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Comunicatul cu privire la Înde
plinirea planului de stat de dez
voltare a economiei naționale pe a- 
nul 1968 arată că potențialul indus
trial al țării a crescut anul trecut 
prin Intrarea in funcțiune a circa 
200 capacități și obiective de pro
ducție importante. El relevă, toto
dată, faptul că planul departamental 
de punere în funcțiune a fondurilor 
fixe nu a fost îndeplinit integral ; o 
serie de capacități și obiective in
dustriala nu au reușit să se in
tegreze — la termenele planificate — 
în circuitul economiei naționale. Ți- 
nînd. seama de necesitatea imperioa- 
să’-.’ zril cît mai rapide în funcțiune 
a obiectivelor și capacităților de pro
ducție restante de anul trecut, am 
întreprins o anchetă pe cîteva șan
tiere pentru a desprinde cauzele și, 
mai ales, pentru a vedea ce măsuri 
s-au întreprins în prima lună din 
1969 pentru intrarea lor cit mai grab
nică în producție.

Ne-am deplasat 
flerul de la UZI
NA „LAMINO
RUL" — BRĂI
LA. Aici trebuia 
să între tn func
țiune pînă la sfîr- 
situl anului tre
cut o capacitate 
de producție pen
tru laminarea a 
45 000 tone oțeluri 
aliate. Discutăm 
cu ing. Ștefan Ghcorghijă.. directorul 
uzinei, care ne spune :

— La 27 ianuarie a.c. am raportat 
la minister că linia de laminare a
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ACTIVITATE
POLITICA FABRICA DE CONFECȚII DIN FOCȘANI 

(Foto : Gh. Vințilă! PE-UN
IN CAMPANIA PICIOR

șl am temeri că nici pînă la 1 mar
tie ele nu vor fi gata".

— Secțiile care au fost terminate 
«înt pregătite să intre neîntîrziat în 
producție ?

— Descojitorla, casa mașinilor si 
secția prese sînt mai avansate, deși 
și aici mai sînt încă multe lucrări de 
definitivat. De altfel, cu două dintre 
aceste secții, descâjitoria și presele, 
am început fabricația, cu toate că 
rețelele de apă. lumină electrică, ca
nalizare nu erau gata și, în parte, 
nici acum nu sînt. terminate. A fost 
mai mult un gest demonstrativ, spe- 
rînd că, dacă vom da drumul fabri
cației, îl vom impulsiona pe cons
tructor. Ne-am înșelat însă. EI con
tinuă să se miște în ritm de melc. 
Bineînțeles, în condițiile improprii 
In care lucrăm, fabricația a trebuit 
să fie Întreruptă.

AI treilea obiecții’ vizitat este FA
BRICA DE MOBILĂ DIN ORADEA.

— Am reușit să preluăm pînă acum 
secțiile de prelucrări mecanice, de

bitări masive și 
panouri, o parte 
din grupul de us
care și alte 
va obiective 
lucrează din 
decembrie a 
lui trecut ■ 
relatează 
Muntean, 
torul fabricii. Am 
ajuns la ușa sec

ției de finisaj. De cîteva săpțămînl 
tot insistăm pe lingă întreprinderea 
de construcții-montaj 9' Cluj să ter- 

v.- „ mine lucrările de vopsitorie. izolații,
oțeluriior'âliate a“fost“pusă“?n Tune- . ™^ăveli și unele remedieri^ cerute 
țiune.

— Psnerea tn funcțiune este inte
gral^

— Ijeocamdată pe o schemă, mini
mă, în sensul că doar linia propriu- 
zisă de laminare este aptă pentru 
fabricație. Cît privește sectorul de 
tratament termic și ajustaj II, lu
crările sînt încă în curs de execuție.

— Clnd vor fi aceste lucrări în
cheiate ?

— Cuptorul nr. 1 și cea mai mare 
parte a utilajelor aferente lui sînt 
montate sau sînt în curs de reglare 
și cred că în luna martie a.c. vor 
fi integrate în fluxul tehnologic. Ne 
lipsește un utilaj cheie — mașina de 
îndreptat cu role hiperbolice — pe 
care o așteptăm din import. Ni s-au 
dat asigurări că pînă la jumătatea 
lunii februarie a.c. vom intra în po
sesia ei. Dacă ne sosește pînă atunci 
și acest utilaj, în luna martie vom 
livra industriei constructoare de ma
șini primele cantități de oțeluri spe
ciale.

Despre lucrările de dezvoltare și 
modernizare de la uzina „Lamino
rul" — Brăila, deocamdată doar atît. 
Vom reveni pe parcurs cu unele con
statări și observații.

In cursul anchetei, ne-am adresat 
ți ing. Mircea Popel, 
FABRICII DE ULEI DIN

dată, 
luat angajamente 

spus directorul - 
o singură

cîte- 
care 
luna 
anu- 

— ne
Ion 

direc-

în diverse locuri, dar degeaba. Am 
discutat aceste lucruri în mai multe 
ședințe. Am stabilit noi grafice și 
am încheiat cu constructorul alte 
minute,- fără să facem însă concret 
nici un progres.

— Au o pondere însemnați aceste 
lucrări ?

— Lucrările sînt mărunte, valorînd 
. tn total circa 100 000 lei. Acestea pu
teau fi executate în cel mult zece 
zile. Am omis să menționez că cons
tructorul continuă să neglijeze și ter
minarea instalației de pază contra 
incendiului. Fără o instalație gene
rală P.C.I., corect realizată, nu poate 
fi vorba de funcționarea unei fa
brici care are drept materie primă 
lemnul uscat.

FRONTUL UNITĂȚII SOCIALISTE VA STIMULA Șl 
ÎN VIITOR MANIFESTAREA OPINIEI PUBLICE, CA FAC 
TOR IMPORTANT AL PROGRESULUI SOCIAL, ÎNTĂ 
RIREA ORDINII Șl LEGALITĂȚII SOCIALISTE, RIDICA 
REA CONȘTIINȚEI CIVICE Șl A RESPONSABILITĂȚII 
CETĂȚENILOR PENTRU BUNUL MERS AL TREBURILOR 
OBȘTEȘTI".

(Din Manifestul Frontului IJnitălii Socialiste)

Suprema valoare BE

ZIA. 
torul 
ne-a 
cel 
și-a 
baterea cifrelor de plan pe anul 1969, 
însuși directorul general al Trustu
lui I construcții București, ing. N. 
Țucman, ne-a promis solemn că pînă 
la 1 februarie a.c. vom putea pune 
în funcțiune linia de fabricație pen
tru ulei de floarea-soarelui. Azi sîn- 
tem în 1 februarie (n.n. .— în această 
zi am fost pe șantier) și nici vorbă 
de așa ceva. Lucrările la secția de 
extracție sînt mult rămase în urmă

Producția a crescut 
cu 1,3 milioane 
tone cărbune

La mina Uricaiii, din bazinul 
carbonifer al Văii Jiului, a in
trat în exploatare primul abataj 
frontal al acestei unități. Adap
tată și aplicată la condițiile de 
zăcămînt de aici, metoda abata
jului cu front lung dc lucru a a- 
rătat în perioada de experimen
tare posibilitatea obținerii unei 
productivități mai mari cu 10—15 
la sută, comparativ cu realizări
le obținute în abatajele cameră 
din același strat.

Ca rezultat al extinderii ce- ; 
lor mai eficiente metode de ex
tracție, deschiderii de noi cîm- 
puri și zone miniere 
ducția de cărbune a
Jiului a crescut în ultimii 3 ani 
cu 1 300 000 tone. La sfîrșitul cin
cinalului cantitatea de cărbune a 
acestui bazin va fi mai mare cu 
circa 43 la sută decît în 1965.

(Agerpresl

pro- 
Văii

CONTINUA INTILNIRILE INTRE ALEGĂTORI

a societății socialiste
3

PLAI...

