit mai fur din noapte. 
Că ziua, ce să mai vorbim, 
c arvunită pentru alergă
tură.

— După 16 ani In frun
tea comunei Racovița, ați 
fi in măsură să ne spu
neți ce trebuie, neapărat, 
să nu-i lipsească unui pri
mar ?

— Răbdarea. Răbdarea 
de a discuta cu omul. De 
a-1 ajuta cind are drepta
te, de a-1 convinge cind nu 
are. Uitați, vine mai zilele 
trecute cineva și solicită 
un loc de casă in centrul 
comunei. „Nu pot, omule, 
să-ți dau ce ceri". „Nu 
poți ori nu vrei ?". ..Nici 
nu pot, nici nu-i drept, ba 
Încalc și legea". „Ce are 
legea aici ?“. „Are. Miine 
va fi cazul să facem o gră
diniță pentru copii. Unde 
să o ducem ? La marginea 
comunei ? Acum, judecă 
și dumneata : dacă ai fi 
primar, ml-al aproba o 
astfel de cerere ?“. Am în
credințarea că omul a ple
cat lămurit. La urma ur
mei, un primar de asta e 
unde e : să apere ade
vărul. Să fie intre oa
meni. Să le trăiască bucu- 

orl necazurile. Să le 
dreptate cind au 
lămurească atunci 

n-o au. Să se gin-

dească nu numai la pre
zent, ci și la viitor.

— Pentru că ați amintit 
de aceasta : ce înseamnă 
viitor la Racovița ?

— înseamnă foarte mul
te lucruri. Eu o să mă o- 
presc doar la efortul de a 
întări necontenit coopera
tiva agricolă de producție. 
Bunăstarea comunei se 
clădește numai pe munca 
și rezultatele de aici. Lu
crul acesta il știe fiecare 
la noi. Altfel, n-am fi în
făptuit atitea. Acum, mulți 
zic cu diferite prilejuri : 
„Tovarășe primar, 
ca și altădată 
noastră, dăm 
lei de familie, numai să a- 
ducem apa la robinet". 
„Toate la rind“. le zic. 
Știți, am adus piatră pe 
șapte kilometri de străzi. 
Mai avem încă șapte. Tre
buie să terminăm cu no
roiul. N-o să lăsăm treaba 
la jumătate ! Vine ea, apoi, 
și vremea apei. Toate, la 
rind...

...Undeva. In Bărăgan, 
la 100 de kilometri de 
Brăila, se află o așezare 
cu nume de rezonanță is
torică : Racovița. O co
mună ca oricare alta, din 
cimpie. Aici, oameni des
toinici. iubitori cu înflăcă
rare ai locului natal, in 
frunte cu un primar ini
mos, cu nume parcă pre
destinat. Dumitru Temelie, 
pun temelie de istorie 
nouă, trainică, muncii și 
vieții de azi șl de mîine. 
integrați firesc in amplul 
proces de civilizație so
cialistă la care e conecta
tă. de aproape trei decenii, 
întreaga țară.

venim
cu munca 

și 2 000 de

Iarna
i raiwraMe agricole

(Urmare din pag, I)

asigurată. Deși aveau sarcina de a 
coordona și îndruma Întreaga acti
vitate industrială a cooperativelor 
agricole, unele uniuni cooperatiste 
— cum sint cele din județele Argeș, 
Maramureș. Harghita, Satu-Mare și 
altele — s-au limitat la o îndru
mare generală, intimplătoare și 
neoperativă a acestora, ceea ce a 
generat multe din neajunsurile 
amintite.

Cadrul in care trebuie să se des
fășoare ln viitor activitățile in
dustriale din cooperativele agri
cole, precum și modul In care să se 
valorifice produsele obținute au 
fost bine clarificate. Cu toate aces
tea, in unele cooperative, ln urma 
desființării unor activități care nu 
corespundeau prevederilor legale, 
nu au fost găsite soluții de înlo
cuire a acestora, nu s-a căutat să 
se dezvolte activitățile specifice a- 
griculturii. Aceasta se reflectă, de 
altfel, și in faptul că încasările din 
acest sector sint cu mult sub posi
bilități. Deși realizările preliminate 
pe 1973 sint dc aproape două ori și 
jumătate mai mari decit cele din 
1970, ele sint cu mult sub preve
derile stabilite la începutul anului. 
Pină la 30 septembrie a.c., coope
rativele agricole au realizat numai 
47 la sută din planul la venituri 
din activități anexe și se apreciază 
că pină la sfirșitul anului se va a- 
junge doar la 64 la sută din planul 
stabilit.

Hotărirea plenarei Consiliului 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție, subliniind 
necesitatea extinderii și diversifică
rii activităților industriale, pre
cizează că ln 1974 dezvoltarea a- 
cestora se va baza, cu precădere, 
pe utilizarea materiilor prime și 
materialelor locale, a forței de 
muncă din cooperativele agricole, 
eliminindu-se tendința de a se fo
losi materiale din fond central. De 
asemenea, vor fi prelucrate produ
sele agricole necontractate sau ră
mase după livrarea cantităților pre
văzute la fondul de stat, precum și 
alte materii prime agricole, vor fi 
produse cărămizi, var și alte ma
teriale dc construcții. Se va dez
volta, ln mal mare măsură, activi
tatea de construcții și prestările de 
servicii. Totodată, se va extinde 
cooperarea cu unitățile de stat și 
cooperatiste pentru a se prelucra 
deșeurile care rezultă din activita
tea acestora. Uniunile județene și 
consiliile de conducere din coope

rativele agricole vor lua măsuri ca, 
ln întreaga activitate din acest do
meniu, să se respecte prevederile 
legale, să se asigure valorificarea 
resurselor materiale locale, a forței 
de muncă pentru a se crea bunuri 
din valorificarea cărora să se obți
nă venituri suplimentare.

Se cere ca in fiecare unitate agri
colă să se manifeste din plin spi
ritul inventiv, creator al coopera
torilor, al cadrelor de conducere, 
pentru a descoperi șl valorifica 
imensele rezerve care există la 
sate. Nu trebuie așteptat să vină 
cineva din afară pentru a organiza 
asemenea activități ; fiecare coo
perator privind in jur, și e dator 
să o facă, va descoperi multe re
surse materiale care, prin prelucra
re, ar putea deveni obiecte utile. 
Aici intervine priceperea omului, 
intervine spiritul gospodăresc. Or, 
dintotdeauna, țăranul nostru a dat 
dovadă de inventivitate ; dovadă 
sint meșteșugurile care s-au prac
ticat la sate și care, acum, tre
buie dezvoltate. Cerințe pentru a- 
semenea bunuri există. Materiale 
din care să se facă există. De ase
menea, și oameni care să le facă. 
Se cere doar inițiativă, multă ini
țiativă pentru a organiza produce
rea lor. Bineînțeles, trebuie combă
tută părerea unora care fac orice 
fără să gindească bine dacă pro
dusele respective au căutare sau 
nu. Au fost destule cazuri cind di
ferite mărfuri au stat și stau in ma
gazine pentru că nu se cer. Iată de 
ce, in activitățile industriale, coo
perativele agricole trebuie să pro
ducă ceea ce are desfacerea asigu
rată.

în zilele următoare se vor în
tocmi planurile de producție in co
operativele agricole. Este momentul 
cel mai potrivit ca, pe baza dtodu- 
nerilor făcute de cooperatori, a a- 
nalizelor Întocmite de consiliile de 
conducere, să se prevadă dezvolta
rea activității industriale, urmărin- 
du-se să se valorifice Drin prelucra
re toate resursele locale. Acum, in 
sezonul rece, cind forța de muncă 
din agricultură nu este folosită, tre
buie organizate imediat asemenea 
activități. Pe această cale, coope
rativele agricole vor contribui la va
lorificarea superioară a resurselor 
materiale locale, a forței de mun
că, vor asigura realizarea unor bu
nuri materiale necesare populației, 
ceea ce se va răsfringe pozitiv in 
întreaga lor activitate economică, 
ln veniturile cooperatorilor.
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Vicecampioane 
in lumea handbalului
S-a petrecut în 1962. La Bucu

rești. Atunci, un tinâr antrenor și 
vrx-o citeva fete ambițioase foc 
’-au străduit, au jucat Și au luptat 
ca n ’te diavoliie. prlnzindu-și 
i' na la urmă galben! mari la piep
turi. Erau medaliile de aur ce râs- 
plăteau pp oeif» maj bune, pe cam
pioanele mondiale ale handbalului. 
Se cur nu. pi ntru gloria sportivă 
ce pp-au adus-o atunci, să le re
am—i ti m aia numele : Constantin 
Popescu — antrenor. Irina Nagy 
— portăriță și căpitan de echipă, 
Maria ConstantIncscu, ,.\nn Roțan, 
losrflna Stefâncscu, Victoria Du
mitrescu $i Aurora Leonte. Naco 
ludith. Antoaneta Oțclca, Constan
ta Dumitrescu, Aurelia Szokc. 
Elena Hcdeșiu — jucătoare. SI 
campioane ale lumii handbalului 
feminin...