Intr-o ;_______
de puternic elan pa
triotic, sub semnul 
activității creatoare 
a întregului popor 
pentru realizarea an
gajamentelor luate 
în cinstea celei de-a 
XXV-a aniversări a 
eliberării patriei, 
pentru îndeplinirea 
sarcinilor planului
de stat pe 1969, pen
tru realizarea pro
gramului de dezvol
tare a patriei elabo
rat de Congresul al 
IX-lea a Partidului 
Comunist Român, 
continuă să aibă loc 
întîlniri ale alegăto
rilor cu 
Frontului 
Socialiste, pentru a- 
legerile de la 2 mar
tie. Intîlnirile can- 
didaților cu alegă-

încă uri prilej de 
ample și rodnice 
dezbateri cetățenești 
asupra unor proble
me ale vieții econo
mice și sociale și 
ale dezvoltării ora
șelor și satelor pa
triei.

Maistrul furnalist 
Ghcorghe Cismaș s-a 
întîlnit cu cetățenii 
care l-au propus can
didat în circumscrip
ția electorală nr. 16 
Hunedoara, . pentru 
alegerile de deputați 
în consiliul popular 
județean.

Vorbind cu mîn- 
drie despre rolul im
portant al orașului 
lor. în cadrul econo
miei naționale, Hu
nedoara realizînd as
tăzi aproximativ 60

de oțel a țării, ' nu
meroși cetățeni au 
subliniat că pe te
meliile viguroase ale 
industriei siderur
gice a înflorit la 
Hunedoara un mo
dern centru urban. 
Numai în primii trei 
ani ai actualului cin
cinal s-au dat în fo
losință în noul oraș 
muncitoresc 2 080 de 
apartamente, la care 
se vor mai adăuga 
anul acesta alte 1135. 
Au fost terminate 
anul trecut comple
xul spitalicesc cu 
700 de locuri și alte 
construcții social- 
culturale.

(Continuare 
în pag. a Il-a)

Un atac al handbaliștilor de la Steaua, în meciul cu Uni
versitatea Cluj

©

MNDBfîL — Duelul Steaua—Dinamo 
continuă
BASCHET — Cum a ratat Politehnica 
meciul de la Sofia

La startul în sală alATLETISM 
seniorilor
FOTBKL pe zăpadă

Alte știri din }arâ și de peste hotare în pag. o lll-a

..întreaga activitate a partidului șl 
statului nostru, tot ceea ce se în
făptuiește în România. în industrie, 
în agricultură. în știință și cultură, 
este închinat omului — suprema va
loare a societății socialiste". A- 
c.eastă laconică formulare, înscrisă 
la loc de cinste în Manifestul Fron
tului Unității Socialiste, ne oferă o 
imagine sintetică asupra esenței pro
fundelor înnoiri revoluționare care 
au schimbat din temelii înfățișarea 
societății noastre. Evidenta acestui 
adevăr nu mai are nevoie de nici 
o subliniere : . zilnic. recepționăm 

i date grȘițăâr'e în această, privința, 
însăși 'reălițateadin 'jurul nostru,ne' 
e mărturie. întregul nostru popor-cu.-... 
noaște astăzi bine sensul. direcția 
acestei dezvoltări în care omul ocupă 
planul central, fiind pentru întîia 
oară nu numai făuritorul, dar și țe
lul fundamental al procesului isto
ric.

Privind în urmă, vom observa 
că drumul ascendent al socie
tății noastre din ultimii ani se carac
terizează prin faptul că a generalizat 
ideea de progres, bunăstare și civi
lizație, extinzînd aplicarea ei efectiv 
la întreaga suflare a țării, la toți 
cetățenii României socialiste. Cei din 
generația mea pot spune cu mîna pe 
inimă : această largă și generoasă cu- , 
prindere a unui întreg popor în raza 
de acțiune a progresului depășește 
chiar și visele noastre cele mai cu
tezătoare. Dacă democrația poate fi 
definită ca exercitarea puterii nu 
numai de către popor, dar și în fo
losul poporului, apoi orînduirea 
noastră socialistă se impune tuturor 
minților lucide ca materializarea cea 
mai autentică a ideii democratice. 
Partidul Comunist Român dovedește 
zi de zi, prin realitatea operei 
pe care o înfăptuiește, că grija pentru 
om reprezintă o coordonată determi
nantă a democrației socialiste.

Nu voi da cifre cu caracter gene
ral și nici nu voi trece în revistă 
modul cum se realizează aceste idei 
în toate sectoarele vieții noastre so
ciale. Ca om de știință, ca medic 
mă voi referi în special la mutațiile 
care as loc în fiecare zi. în fiecare 
ceas, intr-un domeniu ca acela al 
ocrotirii sănătății publice.

Nimeni nu va nega faptul că, din- 
totdeauna, medicul s-a aflat 
luptă acerbă cu suferința 
nă, cu durerea, 
nare a durerii, 
a maladiei a însuflețit 
deauna pe cei mai mulți dintre 
oamenii care au îmbrățișat această 
profesiune, atît de deosebită de 
celelalte. Dar „una e să vrei și alta 
e să poli" — spune un proverb. 
Ceea ce se realizează astăzi în me
dicina românească se înscrie în peri
metrul unui echilibru tot mai firesc

Intre solicitările populației și aspi
rațiile noastre. In anii construcției 
socialiste 
dispoziția 
sanitar 
traducere 
sociale.
dreptul 
oricărui cetățean, 
de civilizație care se înscrie perfect 
în sfera valorilor umaniste ce carac
terizează întreaga noastră societate.

Roadele măsurilor de prevenire a 
bolilor și de îmbunătățire a stării 
sănătății, populației sînt o realitate 
evidentă. . In. Manifestul Frontu
lui Unității Socialiste sînt citate 
date și prevederi elocvente atît 
în ce privește realizările de pînă 
acum, cît și perspectivele : s-au 
extins măsurile sociale și medicale 
de prevenire a bolilor și de îmbună
tățire a stării sănătății populației ; 
s-a lărgit rețeaua unităților sanitare ; 
numărul paturilor din sistemul de 
asistentă medicală a fost în 1968 cu 
circa 15 000 mai mare decît în 1965 : 
se înfăptuiesc acțiunile de ocrotire 
a mamei și copiilor, precum și dc 
sprijinire a familiilor cu mulți copii. 
In anii 1969—1970 voi- fi construite 
noi spitale, policlinici și dispensare ; 
se va îmbunătăți asistenta medicală 
în întreprinderi, instituții și car-

statul nostru a pus 
corpului 

posibilități
în fapt a

Socialismul 
la asistentă

medical 
concrete 
misiunii 
a codificat 
medicală a 

Este un indiciu

(Continuare în pag. a Il-a)

Disciplina circulației rutiere
este obligatorie pentru toți!

Dezvoltarea continuă a 
parcului național de auto
vehicule și intensificarea 
accentuată a traficului ru
tier, reflecțînd dinamica 
vieții economice și sociale, 
reprezintă astăzi o reali
tate incontestabilă. Dar 
creșterea considerabilă a 
numărului de automobile 
aduce mereu în atenție si 
problema siguranței circu
lației rutiere, a evitării 
accidentului, deseori apre
ciat ca o fatalitate din cau
za frecvenței cu care se 
produce. Dispunînd de da
tele centralizate statistic pe 
anul care a trecut, vom 
încerca să analizăm sub 
diverse aspecte acest feno
men. în vederea unor con
cluzii folositoare pentru 
toți participanții la circu
lația rutieră — conducă
tori de vehicule și pietoni.