A trecut vreme îndelungată, o 
cădere ce părea că nu se mai ter
mină. Mulți credeau că handbalul 
nostru feminin, performer altăda
tă. nu se va redresa, va rămine la 
starea med.e și anonimă a bas
chetbalistelor, sau a voleibaliste
lor. Iată insă că de vr*x> doi ani 
încoace observăm și semnalăm la 
început o înviorare, apoi o relan
sa-.' decisă a luptei sportive și a 
calității de joc în campionatul na
tional feminin. Amatorii de sport 
?c bucurau. îndrăzneau, în sfirșit, 
să Incre iarăși într-o manifestare 
vjj roasă a fetelor noastre la acel 
nivel international superior unde 
băieții, handbaliștii României se 
mențin în mod strălucit de peste 
12 anL

Dar a venit șl momentul încer
cării forțelor pentru noua genera
ție. proba aspră a turneului final 
din Iugoslavia. Pretedente la titlul 
mondial și la cc-lelalte medalii nu 
lipseau. Grupul când datelor era 
condus de precedentele campioane 
ale lumii. echiDa R.D Germane, 
urma cea a Ungariei, altă fostă 
campioană, apoi echipa U.R.S.S. — 
despre care, știind-o cum joacă, 
antrenorul de la T.E.F.S.. lor. Bota, 
îmi spunea că deține forță sl iu
țeala de-a dreptul băiețești ! — in

DIN TOATE
5 AH. Penultima rundă In „Cupa 

campioanelor europene". Partidele 
din penultima rundă a „Cupei cam
pioanelor europene" s-au terminat 
cu următoarele rezultate : Lyssi- 
Kușnir 0—1 : Krumova-Veroczi 0—1 ; 
Sîadler-Pihailici remiză : Braunlin- 
Ahgclleri 1—0. Restul partidelor s-au 
întrerupt Maia Ranniku are un pion 
în plus in partida cu Baumstark. 
înaintea ultimei runde și a dispută
ri: partidelor întrerupte, in clasament 
conduce Alia Kușnir (U.R.S.S.) cu 9.5 
puncte, urmată de Veroczi (Ungaria)
8.5 puncte. Baumstark (România) 7.5 
puncte (1), Vokralova (Cehoslovacia)
6.5 puncte (1). Ranniku (U.R.S.S.) 6 
puncte (2). Stadler (Iugoslavia) 5.5 
puncte (1). Pihailid (Iugoslavia) 4.5 
puncte (2) etc.

HALTERE. Record mondial la ca
tegoria supergrea. Halterofilul vest- 
german Rudolf Mang a stabilit la 
Miincben un nou record mondial la 
categoria supergrea stilul smuls cu 
performanța de 183 kg. Vechiul re- 
c~rd. deținu: dr belgianul Serge Re
ding. era de 182.500 kg.

BOX. Turneul de la Leningrad. 
Turneul international de box de la 
Leningrad a oontinuat cu a doua 
gală a semifinalelor. In limitele ca- 
t zori ei grea, pugilistul român An- 
ghel Iancu l-a învins la puncte pe 
Serghei Nazarov (U.R.S.S.). In fina
lă. A. Iancu il va intilni pe boxerul 
sovietic Serghei Plisov. La categoria 
cocos, finala va opune pe francezul 
Aldo Cosentino și cubanezul Ale- 
b-rtino Perez. în semifinale. Cosen- 
r-o -a întrecut la puncte pe Mihai. 
St.-v.W (U.R.S.S.). iar pugilistul din

OyȘ A cișticat în tata lui Viktor 
Halașnikov (U.R.S.S.). Finlandezul 
K.ricvi Mariamma și sovieticul Ni- 
i:ri.-,i Zdlotuhin se vor întilnj in fi
nala categoriei se m! ușoare. Primul 
l-a învins 'a puncte De Anosov 
(U.R.S.S.). in timp ce Zolotuhin a 
dispus prin KO tehnic de Iuri Hladi- 
kov. La categoria semigrea, Vladimir 
Efimov (U.R.S.S.) a ciștigat prin KO

reșița sportivă
(Urmare din pag. I) 

decit Marocana ! — îmi spunea In 
glumă Toma Merșavuna, explicin- 
du-mi că un amic arhitect a esti
ma: la 300 000 numărul „locurilor" 
de pe dealurile care string in 
chingi stadionul din Valea Doma- 
nuluL Adevărul e că dincolo de 
ir bunele care pot adăposti, să zi
cem, cel mult 20 000 de suflete, iau 
loc pe pante alte mii de suporteri, 
involuntar neplătitori de bilete. Mi 
re- pare acest public masiv ca fiind 
o ilustrare excelentă a susținerii 
clubului sportiv muncitoresc de 
către cetățenii orașului. Aici aflam 
o altă trăsătură proprie Reșiței : 
cind spui Reșița, te gindegti la 
combinatul siderurgicei La I.C.M.K.. 
două mari întreprinderi, cu mii șl 
mi] de salariat! fiecare. Ei bine, 
aceste două întreprinderi au avut 
și au in comun un singur ciub 
sport v ! La origine — ad.că. exact 
cu 50 dc ani in urmă — se chema 
„Societatea Sportivă Muncitorească 
Rr-=ii3". titulatură pentru care op
tează si astăzi mulți localnici, con- 
siderind-o ma: potrivită pentru 
felul in care ei concep activitatea 
de masă și de performanță. Dar 
să nu ne abatem de la subiect. 
Deci. între cele două întreprinderi, 
nici rivalități, nici concurențe spor- 
tive fratricide, cum. d;n păcate, 
lntilnesti in alte locuri..

Ion Cazacu. secretarul comitetu
lui de partid al I.C.M.R. : „Simpa
tiile salariatilor din ambele unități, 
F-jstinerea d.n partea oonducerJor 
întreprinderilor, toate converg spre 
C.S.M.R No:. Reșița, vrem să ne 
facem clubul renumit in tară, chiar 
peste hotare"... Ion Chiujdea. șef 
de secție la comitetul țudetean 
P.C.R.. președintele consiliului ju
dețean pentru educație fizică ?!

fine, mal era echipa țării gazdă, fi
nalistă la precedentele două ediții 
Ale C M.. care, firește, năzuia să-și 
împlinească a treia tentativă de 
cucerire a medaliilor do aur. Iar 
obiectivul ..din planul" tinere] e- 
chipe a României era locul al 
treilea...

Știm acum că handbalistele noas
tre au parcurs foarte bine etapele 
acestui turneu. înlăturlnd din dru
mul spre finală două dintre fostele 
campioane mondiale — reprezen
tativele Cehoslovaciei și Ungariei. 
Știm azi că ele s-au clasat pe locul 
secund, loc onorabil pentru poziția 
generală a handbalului românesc 
și promițător pentru anii ce vin — 
1975 (d n nou campionatul mon
dial), 1976 (turneul olimpic). Si
gur, le-am fi vrut pe handbalistele 
noastre fără trac, mai dirze in ul
timul meci, jucind și obținind un 
rezultat mai apropiat do gradul ap
titudinilor cu care sint înzestrate, 
înainte de rartida finală o între
bam la telefon pe Irina Nagy (a- 
cum Irina Climovschi) despre re
prezentativa noastră și jucătoarele 
aceste a. „Talentate, foarte talen
tate. păcat că sint atit de emotive". 
Dar leac bun pentru tracul sporti
velor există : concursuri multe, 
meciuri tari : trece vremea, vor 
trece și emoțiile...

S-au scurs 11 ani. Un antrenor 
cu fire de argint în păr și un grup 
de fete cu medal i de argint la 
piepturi privesc de departe, narea 
prin televizoare, spre cei de-acasă. 
Se cuvine, fiindcă au rcinnodat fi
rul gloriei, să le scriem aici nu
mele : Constantin Popescu — an
trenor (același). Doina Co.iocaru — 
căpitan do echipă. Ellsabela Ioncs- 
cu și Lidia Stan — portărite, Si
mona Artrhir, Doina Furcoi, Cris
tina Mctzenrath-Petrovici, Soos 
Rozalia. Constantina Hie, Irene 
Oancea. Miklos Magda. Maria 
Popa. Elena Frincu — jucătoare. 
Si vicecampioane ale lumii hand
balului feminin...

V. M.

SPORTURILE
în repriza a 2-a meciul cu Milan Re- 
pimov (Bulgaria).

HANDBAL. Echipa Olandei — In 
turneul final al C.M. Disputat la 
Winthertur, meciul dintre echipele 
masculine de handbal ale Olandei și 
Elveției (preliminariile campionatu
lui mondial) s-a încheiat cu scorul 
de 16—13 (9—7) In favoarea jucăto
rilor olandezi. In urma acesței in
fringed. echipa elvețiană este elimi
nată din competiție.

PRINTRE CEI MAI TINERI SPORTIVI BUCUREȘTENI

Duminică dimineața, în organizarea Consiliului municipal pentru educație fizică și sport București ; aileții juniori în întrecere pentru Cupa „30 De
cembrie" ; un grup de aspiranți la recorduri, gata pentru concursul micilor înotători Foto : S. Cristian

FOTBAL

IARNA... ARBITRILOR
sport : „Condițiile prielnice există. 
La noi. lumea are o gindire și de
prinderi sportive, muncitorii spri
jină afectiv și financiar clubul, de 
asemenea, autoritățile locale și în
treprinderile concură la dezvoltarea 
lui. Dorim să fortificăm citeva din
tre disciplinele sportive tradiționa
le. astfel ca ele să devină compe
titive. redutabile in campionatele 
naționale"... Mihai Arcan, pre
ședintele consiliului județean al 
sindicatelor : „C.S.M.R. va primi
sprijinul mereu in creștere din 
partea sindicatelor reșițene. S-a 
dovedit, de-a lungul multor ani. 
câ putem produce talente și rezul
tate. deci nu e o ambiție deșartă 
să propunem și să cerem clubului 
nostru obiective mai înalte, titluri 
șl medalii, concomitent cu o spori
re a înscrierii sportivilor orașului 
in loturile reprezentative și in cel 
olimpic".

★
„ DIMINEAȚA. Intru la prima

rul Ion Sfercocea. prim-secretar al 
comitetului municipal al P.C.R. O 
mină 1 se înaltă. indică undeva 
spre nord, apoi coboară pe o ma
chetă. Mj se deslușește proiectul 
unei platforme de amenajări în fo
losul sportului de masă și al agre
mentului popular. In partea de vest 
mai central, proiectul unui ampla
sament public pentru spectacolul 
sportiv. Primarul rupe din timp. 
Întinde de timp cit poate, ca să 
găsească o oră In plus, să gindeas- 
că și pentru sport împreună cu 
Ilie Pătruică, prim-vicepreședinte’.e 
C.J.E.F.S.. așează pe hirtie un plan 
Dentru o vastă ..pepinieră" a clu
bului sportiv muncitoresc. Planul 
prefigurează un fel de flux tehno
logic : intră copilul la școala pro
fesională. trece la liceul Industrial, 
urcă la institutul de subingl- 
nerl : 8—9 ani — două clei uri o-

MOMENTE DE IARNĂ
ÎN „(TPA TINERETULUI44

60 000 DE TINERI 
ÎN JUDEȚUL TIMIȘ...

I-a Timișoara. In cadrul „Cu
pei tineretului", sute de elevi de 
la liceele nr. 1. 2 și 3. de la gru
purile școlare profesionale pentru in
dustria ușoară. „Electromotor", uzina 
mecanică, C.F.R. — in tolal In 25 do 
unități școlare — au concurat la tenis 
de masă. Tot aici, la patinoarul ar
tificial din apropierea sălii de sport 
„Olimpia", s-au organizat concursuri 
de patinaj viteză, la care au partici
pat un mare număr de școlari și pio
nieri. Competiții asemănătoare au 
fost găzduite de liceul „Corlolan Brc- 
diceanu" și asociațiile sportive „Vul
turii" și „Voința" Lugoj, liceul șl 
școlile generale din Jimbolla etc.

Pentru asigurarea condițiilor cores
punzătoare desfășurării concursurilor 
de patinaj viteză, din Inițiativa fo
rurilor sportive locale, s-a trecut la 
amenajarea a peste 50 de patinoare 
naturale — la bazele sportive ale 
Clubului C.F.R. și asociației „Contruc- 
torul" din Timișoara și pe terenurile 
de handbal și baschet din curțile 
școlilor și liceelor din județ. La Lu
goj, întrecerile de patinaj viteză se 
desfășoară pe apa înghețată a riulul 
Timiș, iar pe Dealul Viilor — din 
apropierea orașului — sint prevăzute 
concursuri de săniuțe și schi.

După cum sintem informați de la 
C.J.E.F.S, Timiș, la faza de masă a 
acestei competiții se scontează pe 
participarea unui număr de aproape 
60 000 de tineri.

Cezar IOANA
corespondentul „Scînteii*

IN ORAȘUL SUCEAVA - 
REPAUS

Și ieri plrtiile de schi, pistele de 
gheață și sălile de sport sucevene 
au cunoscut in multe locuri anima
ția specifică a întrecerilor. La Vatra 
Dornci, bunăoară, la Ciocănești, 
Dorna Arini, Iacobeni șl in alte lo
calități montane, sute și sute de ti
neri și tinere au luat startul in con
cursurile de schi, săniuțe și patinaj. 
In același timp, la Rădăuți, Gura 
Humorului și Fălticeni, alte sute de 
tineri sportivi și-au disputat intiie- 
tatea la șah și tenis de masă.

Din păcate, in alte localități din 
Județ, nici acum, după două săptă- 
mini, nu s-a întreprins nimic pentru 
organizarea „Cupei tineretului". In 
fruntea „codașilor" — primul oraș 
al județului : Suceava I Câ așa stau 
lucrurile am bănuit încă de simbătă, 
cind, din dorința de a surprinde pe 
viu mai multe întreceri sportive, 
ne-am adresat factorilor responsa
bili de la comitetul municipal 
U.T.C., inspectoratul școlar, consi
liul județean de educație fizică șl 
sport. Peste tot am primit același 
răspuns : nu știm. Duminică, ne-am 
continuat investigația.

Hmpice întregi ! — învățătura,
casa șl masa, pregătirea sportivă, 
toate grupate în același loc. sub a- 
celași acoperiș, copiii Reșiței cres
cuți cu grijă. Vor mai pleca atunci 
departe acei tineri talentați, să se 
întreacă sub culorile altor orașe, 
altor cluburi ?

...DUPA-AMIAZA. Mergem In 
împrejurimi, la Secul ; mașina a- 
lunecă pe gheată. dincolo de șo
sea Apar cițiva tineri. Ii rugăm 
să ne ajute la împins. — No, că e 
păcat, se... îndoaie ! Cițiva tineri 
inalți și ciolănoși ridică mașina pe 
brațe și o mută trei metri înapoi 
pe șosea. Mă întrebam dacă la Re
șița și-n jur sint condiții speciale 
pentru atletica grea a halterelor. 
N-avea rost 6ă mă ma! gindesc. 
„condiții" sint 1

...SEARA. Ajung la bazinul aco
perit. 18 arbitri in alb. cite trei de 
fiecare culoar, arbitrează 180 de 
înotători. Intre 8 și 18 ani Bruni, 
blonzi, unii cu breton, alții cu bu
nicile In tribună. De pe margine li 
privește Ion Schuster, făurar re
cunoscut de campioni, li privește 
cald, fiindcă are și febră t38 de 
grade. Premiile sint diplome și pa
chețele cu jucării. Se primesc cu 
mlinile întinse, cu zlmbete, unul 
plinge de parcă l-a bătut taică- 
5U. Printre arbitri, probabil cel 
mai popular sportiv din oraș, tlnă- 
rul Lokola Ernest are 84 de ani. 
E tinâr fiindcă a crescut nenumă
rate generații de atleti. arbitru la 
inot e doar in timpul liber. E ti
năr Lokota fiindcă felicită și strfn- 
ge In brațe un Învingător de opt 
ani. Reșița, așa cum e ea. am sim
țit-o aici, la bazinul de inot. veche 
și tradițională — proaspătă șl mo
dernă. In înfățișarea ei sportivă.

La C.C.H. aflăm, de la ofițerul de 
serviciu, că asociația sportivă n-a 
Inițiat nici o acțiune pentru ziua 
respectivă. Nu-l de mirare că, ală
turi. sala clubului, frumoasă și spa
țioasă, tocmai potrivită pentru în
treceri de șah, stă pustie. Vizavi, la 
combinatul de prelucrare n lemnu
lui, președintele comitetului sindi
catului ne spune răspicat că In uni
tate se știe despre „Cupa tineretu
lui" din ziarul local. Sl că la nivel 
de municipiu n-a fost luată nici o 
mă’urfi pentru declanșarea compe
tițiilor sportive in asociații. Aceeași 
situație la liceele și grupurile șco
lare din localitate.

Așadar, peste 25 000 de tineri su
ceveni nu pot participa la practica
rea In mod organizat a sportului. 
La Suceava se hibernează. Oare, 
pină cind ?

Gheorghe PARASCAN
corespondentul „Sclnleii"

SATU-MARE: A ÎNGHEȚAT 
Șl... INIȚIATIVA ?

Simbătă seara l-am întrebat pe 
primul vicepreședinte al C.J.E.F.S. 
Satu-Mare, Viorel March!?. dacă fri
gul. zăpada și gheata vor fi „exploa
tate" a doxia zl în cadrul unor în
treceri sportive specifice sezonului 
alb. „Sincer să fiu — ne-a răspuns 
Interlocutorul — nu prea se vor or
ganiza (cu excepția întrecerilor de 
la patinoarul liceului maghiar), pen
tru că nu nc-nm așteptat să cadă 
zăpadă chiar cu două zile înainte 
de duminică". Din păcate, duminică, 
previziunile s-au adeverit Întocmai. 
La patinoarul liceului maghiar — 
care funcționează zilnic — plin cu 
copii, de mai bine de trei săptămînl 
— s-au desfășurat, lntr-adcvăr. sim
bătă si duminică, atractive întreceri 
pe grupe de vlrstă. care au antre
nat peste 200 de elevi. în schimb. Ia 
liceul „Mlhai Eminescu", unde, dea- 
semenea. s-a amenajat, la sfirsitul 
săptăminii trecute, un patinoar pe 
luciul gheții (insuficient insă În
treținută). nu se aflau decit... doi 
patinatori și un mic grup de elevi 
care așteptau de dimineață (vizita 
noastră a avut loc in jurul orei 13) 
deschiderea sezonului de patinaj în 
scoală — anunțată în ziua preceden
tă. Același pustiu dezolant l-am în
registrat și la patinoarele din incin
ta Școlii nr. 6 și de la complexul 
de agrement „Someș". Nu este Insă 
vorba doar de patinaj. Tot atit de 
oportună ar fi putut fi organizarea 
unor Întreceri de săniuțe ne digu
rile de lingă comuna Păulești sau 
în alte locuri din apropierea orașu
lui. precum și crosuri pe schiuri pe 
teritoriul de șes al municipiului 
Satu-Mare. Dar pentru ca toate a- 
cestea să meargă ca oe ..gheată*', 
trebuie Inițiativă !