Colonel Haralambie VLĂSCEANU

Colonel Victor BEDA

O primă observație care 
se impune este aceea că 
parcul de autovehicule a 
crescut în medie cu 9,79 Ia 
sută, la unele tipuri de'au
tovehicule și în unele sec
toare această creștere în-' 
trecînd cu mult procentul 
amintit. De exemplu,. nu
mărul autoturismelor pro
prietate personală a sporit 
cu peste 32 la sută, al trac
toarelor rutiere cu 13 la 
sută. Tot in cursul anului

trecut s-a extins cu 1 700 
de km rețeaua de drumuri 
modernizate sau înzestrate 
cu îmbrăcăminti asfaltate 
ușoare, ceea ce a mărit 
arta de deplasate a unui 
număr considerabil de au- ■ 
tovehicule ; a continuat 
procesul de intensificare a 
transporturilor auto, care 
ocupă acum un loc prepon
derent în tonajul total și al 
numărului de călători 
transportați ; s-a Intensifi
cat și traficul turistic cu

autovehiculele. Acestor 
creșteri, care reflectă mo
dificări importante în viața 
economică și socială a tă
rii, le corespunde, în ace
lași timp, un fapt deloc îm
bucurător : sporirea numă
rului accidentelor de circu
lație cu 9.3 Ia sută față de 
anul precedent. Sporul este 
cu atît mai îngrijorător, cu 
cît este vorba nu numai de 
mai multe bunuri materia
le distruse, ci îndeosebi de 
o accentuare a gravității 
accidentelor. Cifrele de 
care dispunem mai arată 
că in 1968 și-au pierdut 
viața în accidente de cir- 

■ culație 1 984 de persoane.
fată de 1 664 cu un an în 
urmă.

La acestea se adaugă, 
din păcate, și un' număr 
sporit de răniți din cauza 
accidentelor, număr care a

crescut de la 4 352 în 1967 
la peste 5 000 anul trecut, 
unii dintre ei răminînd in
valizi pe viață.

Cine sînt
Oricît ar părea 
surprinzător, statistica 
tinuă să indice că 
proape jumătate 
pietoni, mai bine de 
sfert călători, 
conducători 
la sută bicicliști și 2,5 la 
sută căruțași. Aproximativ 
aceeași ordine se menține 
și în cazul celor răniți, pie
tonii ocunînd și de .d->ta 
aceasta primul loc. 
atenția 
drumului 
drumului 
permise 
tate covirșitoare. ____
accidentelor în care cei lo-

victimele ?
de 

con-
a- 

sînt 
un

18 la sută 
auto, peste 9

Ne- 
la traversarea 

sau trecerea 
prin locuri ne- 

sînt, in majori- 
cauzele

(Continuare în pag. a Il-a)

Vrancea ! Ce metaforă ar 
putea defini marea frumu
sețe a acestor meleaguri 
mai bine decît stihurile cu 
care începe vestita „Miori
ța" : „Pe-un picior dc plai, / 
Pe-o gură de rai"... 
dețul Vrancea este 
colț al țării pe cît de 
pitoresc pe atît de bogat. 
Dar această natură sălba
tică și măreață era în trecut 
scena unor mari și dureroa
se contraste sociale. Bogăție 
alături de mizerie, palatul 
lingă cocioaba vîrită sub 
pămînt, automobilul moșie
rului și căruța cu boi spe
tiți de muncă.

Anii construcției socialis
te, ultimul sfert de secol al 
istoriei noastre au a- 
dus și pe aceste meleaguri 
suflul puternic al preface
rilor, au descătușat mari e- 
nergii umane, atrăgind a- 
cest. leagăn de balade si 
vechi tradiții în fluxul în
noitor al întregii țări.

Astăzi vrîncenii nu av 
pretenția că au schimbai 
spectaculos, ca în alte Dării, 
fața locurilor — dar do
vezile vii ale înnoiri
lor sînt prezente, se 
văd peste tot. Acești oa
meni veseli și harnici. în
totdeauna bucuroși de oas
peți. au avut ce să facă și 
au făcut, 
poduri de

Radu

Ju-
un

întîi drumuri, 
piatră si case.
GHEORGHIU

(Continuare în pag. a HI-a>

Deși s-a bătut multă monedă în Oc
cident pe tema necesității înlăturării 
barierelor vamale, fiind cunoscute în 
această direcție îndelungatele discu
ții purtate în cadrul așa numitei 
„runde Kennedy", evoluția schimbu
rilor comerciale interatlantice, res
pectiv între Europa occidentală si 
Statele Unite ale Americii, nu înfăți
șează un tablou prea favorabil. Fap
tele arată că, în apărarea propriilor 
interese, și unii și alții continuă să 
recurgă la tot felul de măsuri cu ca
racter protectionist. Se înmulțesc ba
rierele de tot felul. Sînt introduse 
taxe vamale sporite, se intensifică 
controlul asupra mărfurilor impor
tate de pe piețele rivale. Lui Her
mes, zeul comerțului, cel cu sandale 
înaripate, i se leagă la picioare pie
tre de' moară — remarca plastic un 
comentator, rezumînd reînviorarea 
tendințelor protecționiste de o par
te și de alta a Atlanticului. Cum se 
exprimă în mod concret aceste ten
dințe ?

După cum se știe. în vara lui 1967, 
la încheierea „rundei Kennedy", țările 
participante au convenit să efectueze 

' treptat, în decurs de 5 ani, o redu
cere fnedie a taxelor vamale la pro
dusele industriale de aproximativ 35 
la sută. Invocînd uriașul deficit 
al balanței de plăți externe. 
S.U.A., au cerut partenerilor lor un 
răgaz pentru aplicarea acordurilor 
„rundei", care are, pentru americani, 
efecte contrarii politicii de echilibra
re a balanței de plăți externe ameri
cane. Țările vest-europene accepta
seră o aplicare „accelerată" a „run
dei Kennedy", urmînd ca ele să în
cheie’ ceea ce s-a numit „dezarmarea 
vamală", la 1 ianuarie 1969, iar 
tele Unite să facă aceasta pînă 
ianuarie 1972.

De realizarea acestui lucru

Sta
ta 1

țările membre ale Pieței comune au 
legat condiția 
procedeze la 
protecționiste 
țului exterior 
renunțe la așa-numitul
Selling Price", ce frînează importul 
în S.U.A. al produselor chimice vest- 
europene. Dar iată că, după mai 
mult de un an și jumătate de 
la angajamentele asumate, Admi
nistrația americană nu a reușit 
să aducă în discuția Congresu
lui acest obstacol în calea schim
burilor. care în
rilor de produse chimice, de pildă, 
determină o creștere apreciabilă a 
taxelor vamale Dimpotrivă, 
acest timp, proiecte de legi 
cele mai protecționiste s-au 
pe masa de lucru a Camerei 
zentanților si Senatului. Se evaluea
ză că, dacă ansamblul acestor pro
iecte ar fi votate, peste 80 ia sută 
din importurile americane ar fi a- 
fectate. Monopolurile siderurgiei a- 
mericane concurate tot mai pu
ternic la ele acasă de otelu
rile străine, exercită serioase pre
siuni asupra Casei Albe, 
scopul limitării cantitative a Im
porturilor. Administrația a și luat, 
de altfel, o serie de măsuri de sanc
ționare vamală a unor nroduse vest- 
europene, motivînd că sînt artificial 
..încurajate" de către statele respec
tive. Este cazul otelurilor italiene, 
franceze. Modificările aduse clasifi

cării vamale americane în domeniul 
textilelor au avut ca efect o creș
tere considerabilă a taxelor vamale, 
lovind mai-ales în exporturile ita
liene.

ca Washingtonul să 
abolirea unor măsuri 
în domeniul comer- 
și, în primul rînd, să 

„American

cazul importu-

în tot 
dintre 
strîns 
repre-

în

Viorel POPESCU

însă, (Continuare în pag. a IV-a)
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Efervescentă

activitate politică
Actualitatea culturală

în campania electorală
Muzicieni clujeni

la București
1

a-

Premiere cinematografice IN CURlND LA IAȘI

Oglinda virtuților Suprema 
valoare a

gospodărești
(Urmare din pag. I)

în cadrul adunării, cetățenii au fă
cut prețioase sugestii, privind efec
tuarea unor noi lucrări edilitar-gos- 
podărești pentru înfrumusețarea ora
șului, angajîndu-se, totodată, să par
ticipe activ, prin muncă patriotică, 
la realizarea lor.

La Potău, în județul Satu Mare, 
unde alegătorii s-au întîlnit cu Maria 
Zidarii, erou al muncii socialiste, 
candidat în alegerile de deputați în 
Marea Adunare Națională, numeroși 
cetățeni, printre care loan Roman. 
Maria Mărcuș, Gheorghe Apan și 
alții au subliniat, în cuvîntul lor, ma
rile succese obținute în întreaga țară 
în anii construcției socialiste. Ei s-au 
referit la exemplele vii pe care le 
prezintă în acest sens dezvoltarea ju
dețului Satu Mare, precum și per
spectivele ce se deschid așezărilor 
din această parte a țării, făcînd 
totodată numeroase propuneri de in
teres cetățenesc.

Mai bine de 400 de alegători din 
comuna Goicea s-au întîlnit sîmbătă 
după-amiază în sala căminului cul
tural cu Dumitru Dinișor, candidat 
în circumscripția electorală numărul 
11 Bîrca, pentru alegerile de depu
tat! în Marea Adunare Națională.

în cuvîntul lor, Ion Perșinaru, In
giner, Gheorghe Berceanu, contabil 
la cooperativa agricolă de producție 
din Goicea Mare, Marin Buzatu, pre
ședintele cooperativei din Goicea 
Mică, Ion Mitroi și Marin Preda, se
cretari ai comitetului de partid al 
celor două cooperative de producție, 
Ion Goiceanu, învățător, și alți vorbi
tori au trecut în revistă importantele 
realizări obținute în perioada actua
lei legislaturi de oamenii muncii din 
județul Dolj în toate domeniile de 
activitate. în tabloul dezvoltării ge
nerale, întregit de fiecare vorbitor, 
și-au găsit de asemenea loc realiză
rile țăranilor cooperatori din comuna 
Goicea.

De la alegerile precedente, a spus - 
Ștefan Udrea, președintele consiliu
lui popular local, în comuna . Goiceiț .(ț,, 
a fost încheiată electrificarea, s-au 
construit două localuri pentru școală 
generală, două teatre de vară sătești, 
un magazin universal șl un debar
cader, s-au amenajat două parcuri și 
două stadioane. în același interval, 
mal mult de un sfert din populația 
comunei și-a construit sau și-a reno
vat casele. Aceste realizări sînt con
secința creșterii averii obștești care 
depășește acum 30 milioane lei, ceea 
ce, în mod firesc, s-a reflectat și în 
veniturile personale obținute de ță
ranii cooperatori.

La cooperativa „Unirea Principa
telor", al cărei președinte este în
suși candidatul Dumitru Dinișor, 
s-au obținut în anul trecut venituri 
de aproape 10 milioane lei.

Pentru dezvoltarea în continuare a 
comunei și a așezărilor din cadrul 
circumscripției, mai mulți vorbitori 
au propus să se studieze posibilitatea 
creării unei unități industriale pentru 
valorificarea legumelor din acest pu
ternic bazin care se întinde, în mai 
multe comune, pe sute de hectare. 
Alțl cetățeni au cerut să se moder
nizeze drumul 
Goicea, să se 
cooperației de 
munală.

Cei prezenți

cursul acestui ah să realizeze in 
frunte cu deputății, prin muncă ob
ștească, diferite lucrări edilitar-gos- 
podărești, a căror valoare va depăși 
600 000 lei.

în cadrul însuflețite! adunări care 
s-a ținut ' l .
tural din Fîrțăneștî, Elena Dima, di
rectoarea 
candidat 
pentru Marea Adunare Națională, 
s-a întîlnit eu cetățeni, din circum
scripția electorală numărul 8 Fol- 
tești.

Relevînd succesele • importante ob
ținute de poporul nostru pe linia în- 
vățămîntului și culturii și posibilită
țile ce se deschid tineretului din pa
tria noastră de a urca cele mai înalte 
trepte ale științei și culturii, candi
data a subliniat îndatoririle ce re
vin școlii și părinților în educarea 
tinerei generații.

Sprijinind din toată inima cele 
arătate de candidată, țăranul coope
rator Costică Severin a subliniat că 
dezvoltarea și perfecționarea învăță- 
mîntului reclamă în continuare lăr
girea bazei materiale a școlii. Ca 
atare, el a propus să se construiască 
o nouă școală de patru ani, creîn- 
du-se astfel condiții mai bune de în
vățătură pentru elevi, al căror nu
măr este în creștere.

Vorbind despre ridicarea condi
țiilor de viață ale țăranilor, Gheor
ghe Felea, președintele cooperativei 
agricole de producție, a arătat că în 
anul 1968 valoarea mărfurilor vîn- 
dute în comuna Fîrțănești a totalizat 
7 milioane lei, depășind de peste trei 
ori nivelul atins în 1965, El a subli
niat că se impune înființarea în co
mună a încă unui magazin universal.

Candidata Elena Dima i-a 
dintat pe alegători că își 
era activitatea rezolvării 
lor importante care fac 
preocupării generale.

în întreaga tară, întîlnirile dintre 
alegători și candidatii Frontului U- 
nității Socialiste s-au desfășurat sub 
semnul hotărîrii nestrămutate, a tu
turor celor ce .mupcesc de a întări 
votul de. la 2 martie prin înfăptui
rea sarcinilor mărețe ale desăvîrșirii 
construcției socialiste, ale ridicării 
necontenite a nivelului de trai mate
rial și spiritual al întregului popor.

societățiia

socialiste
(Urmare din pag. I) 'it-

sîmbătă la căminul cul-
Școlii nr. 17 din Galați, 

în. alegerile de deputați

încre- 
va consa- 
probleme- 

obiectul

tiere. se vor organiza centre de asis
tență medicală comunală cu profil 
complex ; se va extinde tratamentul 
în stațiunile balneare ; va fi așigu- - 
rată o mai bună asistență medicală 
mamelor și noilor născu# etc.

în cadru] acestor măsuri, s-au con
turat răspunderile tot mai ample ce 
revin medicului față de colectivitate 
și stat. în efortul de a fi . utilă 
omului, medicina românească și-a 
centrat de mai bine de un sfert de 
veac preocupările pe ceea ce noi, 
medicii, numim în mod curent 
sanogeneză, adică pe lupta pentru 
păstrarea sănătății fiecărui. Individ, 
dîndu-se o mare atenție acțiunilor 
de prevenire a bolilor infecțioase • 
sau degeneratoare. în acest scop, 
accentul a căzut deopotrivă atît 
asupra asistenței curative, cît și 
asupra unei profilaxii calificate.

Medicii vor răspunde desigur eu 
tot entuziasmul și întreaga competen
ță la chemările Manifestului Frontu
lui Unității Socialiste de a munci 
cu perseverență pentru continua 
ridicare a nivelului îngrijirii sănă
tății. Ei își vor însuși și mai profund 
ideea că profesiunea medicală nu 
poate fi concepută fără devota
ment, chiar apostolat, din partea me
dicului. Este un aspect superior a! 
travaliului uman, care presupu
ne 
o 
de 
Pe 
se 
cifre de randament economic, dar si 
intr-un substanțial beneficiu social.