Octav GRUMEZA-
corespondentul „Scînteii*

Arbitrii de fotbal — numiți și „ca
valeri in negru", cu toate că in timp 
ce absolut toți apar în arenă costu
mați in această solemnă șl distinsă 
culoare, nu chiar toți se disting ca 
niște cavaleri — au ținut Ieri, în Ca
pitală, un sfat din care au avut multe 
de reținut șl de învățat. Cronicarul 
plecat spre această binevenită con
sfătuire cu amintirea citorva meciuri 
de „A" viciate de arbitri, a avut sur
priza să constate că membrii colegiu
lui central, arbitrii înșiși pot fi, cu 
activitatea și greșelile lor, și mai a- 
nalitici. și mai critici (de fapt, auto
critici) decit cineva din tribuna spec
tatorilor sau din tribuna presei,

Atit de responsabile și de critice, 
de exemplu, au fost cele două re
ferate prezentate, Incit — Inchl- 
puiți-vă ! — n-au cuprins nici un 
exemplu pozitiv din multele care pu
teau fi, totuși, citate. De aceea — 
pentru că nu vrem să facem apre
cieri negative In bloc, și pentru că 
noi înșine cunoaștem destul arbitri 
de prima mină care pot și merită să 
fie evldențiațl — ne permitem sâ 
aducem, aici, cuvinte de laudă pen
tru acel cavaleri ai fluierului care 
n-au fost pomeniți la capitolul gre
șeli. Este vorba, în ordine alfabe
tică, de Anderco, Bentu, Birsan, 
Ghemigean, Petrea, Petriceanu, 
Pirvu, Rainea, Rotaru, Rus, Topan șl 
de mulți alții. Adăugind și aprecierea 
(la care subscriem, evident) că In ul
timul sezon fotbalistic „ștacheta ar
bitrajelor s-a ridicat la un nivel co
respunzător", ca și constatarea îm
bucurătoare că toate cele 22 de arbi
traje asigurate de „cavalerii" noștri 
peste hotare s-au bucurat de laudele 
oficialilor — să trecem șl noi la ceea 
ce au Invitat atit de loial si con
structiv referatele colegiului central 
adică la critica neajunsurilor.

S-au discutat. In acest „divan" aJ 
arbitrilor noștri de fotbal — atit de 
La tribună, dt ;i din sală — mult

Șase fSăcQÎ 

puternici
PITEȘTI (De la coresponden

tul „Scinteii", GhCorghc Cirs- 
fca). — Ieri, in Sala sporturilor 
din Pitești, 6-a încheiat, după 
trei zile de întreceri. intr-un 
cadru festiv, campionatul na
tional sătesc de trinlă — ediția 
a V-a. competiție populară 
printre tinerii din comunele tă
rii. Pe saltelele Întrecerilor 
și-au măsurat puterile 240 con
curent!. calificați din rindurile 
r 15 000 de luptători In clapele 
de masă. Cel șase campioni na
ționali sătești la trint I. in limi
tele celor șase categorii pr< vă
zute de program, sini : Dorel 
Magiar (Timiș) — cat. 55 kg : 
Ion Strocscu (Argeș) — cat. 61 
kg ; Ion Bldilică (Prahova) — 
cat. 68 kg ; Gh. Buzoianu (Ar
geș) — cat. 76 kg, concurent! 
care și-au cucerit tricourile de 
campioni naționali dună lunte 
Interesante. Ceilalți. Mihai Tri- 
fan (Galați) — cat. 84 kg — cri 
mai popular concurent, devenit 
campion pentru a patra !
— și Ștefan Mureai (Satu-Mare)
— cat. peste 64 kg. ace’La din 
urmă în greutate de 128.5 kg. 
fată de 84 kg. cit a măsurat ad
versarul său (!), au obținui vic
torii înainte de limită. în cadrul 
festivităților de premiere s-au 
făcut aprecieri frumoase pentru 
județul Argeș — cu cel mai 
mulți campioni la trintă ; pen
tru județul Dîmbovița — care a 
cucerit la campionatul actual 
cele mai multe locuri fruntașe ; 
pentru Dorel Magiar (Timiș) — 
cel mai tehnic luptător ; pen
tru elevul Andrei Iancxt (Cluj)
— cel mai tinăr concurent și 
care a ocupat locul al șaselea 
la categoria sa.

TENIS DE MASĂ : 

FAVORIȚII ÎNVINGĂTORI

Campionatele republicane in
dividuale dc tenis de ma-ă 
s-au încheiat ieri la Cluj cu 
disputarea ultimelor intilniri 
din cadrul probelor de simplu.

La feminin, titlul de cam
pioană a României a fost cu
cerit de Maria Alexandru (Pro
gresul București), învingătoare 
cu 3—2 (14—21, 21—17, 21—14, 
15—21, 21—9) in finala susți
nută cu Ligia Lupu (C.S.M. 
Cluj). Proba masculină s-a în
cheiat cu victoria lui Șerban 
Doboș! (C.S.M. Cluj), care l-a 
întrecut in finală cu 3—1 (21 — 
14. 15—21, 21—11. 21—9) ne Do
rin Giurgiucă (C.S.M. Cluj).

mal multe aspecte negative decit 
vedem sau auzim noi, cei din tribu
nă. Că mulți arbitri (64 situații in 
recentul tur de campionat) nu se 
prezintă la partidele pentru care 
sint programați ; că și mai mulți 
evită să conducă jocuri de juniori 
și copii ; că forul suprem al arbitri
lor — colegiul central — se întru
nește prea rar (o dată pe an) și nu 
e consultat in problemele ce-1 pri
vesc direct ; că unii arbitri vorbesc 
prea mult și prea tare pe teren, iar 
alții chiar pun mina și imbrincesc 
jucătorii ; că unii nu se pregătesc 
din punct de vedere fizic ori nu 
și-au însușit ireproșabil regulamen
tul de joc ș.a.m.d.

Față de aceste constatări, ceea ce 
știam noi s-a dovedit a fi cam pu
țin. Noi știam, de pildă, câ arbitrul 
C. Niculescu (abia revenit in ,.A“ 
după o îndelungată suspendare pen
tru un meci de „B") a viciat rezultatul 
întilnirii de Cupă dintre Jiu! si Petro
lul, după ce condusese criticabil jo
cul C.S.M. Reșița — Farul ; câ 
M. Bică a dovedit cel puțin lipsă de 
fermitate șl autoritate (dacă nu mal 
mult !) in partidele Steagul roșu — 
F. C. Argeș și F. C. Argeș — U. 
Craiova ; că Emil Păunescu a închis 
ochii la abaterile gazdelor in întil- 
nirea Steaua — C.S.M. Reșița ; sau 
că C. Manușaride, I. Chilibar și alți 
cițiva greșesc cam des. Consfătuirea 
de ieri Insă, citind și veștejind cum 
se cuvine aceste abateri, a prins în 
focul său critic și altele, nu mai pu
țin grave, din diviziile B. C sau din 
celelalte campionate.

...Cronicarul a rămas, deci, cu pă
rerea că arbitrii înșiși cunosc ce gre
șeli fac si sint hotăriți să și le îndrep
te. Ceea ce le-am dori, și ne-am dori 
să se adeverească încă din primă
vară, cind ne vom prezenta la re
turul campionatului.

G. M.

întoarcerea delegației guvernamentale 
române din R. P. Bulgaria

Delegația guvernamentală română 
conducă de tovarășul Leonte Rftutu, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R.. președintele părții 
române în Comisia mixtă guverna
mentală româno-bulgară de colabo
rare economică șl tehnlco-stilnțlflcă, 
’-a întors duminică dimineața de la 
Sofia, unde a participat la Intîlnlrca 
de lucru a președinților celor două 
părți Ln această comisie.

PlICftBEA UNEI DEU DE ACTIVIȘTI Al C.C. AE P.C.8. 
IA BEIGRAD

Duminică a plecat la Belgrad o 
delegație de activiști a( C.C. al 
P.C.R., condusă de tovarășul Vaalle 
Marin, membru al C.C. al P.C.R, 
prim-sccretar al Comitetului jude
țean Ialomița al P.C.R., care, la in
vitația Prezidiului U.C.I., va face o 
vizită in schimb de experiență Ln 
R.S.F. Iugoslavia.

CRONICĂ
Prin decret al Consiliului de Stat, 

Octavian Cărare a fost numit în ca
litatea de ambasador extraordinar 51 
plenipotențiar al Republicii Socia
liste România în Republica Ghana, 
in locul lui Gheorghe Iason, care a 
fost rechemat în centrala Ministe
rului Afacerilor Externe.

O GAMA LARGA 
DE OTELURI ALIATE

(Urmare din pag. I)

calitate, slab aliabe șl aliate va re
prezenta 43,3 Ia sută din producția 
de laminate finite pline. Nu sint 
singurele date ce conturează îmbu
nătățirea structurii producției in
dustriei metalurgice ln anul viitor 
in aceeași ordine de idei, aș dori să 
evidențiez că. in 1974, laminatele 
plate vor ajunge la o pondere de a- 
proape 49 la sută ln totalul produc
ției de laminate (Indicator ce ilus
trează elocvent eficienta măsurilor 
pentru prelucrarea metalurgică su
perioară in unitățile noastre). De a- 
semenea. producția de țevi din oțel 
inoxidabil (destinate realizării In
stalațiilor de mare tehnicitate) va 
spori de trei ori, iar cea de țevi 
trase la rece (țevi de precizie, avînd 
dimensiuni cu toleranțe reduse) va 
fi cu 20.5 la sută mai mare decit 
realizările preliminate din acest an. 
In (ine. menționez că vom asimila 
in fabricație tabla Inoxidabilă lami
nată la cald și vom Începe lucrările 
de dezvoltare a secției pentru table 
subțiri laminate la rece, produse 
mult solicitate de întreprinderile 
constructoare de mașini.

In paralel cu diversificarea pro
ducției. cu creșterea valorii metalu
lui prin asimilarea de noi mărci cu 
caracteristici superioare, deci cu 
îmbunătățirea structurii șl a calită
ții producției, considerăm însă că se 
impune, ca o necesitate economică
— cu efecte favorabile atit în acti
vitatea noastră, a furnizorilor de 
metal, cit si în cea a beneficiarilor
— și finalizarea acțiunii de restrin- 
gcrc a gamei de mărci si tipodl- 
mensiuni. In prezent, numărul aces
tora este exagerat de mare, ceea ce 
creează dificultăți atit ln producție, 
cit și in consum.

— Prevederile planului econo- 
mic al industriei metalurgice in 
anul viitor deschid, intr-adevdr. 
perspective mult mai bune da 
colaborare cu construcția de 
mașini. Dar pentru ca aceste 
prevederi să se rcalizete întoc
mai, este necesar să fie evitate 
situațiile nefavorabile, ca cea 
înregistrată la sfirșitul lunii oc
tombrie a.c., cind planul la ta
blă subțire si bandă lată din 
otel laminată la cald a fost 
îndeplinit numai In proporție 
de 96.6 la sută. Cum explicați 
aceste restante 7

— In principal, este vorba de ava
riile unor utilaje-cheie. urmare — 
de ce să nu recunoaștem? — a între
ținerii lor nu Întotdeauna corespun
zătoare. Am intervenit Insă ho- 
tărit șl neajunsurile au fost în

La aofllre, în Gara de Nord, «e 
aflau tovarășii Ion Pățan. membru 
supleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Cornel Pa
coste. adjunct al ministrului aface
rilor externe, alte persoane oficiale.

Au foet. de ademenea, prezențl 
Spas Gospodov, ambasadorul R. P. 
Bulgaria la București, și membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)

La plecare, delegația a foet saluta
tă de tovarășul Dumitru Turcuș, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

Au fost prczențl membri al Am
basadei RS.F.I. la București

(Agerpres)

INFORMAȚII
Delegația Comitetului municipal 

București al P.C.R., condusă de Nl- 
colae Matei, secretar al comitetului 
municipal de partid, care, la invita
ția C.C. al P.C. din Cuba, a făcut în
tre 2 și 12 decembrie o vizită pentru 
schimb de experiență în această 
tară, s-a Înapoiat in Capitală.

(Agerpres) 

lăturate operativ, astfel că, pî- 
nă La sfirșitul anului, planul la 
sortimentele respective va fi înde
plinit și chiar depășit. In anul vii
tor. prin măsurile pe care le-am a- 
pllcat și prin cele ce le vom aplica 
in continuare — vizind întreținerea 
$1 repararea in cele mai bune con
diții a mașinilor și instalațiilor, 
atingerea La termen a parametrilor 
proiectați ș. a. — asemenea situații 
nu vor mai apărea, efectul direct 
fiind realizarea, potrivit prevederi
lor. a producției stabilite la fiecare 
«ortiment.

— Ce consecințe favorabile va 
avea îmbunătățirea structurii 
producției industriei metalur
gice ?

— Pentru metalurgie — o creștere 
cu 130 de lei a valorii unei tone de 
laminate finite pline din oțel. In 
principal, pe această bază, a rezul
tat că volumul beneficiilor totale 
va spori anul viitor cu peste 27 
la sută. Pe un plan mal larg, se 
poate afirma că îmbunătățirea 
structurii producției va contribui — 
alături de alte măsuri și acțiuni 
privind reducerea normelor de con
sum energetice — la economisirea 
a 87 000 tone combustibil convențio
nal și & 182 000 MWh.

In sfirșlt, ridicarea calității pro
duselor metalurgice — în paralel cu 
îmbunătățirea tehnologiilor de fabri
cație, revizuirea consumurilor spe
cifice ș.a. — va constitui un factor 
hotărltor șl pentru economisirea a 
circa 40 000 tone de metal.

Această economie se va realiza 
numai in unitățile metalurgice. 
Sublinierea este necesară pentru că 
prin realizarea unei structuri mai 
bune și ridicarea calității producției 
industriei metalurgice se vor obține 
însemnate efecte pozitive și in ac
tivitatea principalilor beneficiari ai 
metalului — unitățile industriei con
strucțiilor do mașini. Dlspunind de 
sortimentele de metal care le sint 
necesare, constructorii de mașini nu 
numai că iși vor putea îndeplini În
tocmai sarcinile ce le revin in le
gătură cu dezvoltarea producției do
meniilor de vlrf. purtătoare de pro
gres tehnic, dar vor realiza acesta 
prevederi in condițiile reducerii sis
tematice șl substanțiale a normelor 
de consum de metal. Din contactele 
pe care le-am avut cu factori de 
răspundere din industria construc
țiilor de mașini a reieșit că in anul 
viitor In această ramură se vor 
economisi citeva zeci de mii tone de 
metal, tocmai ca urmare a diminuă
rii consumurilor specifice. O econo
mie la obținerea căreia — evident 
— vom contribui și noi. metalur- 
BUtli. j



viața internațională
SESIUNEA ADUNĂRII ORIENTUL APROPIAT
GENERALE A O.N.U

• Un document de solidaritate cu poporul oprimat 

din Africa de Sud • A fost adoptată rezoluția inițiată 

de România privind asigurarea participării tineretu

lui în toate sferele de activitate

NAȚTUNILE UNITE 16 (Corespon
dentă de la C. Alex an droaie). Adu
narea Generali a O.N.U. a cerul 
Consiliului dc Securitate să la de 
urgență in dezbatere situația din A- 
frica dc Sud. in scopul adoptării u- 
nor mâluri și sancțiuni de natură 
sâ ducă la rezolvarea acestei s tuații. 
Adunarea Generală a condamnat 
acțiunile acelor state membre a’e 
N.A.T.O. care colaborează cu regi
mul de la Pretoria și a reafirmat le- 
E'timitatea luptei, prin toate mijloa
cele. a ponorului oprimat al Africii 
de Sud pentru eradicarea aparthei
dului. Aceste prevederi sînt conți
nute intr-o rezoluție adoptată de 
p’cnară cu 88 de voturi. 7 contra și 
28 de abțineri.

Plenara Adunării Generale a tre
cut apo» la dezbaterea și aprobarea 
rapoartelor Comitetului pentru pro
blemele sociale și umanitare, cor. ti- 
rind un număr de 19 rezoluții. In
tre acestea s-a aflat si Rezoluția 
inițiată de România privind partici
parea tinerei generații la viata eco
nomică. politică, socială și culturală 
a națiunilor. în esență, rezoluția 
c-re Comisiei pentru dezvoltare so
cială ca. prin intermediul Consiliu
lui Economic și Social, să studieze 
posibilitatea redefinirii politicii in
ternaționale pentru asigurarea parti
cipării efective a tineretului In toate 
sferele de activitate a rațiunilor, in
clusiv in eșaloanele superioare res-

ponsabile cu elaborarea deciziilor In 
problemele economice și politice In
terne $i externe. Statele membre 
sint invitate sâ transpună în viată 
prevederile și să aplice principiile 
conținute in documentele Internațio
nale referitoare la rolul tinerei ge
nerații în lumea contemporană, la 
necesitatea cultivării in rîndurilc ti
neretului a idealurilor de pace, res
pect reciproc si înțelegere intre po
poare. Rezoluția română a fost a- 
dopiată dc plenară în unanimitate.

Au fost adoptate, de asemenea, cu 
majorități covirșitoare rezoluțiile Co
mitetului pentru problemele sociale 
și umanitare privitoare la asigurarea 
unor condicii decente de viață per
oanelor in virstă și bătrânilor, pre
gătirea celui de-al 5-lea Congres al 
Națiunilor Unite pentru prevenirea 
criminalității, accelerarea procesului 
de aderare a statelor la documentele 
internaționale privind drepturile 
conomice, sociale si culturale
omului, eliminarea traficului de stu
pefiante, participarea statelor la tra
istele vizind controlul internațional 
kl halucinogenelor, interzicerea fo
losirii realizărilor științifice și teh
nologice în scopul violării suverani
tății statelor, amestecului In trebu
rile lor interne. Înăbușirii luptei miș
cărilor de eliberare națională si 
dezlănțuirii unor războaie de 
siune.

fi
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• Conferința de poce de la Geneva urmeazâ sâ se deschidâ 
la 21 decembrie • Intense contacte și intîlniri diplomatice

• O rezoluție a Consiliului de Securitate

Paris. Manifestație de masă pentru condiții mai bune de viața

SAT

a reprezentanților organelor de planificare DE
CAIRO 16 (Agerpres). — „Deschi

derea Conferinței de pace privind 
Orientul Apropiat, programată pentru 
18 decembrie la Geneva, a fost ami- 
natft pentru ziua de 21 decembrie, 
întrucit contactele diplomatice în ve
derea pregătirii acestei conferințe 
sint încă in curs de desfășurare" — 
anunță agenția MEN, citind o decla
rație oficială a ministrului egiptean 
de externe, Ismail Fahmy.