Firește, n-am împărtășit decît 
cîteva din ideile — și anume cele 
referitoare nemijlocit la preocupă
rile mele curente — pe care mi Ie-9 . 
sugerat Manifestul, acest cuprin
zător program de eforturi con
știente și entuziaste pentru ri
dicarea României pe culmile 
progresului și civilizației. Din lec
tura întregului Manifest se des
prinde' senzația viguroasă Jpa.j reâli.- ■ 
zarea fiecărei chemări cuprinse în 
rîndurile sale este pe deplin posi
bilă și realizabilă. Totul depinde 
hotărîtor de strădania fiecăruia țiin- 
tre noi. de înaltul spirit civic de care 
trebuie să fio animat fiecare cetățean 
al patriei noastre socialiste.

uman, care
din partea slujitorilor medicinii 
mare doză de umanitarism, 

dăruire față de societatea 
care o servesc, travaliu' care 
concretizează nu numai în

te. Prin ce se poate 
tunci diferenția o execu
ție valoroasă de una co
mună ? Evident, prin în
țelegerea faptului de via
tă sonorii care există în 
fiecare semn al partitu
rii — așa cum. l-a notat 
compozitorul și cum ni 
l-au transmis generațiile 
de interpreți. Erich Ber- 
gel, care face parte din 
rîndurile adevăraților di
rijori, cei ce slujesc mu
zica uitindu-se pe sine 
ca vedete ale spectaco
lului muzical, a obținut 
din partea orchestrei, al 
cărei pupitru îl împarte 
cil Antonin Ciolan și cu 
Emil Simon, o interpre
tare a Simfoniei a Il-a 
de 0 rară tensiune inte
rioară, perfect construită 
îl în care fiecare amă
nunt capătă relieful ne
cesar. firesc, emoționant.

Solistul acestui pro
gram a fost violonistul 
Ștefan Ruha. Este bine
cunoscută interpretarea, 
cu incontestabile calități 
pe care el o dă Concer
tului In Re major de 
Brahms. Temperamentul 
său original, de virtuoz 
tipic, si-a pus de data 
aceasta amprenta asupra 
unei partituri în care el 
găsește resursele unei. a- 
firmări plenare a unui 
stil caracteristic.

Concertul Filarmonicii 
din Cluj sub conducerea 
lui Bergel, la fel ca și 
concertul Cvartetului Fi
larmonicii din 
unde s-a putut 
Haydn, Mozart,
tălmăcire cu totul supe
rioară. au fost manifes
tări concludente. prin 
prisma cărora poate fi 
încă o dată evocată sem
nificativa ascensiune a 
unor valori individuale si 
de ansamblu în centrele 
de cultură ale țării. Exis- 

: tenta unei asemenea or
chestre. și a dirijorilor, 
pe care îi are Filarmo
nica din Cluj, existenta 
unei valoroase formații

t V

județean Segarcea — 
înființeze o unitate a 
consum și o baie co-

s-au angajat ca în

o O ® O
(Urmare din pag. I)

tot 
că. 
in- 

peste

viti Sînt pietonii. Dar 
atît de adevărat este 
în condițiile creșterii 
tensității traficului, 
unele pasaje de trecere a
pietonilor se circulă cu vi
teze nepermise. Se impune 
deci cu rigurozitate res
pectarea priorității ce tre
buie acordată pietonilor, 
întărirea disciplinei în a- 
ceastă direcție presunu- 
nînd șl creșterea severită
ții organelor de circulație.

O bună parte din acci
dentele de circulație ce 
s-au produs în orașe au 
avut loc pe arterele de pe
netrație și ne străzile care 
sînt. în fant, prelungirea în 
orașe a drumurilor națio
nale pe care se realizează 
traficul în tranzit. Pe ase
menea artere, în general 
înguste, aglomerate, cu cir
culație pietonieră dezvol
tată, avînd curbe fără 
zibilitate și numeroase 
tersectii. conducătorii 
autovehicule și nietonii 
manifestă precauția nece
sară. La aceasta se adau
gă șl lipsa unui minimum 
de amenajări rutiere mo
derne si de întreținere co- 
resnunzătoare.

Factorii determinant! al 
sporului de accidente sînt 
însă multitudinea de încăl
cări ale regulilor de circu
lație. supravegherea și con
trolul mai slab pe care l-au 
exercitat formațiunile dc 
circulație și subofițerii pos
turilor de miliție din co
mune șl, în mare parte, a- 
daptarea mai lentă a popu
lației la cerințele traficu
lui modern. Este necesar 
să arătăm că nici organele 
de administrație a drumu
rilor publice, cu toate e- 
forturile făcute pînă în 
prezent, nu au asigurat

vi- . 
în
de 
nu

17,30 — Telex TV.
17,35 — TV. pentru specialiștii din Industrie. Chimie : 

pentru 
Moldo-

Dezvoltarea bazei de materii prime 
Industria chimică. — Prezintă lng. M. 
van.

18,05 — Limba franceză. Lecția 46.
18.30 — Albatros — revistă literară

,,Poeți reporteri11.
19.00 — Telejurnalul de seară.
19.30 — Știri și reportaje din campania
19.45 — Actualitatea științifică : Aliaje

pentru tineret

electorală.
dure din pul

beri : Alge marine și alge comestibile de la
borator ; Caleidoscop.

20,10 — Șapte arte. Gong — emisiune de actualitate tea
trală.

20,30 — Roman foileton „Forsyte Saga" — XV.
21.20 — Prim plan — Vida Geza. Emisiune de Toma

George Maiorescu.
31,40 -* Filme documentare : Viile și vinurile românești ; 

Artă medievală la castelul Wartburg.
22,00 — Scriitori și cărți. Criticul Eugen Simion despre : 

„Fîntîna somnambulă" de Adrian Păunescu.
22.20 *-* Varietăți pe peliculă.
22,45 — Telejurnalul de noapte. 
23,00 — închiderea emisiunii.

peste tot condițiiletii că . 
materiale corespunzătoare 
desfășurării în siguranță a 
circulației.

Cine sînt vinovății acci
dentelor de circulație ? în ce 
împrejurări s-au produs ? 
Din numărul total al ac
cidentelor de circulație, 65 
la sută s-au datorat condu
cătorilor de autovehicule.

duință din partea șefilor 
de garaje, care nu iau mă
suri energice împotriva 
șoferilor ce se urcă la vo
lan după un păhărel-două. 
împotriva acelora care se 
„ajustează" pe parcurs, fără 
a lua în seamă consecințele 
grave la care se expun. 
La aceasta se adaugă și cir
cumstanța agravantă că în

sa

șa

. V •• <•

' - '.................

► Falsă dilemă, ..program
► de prestigiu — program
► de succes". Filarmonica 
‘ . din Cluj — orchestra 
’ care a cucerit la ultimul 
, Festival „George Enescu" 
, un succes fără rezerve —
► a rezolvat-o prezentînd
► in concertul dat săptămî- 
’ na aceasta la Ateneu un 
t program dedicat în între- 
, piftie muzicii lui Brahms. 
, Cindva înconjurată de
► prejudecățile unor for-
► mutări critice exterioare
* („muzică cețoasă a unui 
k nordic..,", etc.) care in- 
, fluențaseră într-o ănunii- 
» tă măsură publicul, mii- 
k sica lui Brahms a deve-
► nit cu trecerea anilor.
► cea a unui autor... la
► modă. La noi, ca pretu- 
t tindeni, lucrările acestui 
, romantic cu nostalgia
* clasicismului — concer- 
, tele fi simfoniile îndeo-
* sebi, mai mult decît mu- 
t zică de cameră, care ră- 
, mîne încă să fie desco-
► perită — s-au gravat
► prin interpretări ilustre 
, în conștiința iubitorilor 
, de muzică. Susținerea 
‘ unui festival Brahms 
’ poate marca de aceea,
► prin comparațiile inevi- 
’ tabile pe care le gene- 
, rează, un prag in activi-
► tatea unei orchestre «i a 
’ unui dirijor.
► Cînd Erich Bergel a. a-
► ta.cat împreună cu Fil.ar- 
. monica clujeană Uvertu-
► ra tragică, am simțit; de 
’ la primele măsuri, seni- 
, nul artei împlinite. Iar
► pe măsură ce muzica si-a
* urmat dezvoltarea, im- 
, gresia se adîncea, Era
► evident că dirijorul tnte-
* lege în nuanțele cele .mai 
, proprii sensul frazelor.
► logica constructivă a hi- 
J crăi-ii. Evitînd o desfâ- 
, furare precipitată, Bergel
► a adoptat o mișcare mai 
‘ lentă, apăsată si gravă,
► care a accentuat mai
► mult substanță dramatică 
’ a uverturii.
► Există o anumită inter-
* pretare tradițională a
’ simfoniilor lui ' Brahms, ___       ...
* siȘ^QTnici.tă pînă în rultifș ..carnețale autentifică cele 

mal. ambițioase făgădu
ințe.

plete detalii, de la iiarg 
abaterile sînt rare — și 
în general prompt .sanc
ționate drept extravagan-

j;
g-jși
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Cluj, 
asculta . 
intr-o

Radu GHECIU

.