Șeful diplomației egiptene a men
ționat că, în cursul întrevederilor a- 
vute eu conducătorii sirieni, s-a sta
bilit că „există o coordonare totală 
Intre cele două țări in ce privește lu
crările viitoarei conferințe de la 
Geneva". El a precizat, de asemenea, 
câ a avut contacte cu misiunea e- 
gipteană la Națiunile Unite și a con
ferit cu ambasadorii U.R.S.S.. Fran
ței. Libanului, precum și cu însărci
natul cu afaceri al Statelor Unite la 
Cairo.

AMMAN 13 (Agerpres). — Secre
tarul de stat al S.U.A., H. Kissinger, 
a făcut o vizită la Amman, unde a 
avut întrevederi cu regele Hussein, 
înainte de a părăsi capitala iorda
niană el a declarat că întrevederile 
sale cu șeful statului Iordanian 
condus la o completă identitate 
vederi.

Totodată, Kissinger a precizat 
aminarea deschiderii Conferinței 
pace privind Orientul Apropiat .... 
a modificat intențiile sale. „Proiec
tele mele sint cele deja anunțate — 
a afirmat el. Este vorba de a depune 
eforturi pentru ca această conferin
ță să-și înceapă lucrările și să se 
consacre unei păci juste și durabile 
in regiune".

NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate a adoptat, 
sîmbătă. cu 10 voturi pentru și cinci 
abțineri, o rezoluție în problema 
Conferinței de pace de la Geneva 
privind Orientul Apropiat, prezenta’ă 
de țările nealiniate membre ale con
siliului, la care s-au adăugat Austria 
și Australia.

Consiliul de Securitate, se spune 
în document, își exprimă speran
ța că această conferință va face pro
grese rapide pe calea instaurării unei 
păci juste și trainice in Orientul A-

propiat. Consiliul își exprimă convin
gerea că secretarul general ai O.N.U. 
va juca un rol deplin și efectiv la 
Conferința de pace, conform rezo- 
luțiilor Consiliului de Securitate, și 
câ va prezida dezbaterile dacă păr
țile doresc aceasta.

In favoarea acestei rezoluții nu vo
tat Australia. Austria. Guineea. In
dia, Indonezia, Iugoslavia, Kenya. 
Panama, Peru șl Sudan. Reprezen
tanții Statelor Unite, Franței. Marii 
Britanii și U.R.S.S. s-au abținut. Iar 
reprezentantul R.P. Chineze nu a 
participat la vot.

BUDAPESTA 16. (Corespondență 
de la A. Pop). In zilele de 13—15 de
cembrie. la Budapesta a avut Ioc in- 
tilniroa de lucru a vicepreședinților 
organelor centrale de planificare din 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Ungară pentru con
tinuarea consultărilor in problemele 
coordonării planurilor pe perioada 
1976-1930.

FRANCE PRESSE:

S. U. A.:

au 
de

că 
de 
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DAMASC 16 (Agerpres). — Potri
vit agenției siriene de informații, 
care citează un purtător de cuvint 
militar, in cursul zilei de sîmbătă 
s-a produs un al treilea incident în 
sectorul de nord al liniilor de înce
tare a focului siriano-israeliene. For
țele israeliene au încercat să-și con
solideze pozițiile avansate din acest 
sector. Armata siriană a intervenit, 
distrugînd mai multe vehicule. Agen
ția menționează, totodată, că. în ju
rul orei 16.05, israelienii au declan
șat un tir de mortiere și artilerie 
împotriva pozițiilor siriene din secto
rul central al frontului. Artileria si
riană a ripostat, fiind distruse mai 
multe vehicule militare.

Un comunicat militar sirian anun
ță că. tot simbătă, pe frontul Golan, 
din sectorul central, artileria siriană 
a intrat în acțiune pentru a obliga 
forțele inamice să înceteze lucrările 
de geniu efectuate în scopul ameJio- 
rării pozițiilor lor din această zonă.

Un alt incident siriano-israelian — 
al cincilea — a opus cele două forțe 
în sectorul central al frontului. In 
noaptea de sîmbătă spre duminică, 
forțele israeliene au încercat să reia 
lucrările de geniu amintite, antre- 
nind intervenția artileriei siriene.

de 
al

Delegația română a fost condusă 
Vasile Bumbâcea, vicepreședinte 
C.S.P., iar delegația ungară de Otto 
Gado. vicepreședintele Comisiei de 
Stat a Planificării.

Conducălorul delegației române a 
fost primit de Gyorgy Lazar, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele Comisiei de Stat a Pla
nificării a R. P. Ungare.

Perspective de încetinire a ritmului
• •activității economice în Occident

— Intr-un 
consecințc- 

de energie,

PARIS 16 (Agerpres). 
comentariu consacrat 
lor actualei penurii ___o._,
agenția France Presse menționea
ză că în aproape toate țările oc
cidentale industrializate s-au luat 
sau se vor lua măsuri de preve
nire ori de încetinire a ritmului 
activității economice.

In MAREA BRITANIE, de exem
plu. unde conflictele sociale au de
venit din ce in ce mai puternice, 
criza petrolieră este puternic re
simțită. Primul ministru. Edward 
Heath, a anunțat că o serie de ra
muri industriale vor trebui să-și 
reducă cu 35 la sută consumul de 
electricitate. S-a hotărit ca în nu
meroase sectoare ale industriei, 
incepind de la 1 ianuarie 1974, să 
se introducă săptămină de lucru 
de trei zile, cu reducerea cores
punzătoare a salariului.

în R.F.G., unde pentru anul 1974 
guvernul are în vedere ca ritmul 
de creștere economică să fie men-

ținut la zero, 
tate industriei 
scăzut cu 46 la sută in perioada 
noiembrie 1972 — noiembrie 1973, 
iar conducerile diferitelor firme 
se așteaptă la o înrăutățire a si
tuației.

In JAPONIA, precizează A.F.P., 
există o evidentă tendință spre 
pesimism. Ei mi Yamshita, vice- 
ministru al comerțului internatio
nal și industriei, a declarat că, 
dacă livrările de petrol sint men
ținute la actualul nivel, pină in 
aprilie 1974, economia japoneză 
„ar putea fi cuprinsă de panică".

în FRANȚA, cele mai afectate 
sint, la ora actuală, firmele con
structoare de automobile, majori
tatea acestora hotărind întrerupe
rea producției pe diferite perioade. 
Totodată, s-a anunțat majorarea 
prețurilor la gazele industriale, pre
cum și a prețului cărbunelui des
tinat încălzirii locuințelor.

comenzile prezen- 
automobilului au

• CERCETĂRI BIO
LOGICE IN PAPUA - 
NOUA GUINEE. u" n“>- 
lect conceput In 1970 prinde a- 
cum viață : In Noua Guinee se 
construiește un centru de cer
cetări de biologie umană. Cen
trul. la care colaborează etno
logi. medici, antropologi și so
ciologi. este unic in felul său. 
Obiectul cercetărilor il formea
ză populațiile papuașe. cu via
ta și cultura lor. dar și influen
ța pe care o exercită 
biologiei lor rapida și 
trecere de la epoca de . ......„
la cea a supersonicelor. O sec
ție specială se ocupă de bolile 
apărute în procesul adaptării la 
noile condiții de trai. Papuașii 
din Noua Guinee sint purtătorii 
celei mai vechi culturi din Me- 
lanezia. dar se apreciază că din 
cele 3.5 milioane existenți as
tăzi doar 10 la sută au păstrat 
formele de viată trariîtinnai<•;

asupra 
brusca 
piatră

tradiționale^

agențiile de presă transmit:
Președintele Tunisiei,IIa- 

bib Bourguiba. a declarat, în cadrul 
unei intîlniri cu studenții de la In
stitutul de presă și informații din 
capitala țării, că va candida pentru 
al patrulea mandat de cinci ani la 
alegerile prezidențiale prevăzute 
pentru 2 noiembrie 1974.

• PROIECTE SPAȚIA
LE JAPONEZE.
spațiale i se acordă ... ___„
din ce în ce mai multă impor
tanță. Constructorii japonezi au 
proiecte Îndrăznețe. în primul 
rind o rachetă purtătoare, cu 
ajutorul căreia urmează să fie 
plasați în 1975, pe o orbită cir- 
cumterestră. un satelit de cer
cetări in ionosferă și un satelit 
meteorologic. Participarea Ja
poniei la programul internațio
nal de~_cercetări atmosferice in 
anii 1975—1976 va fi marcată de 
un satelit meteorologic care va 
fi lansat cu ajutorul unei ra
chete purtătoare de 
americană.