Acest pămînt este al meu. Film argentinean, în re
gia lui Hugo del Carril. Evocare (în culori, pentru 
cinemascop) a unor împrejurări dramatice din timpul 
grevei generale a proprietarilor rurali și a muncito
rilor agricoli argentinieni, din 1929. în distribuție : 
Hugo del Carril, Mario Seffici, Nelly Meden ș.a.

Cuțitul în apă. Film psihologic realizat de regizorul 
polonez Roman Polanski. Cu : Leon Niemczyk, Iolanta 
Umecka, Zygmunt Malanowicz. (Premiul FIPRESCI 
la Festivalul de la Veneția, 1962).

Pensiune pentru holtei. Film cehoslovac în culori, 
pentru cinemascop, realizat după o piesă a dramatur
gului irlandez Sean O’Casey (regia : Jiri Krejcik). In- 
terpreți: Iva Janzurova, Josef Abraham, Jiri Ha- 
zan etc.

Premiere teatrale
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" prezintă în. pre

mieră (la 13 crt, în sala Studio) comedia Travesti, de 
Aurel Baranga, care semnează și direcția de scenă 
împreună cu Victor Moldovan (decoruri — Mihai To
fan ; costume — Gabriela Nazarie). în distribuție.-: 
Marcela Rusu, N. Brancomir, Const. Bărbuleșcu, Matei 
Alexandru, Dem. Rădulescu, N. Gr. Bălănescu. Victor 
Moldovan. Cosma Brașoveanu, Draga Olteanu, Catița 
Ispas Alexandra Polizu, Rodica Popescu. Șerban Hol- 
ban, Gr. Nagacevschi, Ana Maria Oțetea, Aimăe laco- 
beseu, George Paul Avram, Bogdan Mușatescu. Ovidiu 
Moldovan, Corina Soare, Zoe Vintilescu.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala Studio) 
prezintă, vineri 14 crt.. premiera spectacolului. Tan
drețe și abjecție, de Teodor Mazilu. Regia : Cornel 
Todea (regizor secund — Adrian Georgescu ; sceno
grafia — Ovidiu Bubulac) cu : Octavian Cotescu, Petre 
Gheorghiu, Vally Voiculescu-Pepino, Ana Negreahu, 
Adrian Georgescu, Dan Damian, Marius Pepino, Vio
leta Andrei, Mariella Petrescu.

• Teatrul Mic prezintă, tot la 14 crt, premiera piesei 
Iertarea, de Ion Băieșu. Regia : Ion Cojar (scenogra
fia : Adriana Leonescu). Interpreți: Leopoldina Bălă
nuță, Dumitru Furdui, Eugenia Popovich Mihai Do- 
garu, Const. Dinescu, Elena Pop.-

e Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase" anunță — 
pentru sîmbătă 15 crt., la sala „Savoy" — premiera 
„Cafeaua cu lapte de adio", de Aurel Storin. Muzica : 
Radu Șerban. Regia : Nicolae Dinescu.

★
Teatrul de stat din Constanța anunță că, din pricina 

dificultăților de transport, ciclul de spectacole pe care 
urma să le prezinte în Capitală în cursul acestei săp- 
tămîni se amînă pentru o dată ce se va anunța ulterior.

EXPOZIȚIIs
— Miercuri 12 februarie 

1969 va avea loc la Mu
zeul de artă al Republicii 
vernisajul expoziției Paul 
Klee. Sînt reunite lucrări 
aparținînd epocii de ma
turitate a artistului.

13țese, începînd de joi 
februarie, cea de a treiți 
expoziție personală a gra
ficianului Corneliu Pe
trescu.

, — Vernisajul celei de a 
patra expoziții personale 
aparținînd pictorului Gh. 
Răducanu va avea loc 
miercuri 12 februarie, la 
galeriile de artă din bd. 
Magheru nr. 20, Expoziția 
va cuprinde lucrări ine
dite realizate : 4n , anii 
1967—1968.

— Graficianul Anatolie 
Gudinoff va deschide du
minică 16 februarie. în 
sala galeriilor de artă din 
str. Mihai Vodă, o expo
ziție personală.

— Galeriile de artă din 
bd. N. Bălcescu adăpos

— La clubul Casei Uni
versitarilor din Iași este 
deschisă expoziția arhi
tectului Bogdan Gheor
ghiu. de la Institutul de 
arhitectură ’„Ion Milieu" 
din București, Expoziția 
cuprinde 40 de lucrări în 
acuarelă.
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Un muzeu
de istorie
a literaturii

• •

în curînd, la Iași, se va deschide 
Muzeul de istorie a literaturii, cu 
sediul în monumentala casă a lui 
Vasile Pogor, locul unde s-au tinut 
multe din ședințele societății lite
rare „Junimea". Colecțiile viitoru
lui muzeu se îmbogățesc de Ia o zi 
la alta cu documente și obiecte de 
mare valoare. Printre ele amintim 
un document din anul 1875 ce poar
tă semnătura marelui nostru poet 
Mihai Eminescu, numeroasele scri
sori, cărți cu autografe de la Iacob 
Negruzzi, I. L. Caragiale, M. Sado- 
veânu, G-ărabet Ibrăileănu, Cezar 
Petrescu, C. Stere, G. Călinescu. 
M. Codreanu, G. Topîrceanu. Jean 
Bart, Ionel și Al. O. Teodoreanu, 
Demostene Botez, Al. Philippide ș.a.

Cum va arăta viitorul muzeu? 
în casa Dosoftei, care în prezent se 
restaurează, va fi prezentată „Epo
ca veche" ce va cuprinde două 
mari aspecte : folclorul și literatu
ra din Moldova în. perioada feu
dală. Vizitatorii vor întîlni în vi
trinele muzeului, vechi atestări, ge
nuri și specii ale folclorului, pre- 
curn și documente care vor ilustra 
momentul apariției scrisului in 
limba română, înființarea tipogra
fiei de la Trei Ierarhi, începutul 
istoriografiei moldovenești.

Epocile literare modernă șl con
temporană își vor găsi locul la 
vechiul sediu al „Junimii" (casa 
V. Pogor). în cele 14 camere vor 
fi prezentate cronologic aspecte 
din activitatea marilor scriitori 
moldoveni, un loc de cinste atri^' 
buindu-se „Junimii11 și „Vieții roi • 
mânești". Astfel, salonul unde se 
țineau ședințele junimiștilor va fi 
amenajat cit. mai autentic, cu mo
bilă de epocă, cu bibliotecă, așa 
cum arăta în timpul lui V. Pogor, 
în acest cadru vizitatorul își va 
putea imagina — ascultînd o re
constituire imprimată pe bandă de 
magnetofon — cum se desfășura o 
ședință a „Junimii". Din elegantul 
salon al „Junimii", ușile se vor 
deschide spre redacția „Vieții ro
mânești". care va arăta așa cum 
o descria Ionel Teodoreanu tn 
„Masa umbrelor".

Ultimele săli ale. muzeului vor fi 
dedicate scriitorilor contemporani.

Prof. Ion ARHIP 
șef de. secție 
la Muzeul de istoria literaturii 
din lași
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Predeal. Afluență pe pîrtia de schi de la Clâbucet

porturi auto. Foarte frec
vent neatenția se manifes
tă Ia proaspeții șoferi ama
tori. După 4—5 mii de ki
lometri parcurși, avînd ca
pacitatea, de a putea con
duce mai relaxat, multora 
lî se pare că ău devenit, ași 
ai volanului, conduc cu o 
mină, Iar cu cealaltă ma
nevrează îndelung butoa-

cluzii cu privire la pro
priul comportament.

în anul care a trecut 
s-au luat o serie de măsuri 
menite să creeze condiții 
din ce în ce mai bune pen
tru desfășurarea traficului 
rutier, statul investind mul
te milioane de lei . pentru 
lărgirea și modernizarea 
rețelei de drumuri si străzi.

DISCIPLINA CIRCULAȚIEI RUTIERE
aproape 31 la sută pietoni
lor și peste 4 la sută defec
țiunilor tehnice ale autove
hiculelor. Dacă analizăm 
principalele accidente co
mise din vina conducători
lor de autovehicule, ta
bloul obținut este următo
rul ; viteză excesivă — 25,6 
la sută, consum de alcool 
— 14,5 la sută, depășiri ne
regulamentare — 13.8 la 
sută, neatenție — 11,7 la 
sută, neacordarea priorită
ții — 7,12 la sută. Se impu
ne o primă constatare: be
ția vitezei se menține pe 
primul loc printre cauzele 
accidentelor, conducătorii 
profesioniști și amatori în- 
telegînd încă greșit preve
derile legale referitoare la 
regimul de viteză.

Atrage îndeosebi atenția 
procentul ridicat ai acci
dentelor provocate datori
tă consumului de alcool, 
care ocupă locul doi în 
ierarhia cauzelor. Se ma
nifestă aici o mare îngă-

mai toate bufetele și loca
lurile de alimentație publică 
din orașe și de pe trasee 
găsești o largă ofertă de 
băuturi alcoolice, dar foarte 
rar o băutură răcoritoare 
și aproape nicăieri un ceai 
sau un lapte. Tinînd seama 
de toate acestea, insistăm a- 
supra concluziilor statisticii: 
alcoolul stă la baza celor 
mai grave accidente, iar 
la fiecare 2,4 accidente pe 
care le provoacă se înre
gistrează o persoană dece
dată.

în privința celorlalte 
cauze, trebuie subliniat că 
a crescut simțitor, pînă la 
11,7 la sută, numărul acci
dentelor provocate din ne
atenția conducătorilor 
autovehicule. în rîndul șo
ferilor profesioniști ea se 
manifestă îndeosebi pe fon
dul surmenajului. Se impun 
deci măsuri de 
mai bună a 
schimburilor în 
feritelor unităti

de

organizare 
muncii, a 
cadrul di- 
de trans-

nele aparatelor de radio; 
aranjează bagajele în in
terior. conversează, întor- 
cînd capul spre celelalte 
persoane din interiorul ma
șinii. pierzînd la un mo
ment dat controlul vehico- 
lului. direcția. Multe acci
dente s-au produs în ase
menea circumstanțe. Fă
cînd apel la cifre, rezultă 
că în 1968 șoferii amatori 
au comis cu circa 40 (patru
zeci !) la sută mai multe ac
cidente grave decît In anul 
1967. totalul lor cifrîndu-se 
la 1653. Această categorie 
de conducători auto a 
provocat anul trecut acci
dente in care și-au pier
dut viața 367 de persoane, 
iar alte cîteva sute au fost 
rănite.

Nădăjduim că datele pre
zentate vor avea darul să-i 
facă pe cititorii acestor 
rînduri — șoferi sau pie
toni — să reflecteze cu se
riozitate asupra lor si. de
sigur. să tragă unele con-

pentru o .semnalizare ru
tieră modernă, pentru des
fășurarea unei munci co
respunzătoare de educație, 
coroborate cu activitatea 
de prevenire și sancționa- . 
re de către organele de mi
liție a celor predispus! să 
cadă victime accidentelor 
de circulație.. în 1968. orga
nele de miliție au interve
nit în zeci de mii de ca
zuri și au atenționat sau 
amendat pe cei ce au în
călcat normele de circula
ție. au anulat sau reținut 
permisele de conducere în 
peste 3 500 de cazuri. Cu 
toate acestea, linsa de fer
mitate a unor cadre de mi
liție și a altor factori care 
au o serie de, obligații în 
această direcție în ceea ce 
privește luarea 
impuse de lege, 
prudenta celor 
vehiculele sau 
drumul public ... _ ... 
de pietoni — toate la un 
loc fac să se înregistreze.

măsurilor 
ca si im- 

ce conduc 
folosesc 

în calitate

cum arătam, numeroase si 
tragice accidente de cir
culație.

Pentru combaterea aces
tei- neajunsuri și evitarea 
cu mai multă eficientă a 
..fenomenului accident", 
sînt necesare o mai mare 
fermitate, cît și perfectio
narea continuă atît a acti
vității de prevenire, cît si 
a celei de sancționare din 
partea cadrelor de miliție 
ce lucrează în acest sector, 
precum și la posturile de 
miliție comunale. Insistăm 
din nou asupra responsa
bilității șefilor de autoba
ze. de garaje, de coloane 
sau a tehnicienilor cu si
guranța circulației din u- 
nitătile de transporturi — 
din construcții, economia 
forestieră. agricultură si 
din toate celelalte sei-nare 
— chemați să aducă o 
contribuție mai activă la 
prevenirea accidentelor. 
Nici un șofer să nu plece 
la drum decît în condiții 
de sănătate și odihnă co
respunzătoare si nici o ma
șină să nu iasă din garaj 
decît într-o perfectă stare 
tehnică. în același timp, va 
trebui solicitat mai intens 
activul de șoferi care, în 
mod voluntar.
un 
la 
lor 
drumurile 
in final, 
cărei acțiuni, 
căror măsuri i 
disciplina noastră, a tutu
ror. de modul în care fie
care va înțelege că tre
buie să se comporte în așa 
fel îneît să nu se expună 
la riscuri nici pe sine, nici 
pe alții, respectînd cu 
strictețe ansamblul de nor
me, menit să garanteze 
securitatea circulației, 
drumurile publice.

aport tot 
combaterea 
de

îsi aduce 
mai mare 

nereguli- 
comportare 

publice, 
succesul

. al 
depinde

e Rto Bravo (ambele serii) : PA
TRIA 13 ; 16.30 ; 20, BUCUREȘTI 

; 16,30 ; 20, SALA PA- 
— 16,45 (seria de bilete ' 