Tehnicii
în Japonia

construcție

WASHINGTON 16 (Agerpres). 
— Cameț-a. Reprezentanților a 
S.U.A. a aprobat cu 265 de vo
turi contra 112 hotărirea de a 
acorda președintelui Richard 
Nixon autoritatea de a proceda 
la instituirea unor măsuri de 
raționalizare a produselor petro
liere. Proiectul de lege urmează 
insă să fie supus sâptămina vii
toare unei conferințe comune a 
Camerei Reprezentanților și Se
natului.

Camera Reprezentanților a 
hotărit, apoi — cu 201 voturi 
contra 172 — să suspende orice 
livrări de carburanți, destinați 
in scopuri militare Indochinci.

Pe de altă parte. Senatul a 
aprobat hotărirea ca limita ma
ximă a vitezei tuturor autove
hiculelor să fie fixată la 55 mile 
(88 kilometri) pe oră.

La Belgrada (ost sernnal p™- 
tocolul iugoslavo-albanez privind 
schimburile de mărfuri dintre cele 
două țări pe anul 1974 — Infor
mează agenția A.T.A.

Suedia va continua 
cursul tradițional al politi
cii sale externe, «nstind. m 
esență, în neparticiparea la alianțele 
militare și manifestarea activă in 
viața politică internațională — a de
clarat. intr-un interviu acordat pre
sei, ministrul suedez de externe. 
Sven Andersson. Obiectivele politi
cii externe suedeze — a arătat mi
nistrul — sint promovarea destinde
rii internaționale, eliminarea perico
lului de război și realizarea dezar
mării generale. Totodată. Suedia in
tenționează să acorde, in continuare, 
ajutor țărilor in curs de dezvoltare 
și mișcărilor de eliberare națională.

Radioteleviziunea din
R. P. Chineză a hotărit să-5>«- 
xercite drepturile de membru al 
Uniunii Asiatice a Radiodifuziunii 
(Asian Broadcasting Union) — se 
arată intr-un mesaj transmis pre
ședintelui A.B.U., Talbot Duckman- 
ton. Agenția China Nouă mențio
nează că Adunarea Generală a 
A.B.U. a hotărit. în cadrul celei de-a 
IX-a sesiuni, din octombrie 1972. ca 
Radioteleviziunea, din R. P. Chipeză 
să devină membru cu drepturi de
pline al acestei organizații interna
ționale. ca singur reprezentant al 
Chinei.

vind generalizarea orei de vară în 
Statele Unite, aprobat in această 
săptămină de Congres. Ca urmare, 
de la 6 ianuarie 1974, ceasurile vor 
fi date înainte cu o oră pe întreg 
teritoriul S.U.A.

Prima „Enciclopedie a vi- 
itorilluî" °Peră în cinci tomuri, 
în care 110 cunoscut! oameni de 
știință își vor spune părerea in le
gătură cu evcțluția lumii in urmă
torii 10—15 ani.’ urmează să fie ti
părită în 1975. Redactorul lucrării 
este francezul Philippe Daudy.

o MINERALE
SIP. S-a constatat
de pe litoralul din fața orașului 
Chittagong — cel mai impor
tant port al Republicii Bangla
desh — conține minerale pre
țioase. Specialiști din această 
tară au descoperit aici, nu de 
mult, rutil, ilmenit. zirkon și 
alte minerale. In prezent, o 
comisie examinează condițiile 
tehnice de exploatare și pregă
tește proiectul economic in ve
derea 
gătii.

DIN NI-
că nisipul

valorificării acestor bo-

Dezbateri internaționale într-o problemă esențială a dezvoltării

Accelerarea procesului industrializării
Problemele industrializării țârilor 

In curs de dezvoltare au format din 
nou obiectul unei examinări de an
samblu cu ocazia sesiunii — desfă
șurată la Viena timp de șapte zile
— a Comitetului permanent al Con
siliului pentru Dezvoltare Indus- 
trială — principalul organ al 
O.N.U.D.L (Organizația Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare Indus
trială).

Participanțil au avut la dispoziție 
un cuprinzător studiu asupra ten
dințelor și perspectivelor dezvoltă
rii industriale in lume. întocmit de 
către O.N.U.D.I.. care acordă o aten
ție particulară atit înfăptuirilor, cit 
si dificultăților și insucceselor țâri
lor in curs de dezvoltare pc calea 
industrializării. ..Realizările obținute 
de aceste țâri in dezvoltarea lor in
dustrială sint încurajatoare, deși rit
murile anuale de creștere a produc
ției manufacturiere se situează sub 
obiectivul stabilit In cadrul celui 
de-al doilea Deceniu al dezvoltării"
— apreciază studiul menționat. Par
tea ce revenea țărilor in curs de 
dezvoltare In producția industrială 
mondială era în 1970 de 6.73 la sută, 
marcind o creștere nesemnificativă 
in decurs de 15 ani. Documentul 
menționează insă — ca un indiciu 
încurajator — faptul că partea pro
duselor manufacturate In totalul ex
porturilor țărilor in curs de_ dezvol
tare. care nu era decit de 15 la sută 
în 1963. a ajuns la 23 la sută in 1970 
și a progresat mai rapid în raport 
cj alte țări. ..Se poate conchide in 
mod clar, adaugă studiul, că dezvol
tarea exporturilor de produse ma
nufacturate a favorizat ameliorarea 
balanțelor comerciale ale țărilor in 
curs de dezvoltare".

In centrul atenției particlpanților 
la reuniunea de la Viena s-au aflat 
pregătirile în vederea celei de-a 
doua Conferințe generale a Organiza
ției Națiunilor Unite pentru Dezvol
tare Industrială, care urmează să se 
desfășoare in luna martie 1975 la 
Lima. capitala Republicii Peru. 
Cea de-a doua Conferință generaiă 
a O.N.U.D.L — s-a subliniat in 
cursul dezbaterilor — va constituL 

amploarea si problematica sa.

de seamă, comparabil 
cu alte mari reuniuni

un eveniment 
ca importantă ----
înscrise pe agenda vieții internațio
nale. consacrate unor probleme de 
primă insemnătate care preocupă 
omenirea — conferințele pentru co
merț si dezvoltare, conferința 
țiunilor 
mediului 
holm, conferințele 
utilizarea energiei —..... ..
puri pașnice. Congresul mondial 
pentru problemele populației ce ur
mează să aibă loc la București etc.

F.ind vorba de un eveniment de 
amploare — au subliniat reprezen
tanții a numeroase țări — este ne-

________  ________ Na-
Unite pentru protejarea 
înconjurător de la Stock- 

O.N.U. pentru 
atomice in sco- 

Congresul

sâ se examineze in mod aprofundat 
rolul și locul O.N.U.D.I. in cadrul 
instituțional al O.N.U. — ca factor 
menit să favorizeze dezvoltarea in
dustrială. valorificarea resurselor 
naturale șl. in general, propășirea 
economică a țărilor in curs de dez
voltare.

Ca principale teme ale dezvoltării 
Industriale a statelor lumii care 
urmează a fi examinate la Lima, 
sesiunea Comitetului permanent al 
Consiliului pentru dezvoltare indus
trială a menționat accelerarea pro
cesului de industrializare al țărilor 
în curs de dezvoliare. amplificarea 
și diversificarea exporturilor de pro-

CORESPONDENTA DIN VIENA

cesar ca la pregătirea acestei con
ferințe să participe toate statele in
teresate. Pentru țările in curs de dez
voltare prezintă q importanță esen
țială elaborarea unor măsuri concrete 
menite să conducă Ia o mai echita- 
b.lă diviziune internațională a mun
cii. la reducerea decalajelor intre 
nivelurile de dezvoltare economică 
a statelor, la înlăturarea barierelor 
existente in calea promovării unei 
largi cooperări internaționale.

Reuniunea de la Viena a avut da
rul de a da contururi mai precise 
sferei de preocupări a conferinței 
generale pentru dezvoltare indus
trială. participant! aducindu-și con
tribuții concrete la definirea temati
cii ce urmează a fi examinată la 
Lima. Ca idee dominantă s-a im
pus necesitatea dezbaterii ansam
blului problemelor industrializării, 
în scopul accelerării dezvoltării ță
rilor mai puțin avansate din punct 
de vedere economic, atit prin efor
turile proprii, cit si pe calea promo
vării unei ample cooperări interna
ționale. avînd ca bază principiile 
relațiilor dintre state consacrate in 
Carta O.N.U.

Legat de aceasta — 8-a subliniat 
In decursul lucrărilor sesiunii — este 
necesar ca la conferința de la Lima

duse manufacturate care să permi
tă tuturor acestor țări o participare 
sporită, potrivit propriilor lor nece
sități. la expansiunea comerțului in
ternațional. măsuri vizind lichidarea 
dependentei față de țările avansate 
din punct de vedere industrial în 
ceea ce privește cunoștințele știin
țifice și resursele tehnologice nece
sare. eliminarea obstacolelor întim- 
pinate in mobilizarea întregului lor 
potential de resurse naturale in ve
derea industrializării și in exerci
tarea suveranității permanente asu
pra acestor resurse.

Remarcindu-se printr-o participare 
activă și constructivă la lucrările 
reuniunii de la Viena. delegația tă
rii noastre a reafirmat hotărirea 
României — țară socialistă in curs 
de dezvoltare, angajată ferm pe ca
lea industrializării si promotoare 
consecventă a intensificării cooperă
rii internaționale — de a-și aduce 
Întreaga contribuție la desfășurarea 
activităților O.N.U.D.I. in sprijinul 
eforturilor proprii ale țărilor in curs 
de dezvoltare in vederea industria
lizării. In cadrul sesiunii, delegația 
română a prezentat o serie de idei 
și propuneri concrete menite să con
tribuie Ia buna pregătire și desfășu
rare a lucrărilor celei de-a doua 
Conferințe generale a O.N.U.D.I. De o

largă audientă s-a bucurat, de pildă, 
propunerea românească privind exa
minarea. la conferința de la Lima, 
a problemelor legate de pregătirea 
de cadre pentru industrie și coope
rarea industrială in acest domeniu, 
de lărgirea bazei energetice și a ba
zei de materii prime pentru indus
trializarea țărilor in curs de dezvol
tare. Participanții la reuniune au 
subliniat in mod deosebit importan
ta punctului de pe ordinea de zi pro
pus de România referitor la coope
rarea internațională ca instrument 
al promovării industrializării țărilor 
in curs dc dezvoltare.

„O trăsătură nouă, caracteristică 
activităților O.N.U.D.I. în acest mo
ment — spunea directorul executiv al 
organizației. Abdel Rahman — o 
constituie dorința generală de a exa
mina și înțelege problemele funda
mentale ale industrializării țărilor 
in curs de dezvoltare, in contextul 
actualului climat, favorabil intr-o 
măsură sporită cooperării interna
ționale. După 20 de ani de eforturi 
concrete, țările in curs de dezvol
tare au dobîndit o anumită 
riență in domeniul 
vingîndu-se de necesitatea 
ficării cooperării intre state. Proble
mele industrializării sint abordate 
astăzi intr-un mod complex, în func
ție de varietatea sistemelor politice, 
economice și sociale ale statelor : in 
acest cadru, activitățile O.N.U.D.I. 
au atins un stadiu in care analiza 
problemelor industrializării este inai 
cuprinzătoare și mai aprofundată".

Sesiunea de Ia Viena a Comitetu
lui permanent al Consiliului pentru 
dezvoltare industrială este Ilustra
tivă in ce privește preocupările tot 
mai pregnante manifestate pe plan 
mondial pentru promovarea Ideilor și 
acțiunilor care tind să ducă la folo
sirea O.N.U.D.I. ca instrument spe
cific de cooperare internațională in
tre țări egale in drepturi și suve
rane. in scopul creării unei mai 
echitabile diviziuni internaționale a 
muncii, a pliminării restricțiilor și 
barierelor din calea dezvoltării rela
țiilor economice dintre state.

_______ expe- 
Industrial. con- 

Intcnsi-

Cornellu VLAD

Curtea Internațională de 
Justiție de la Haga - ^Banism 
al O.N.U. — a anunțat că diferen
dul dintre India și Pakistan cu pri
vire la soarta a 195 de prizonieri de 
război pakistanezi, deținuți de către 
partea indiană, a fost scos de pe 
rol. Hotărirea Curții, se arată intr-un 
comunicat dat publicității la Haga, a 
intervenit in urma scrisorii repre
zentantului Pakistanului, 
niază evoluția pozitivă 
negocieri directe dintre 
părți.

Generalizarea 
vară în S.U.fl. Președintele NI- 
xon a semnat proiectul de lege pri-

Transamazonianul. Anzii
Cordilieri și Oceanul Atlantic au 
fost unite, pentru prima dată, prin 
intermediul uneia din cele mai mari 
șosele din lume — Transamazonia
nul. Intr-un mesaj radio captat la 
Brasilia, echipele de muncitori, ple
cate din Peru și. respectiv. Brazilia 
au anunțat că au realizat joncțiunea, 
in plină junglă, in apropierea loca
lității Itaitiba, . din statul Para.

500 KG MECANIS- 
ECONOMIE...

e
ME
realizează prin folosirea elicop
terului de încercare construit 
de firma „Boeing" (vezi foto
grafia). Pentru prima oară, la 
acest elicopter elicele și siste
mele de conducere primesc co
menzile exclusiv pe cale elec
tronică. Trei centre de comenzi 
electronice sint suficiente, fie-

care subli- 
a ultimelor 
cele două

orei de

Națiunile Unite vor a,oca in 
197 4 3 milioane dolari pentru îngri
jirea a peste 500 000 de copii din 
nord-estul Etiopiei, care suferă de 
foame. Citind un raport transmis de 
guvernul etiopian. U.N.I.C.E.F. afir
mă că 1.6 milioane locuitori ai Etio
piei au fost afectați de secetă.

MARGINALII

De ce lipsea sărbătoritul
La Durban. In Re

publica Sud-Africană. 
a avut loc un campio
nat de $ah încheiat cu 
victoria lui Gerald 
Holmes. Au urmat a- 
plauze. felicitări... S-a 
organizat și un ban
chet cu prilejul căruia 
campionul trebuia 
să-si primească bi
nemerita’a cunună de 
lauri. Lucru ciudat : 
de la această festivă 
adunare a lipsit toc
mai sărbătoritul. Să-l 
fi reținut oare ceva 
neprevăzut ? Nicide
cum. De fapt. Holmes 
a și fost văzut la ușa 
restaurantului unde a- 
vea loc banchetul. Por
tarul i-a atras insă a- 
tenția asupra unul a- 
fis caro menționa

litere groase : ..Rezer
vat pentru albi" și l-a 
împiedicat să intre 
înăuntru. Holmes era 
negru...

Aceasta nu este însă 
nimic pe linsă ceea ce 
a pâtit un alt om de 
culoare la Capetown, 
care a fost invitat la 
politie pentru un in
terogatoriu. După ci- 
teva ore de ..discuții" 
cu șeful politiei, in 
camera de tortură, 
anchetatul a sucom
bat. Asasinatul fiind 
constatat, șeful poli
ției a fost deferit jus
tiției. La proces 
surpriză : ' ' '
însuși i-a 
cumstanțe ____
După spusele lui. 
sasinul ar putea fi in-

însă 
judecătorul 
găsit cir- 
atenuante 

a-

vinuit doar de ..subes
timarea gravității 
nor răni", pentru că 
el „n-avea nicidecum 
intenția să-1 omoare 
ne negru".

Deși ancheta s-a des
fășurat normal, res- 
nectindu-se cu rigu
rozitate regulile pro
cedurale considerate 
normale pentru po
liția sud-africană, to- 
țuși omul a murit... 
Probabil că s-a încă
pățînat să moară, spre 
indignarea polițiștilor 
și judecătorilor, care 
califică acum moartea 
lui drept ..o faptă ne
cugetată" sâvirșită de 
un negru, dintr-un 
sentiment de ură ne
împăcată

u-

Argentina. După cum s-a anunțat, la Buenos Aires a izbucnit un mare in
cendiu. In clișeu : Pompieri la locul dezastrului, înăbușind ultimele flăcări

care din ele puțind oricind in
terveni in cazul defectării ce
lorlalte. In acest mod. in afara 
de ..economia'' de mecanisme.

simțitor și fragilitatea
ue „txvni 
se reduce 
mașinii.

VICTIMĂ A PE-
DE CARBU-

Italianul Antonio

• o
NURIEI 
RANȚI.
Zonca, biciclist-amator, a deve
nii ..o victimă a crizei de com
bustibili". Pe o șosea care duce 
spre Milano, el a fost atacat de 
un automobilist și lovit cu o 
țeava de plumb ; după care a- 
gresorul s-a urcat pe bicicleta 
lui Zonca și a plecat mai de
parte. La locul „crimei" a ră
mas automobilul făptașului. 
Cercetările au dus Ia descope
rirea motivului agresiunii : re
zervorul era gol...

« INIMI IN DREAP
TA. A avea inima in partea 
dreaptă a toracelui nu pare un 
fenomen chiar atit de rar. După 
cum relatează ziarul polonez 
„Trybuna Ludu". in sanatoriul 
de la Rabka. voievodatul Cra
covia. există 22 de copii sub 
15 ani care prezintă această 
„anomalie". De altfel, sanato
riul amintit asigură în genere 
controlul nou-născuților cu ini
ma in dreapta.

• PENTRU 
OARĂ ÎN 700
Pentru prima dată 
peste 700 de ani a _____ ___
dorra — unul dintre cele mai 
mici state din lume — o femeie 
a fost aleasă intr-un post ad
ministrativ. în cadrul unui con
siliu local. Este vorba de doam
na Cârme Travesset. care a Ie
șit învingătoare in alegerile des
fășurate la 12 decembrie. întru
nind un număr mai mare de 
voturi in competiția cu alte 
două candidate. Deși femeile au 
dobîndit dreptul de vot incă din 
1970. acesta este primul sufragiu 
în care li s-a permis să-si de
pună candidatura pentru diferite 
posturi din administrație.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA! București. Piața SdntelL Tel. 17«0it>. 17 80 20 Abonamentele •« fac La oticlUe poștale și dUuzorB din întreprinderi el instituții Din atrainâtate, abonamentele te fac prin «.ROMPRESFILATEUA’ București 
Calea GrivlțeJ nr. 84—66 P.O.B. — 2001. Tiparul c Combinatul Poligrafia CASA SCINTEU M 380

PRIMA
DE ANI... 
în istoria de 
statului An-

1