20.30 (seria de bilete —

13
— 9 ; 12,15 
LATULUI
— 2 779) ;
2 730).
• Un om 
PUBLICA
18.45 ; 21,15
12.30 : 15.
• Cuțitul in apft : CENTRAL —
17.30 ; 19,15 ; 21.
O Therese Raquin : CINEMATE
CA (bilete la casă) — 12,30 ; 14.30 :
16.30.
• Acest pămînt este al meu : LU
CEAFĂRUL - 9 ; 11,30 : 13.45 :
16 ; 18,30 ; 20,45.
• Marele șarpe : FESTIVAL —
11,15; ....... ............... “ - --------
VIAR
19 45
13.45 ;
— 9 :
MODERN — 9.30 ; 11,45 ; 14 : 16.15 :
18.30 ; 20,45.
• Un delict aproape perfect : VIC
TORIA — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45. DACIA — 8.30—15,45 
in continuare ; 18,15 ; 20,45, VOL
GA - 9 : 11,13 ; 13,30 ; 15.45 -, 13 :
20.30.
• Căderea Imperiului Roman (am
bele serii) : LUMINA — 9.30—16 
în continuare ; 19,30.
a Concertul animalelor ; Despre 
pițigoi ; Nu va mai fi război ; Is
tețul și fin săi : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
• Ce noapte, băieți ! : DOINA —
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
O Program pentru copii : DOINA
— 9 ; 10.
e Clovni pe pereți : UNION — 15 ;
16.45 : 18,30 ; 20,45.
• Primăvara pe Oder : CIULEȘTI
— 15.30 ; 13 ; 20 30, AURORA — 
9.15; 11,30; 13,45 ; 16: 18,15; 20,30.
• Hombre : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,15 ; 17,45 ; 20.
0 Pantoful cenusărcsel : BUZF.ȘTl
— 15,30 ; 18 ; ARTA — 9—15.45 tn 
continuare ; 18 ; 20,15.
• Răzbunarea haiducilor : BU- 
ZEȘTI — 20.30.
0 Columna (ambele serii) : CRIN-

pentru eternitate : RE- 
— 9 ; 1115 ; 12.45 ; 16.15 : 
’ CENTRAL — 10;

9 , 
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45 ; FERO- 
-- 8 ; 10.15 ; 12,30 ; 15 ; 17.15 ; 

EXCELSIOR — 9,15 ; 11,30 ; 
16,15 ; 18,30 ; 21, MELODIA 

11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45,

GAȘI 15.30 ; .19. VIITORUL —
15.30 : 19.
0 Expresul colonelului Von Ryan : 
GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18,15 ; 20,30 FLAMURA — 9 : U 15 :
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Astă seară mă distrez : BUCEG1
- 9 ; 11,13 ; 13,30 ; 16 : 18,15 ; 20.30.
O Feldmareșala : GLORIA — 9 . 
11,15; 13.30; 16 : 18,15 : 20,30, TO
MIS - 9 ; 11.15 : 13.30 : 15 45 ; 18.15 ; 
20,30.
O Operațiunea San Gennaro : UNU 
REA — 18 : 20,30,
0 Mica romanță de vară : UNI
REA — 15,30.
0 împușcături «ub spînzurătoare : 
FLACĂRA - 15,30 ; 18.
0 Aventura : FLACĂRA — 20.30-
0 Ziua în care vin peștii : VITAN
— 15,30 ; 18 ; 20,16.
0 Becket : MIORIȚA - 9.45 : 13 :
16.30 ; 19,45.

Prințesa : POPULAR — 18 ; 20,30. 
Răscoala ! POPULAR — 15.30.
Samuraiul : MUNCA — 18 ; 20. 
Balul de sîmbătă seară : MUN-•

CA — 16.
• Aventurile Iul Tom Sawyer : 
Moartea lui Joe Indianul : MOȘI
LOR — 15,30 ; 19. DRUMUL SĂRTI 

15,30 ; 19.
Viva Maria î COSMOS — 15.30 ; 
; 20,30.
Profesioniștii : FLOREASCA -

18

9 ; 11 30 ; 15.30 ; 16 ; 20,30.
• întoarcerea vrăjitorului : RA
HOVA — 15,30.
• Tarzan, omul-maimuță ; Fiul Iul 
Tarzan : RAHOVA — 18,30.
• Made In Italy î PROGRESUL — 
13 ; 20.15.
• Telegrame : PROGRESUL —
15.30.
• Urletul lupilor : LIRA — 15.30 : 
18 : 20.
• înțeleptul de pe muntele bles
temat : FERENTARI ~ 15.30 : 18 :
20.30.
• Planeta maimuțelor : COTRO- 
CENI — 14,45 •; 17,30.

Nikolai Bauman : COTROCENI 
20.15.
Vera Cruz : PACEA
: 20.30.18

15.30 ;

lady — 19.30.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra1 
Un tramvai numit dorință_  20.
• Teatrul Mic : Tango — 20.
• Teatrul
— 20.
• Teatrul
• Teatrul

• Orchestra Conservatorului din 
Iași (în sala Ateneului Român) : 
Concert simfonic — 20. Dirijor 
Ion Baclu. Solist . Mica loan.
• Opera Română : Trubadurul - 
19.30.
• Teatru) de operetă : My fair

.,A1. Davila" din Pitești (în

(sala din bd. Schitu Măgureanu) :

sala Teatrului de Comedie): Topaze

satiric muzical „C. Tănase11 (sala Savoy) : Ca la Tănase — 19.30. 
de estradă .Ion Vasiiescu" : De la Bach ia Tom .Tones — 20

pe
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DUMINICA SPORTIVĂ
Prea puțin în campionatul masculin de handbal Cupa Campionilor Europeni

de la atletii seniori
I

Indiscutabil, orice referire la cam
pionatele republicane de sală ale atle- 
ților seniori, disputate sîmbătă și du
minică, nu poate începe decît cu 
menționarea acelui excepțional rezul
tat (nou record al țării) realizat de 
studentul bucureștean loan Șerban la 
săritura în înălțime (2,16 m), perfor
manță care, cel puțin la ora actuală, 
se înscrie drept cea mai bună pe 
plan mondial în 1969. La baza acestui 
foarte valoros rezultat stau în prin
cipal — dacă nu în exclusivitate — 
seriozitatea, perseverența deosebită 
cu care tînărul nostru campion s-a 
antrenat mai ales după... ratarea ple
cării la Jocurile Olimpice de la Me
xico. Ioan Șerban se pregătește — 
afirmă specialiștii care-i cunosc în
deaproape programul de antrena
ment — de două ori pe zi ! Nu-i 
lipsit de sens să adăugăm că la sti
mularea campionului a contribuit, 
într-un anume fel, și apariția altui 
talentat săritor (numele lui a și de
venit cunoscut publicului larg : Czaba 
Dosza din Tg. Mureș), creditat săp- 
tămîna trecută cu un promițător 
2,07 m. Duelul direct al acestora — 
așteptat pentru sfîrșitul săptămînii, 
cu ocazia campionatelor noastre in
ternaționale pe teren acoperit — se 
speră că va furniza unul dintre punc
tele forte ale programului, mai ales 
că la startul probei urmează să se 
alinieze și concurenți din alte țări.

La capitolul recorduri sînt de 
adăugat, apoi, cele din finalele la 
50 m garduri (Valeria Bufanu. 7,5 
sec. și Nicolae Perțea 6,7 sec.), cel 
al lui Doru Bădini (7,49 m la lun
gime), ca și egalarea recordurilor în 
probele de 50 m feminin (Mariana 
Goth 6,5 sec.) șl 50 m garduri mas- 
culin-juniori I (Grigore Florentin 
7,1 sec.).

Fără a fi, prin ea însăși, spectacu
loasă, proba de săritură în lungime 
a creat momente de... suspens ; dina- 
movlsta Elena Vintilă (cîștigătoare 
cu 62 m) a avut un avans de nu
mai z m. față de Alina Popescu 
(clasată pe locul secund) și 3 cm față 
de Cornelia Popescu (ocupanta locu
lui trei). Apoi, clujeanul V. Sărucan 
— recordmanul probei — a condus 
(cu 7,44 m) pînă la ultima încercare, 
cînd bucureșteanul Doru Bădini (ce-1 
talonase pînă atunci la numai 1 cm) 
* sărit 7,49 m, cîștlgînd proba și de
venind nou recordman.

La cam atît însă s-ar rezuma apre
cierile pozitive privind campionatele 
atletilor seniori. Căci în rest, între- 
cerilfe au ocazionat constatări nu toc
mai de invidiat : numărul concu- 
rentilor a fost redus, printre absenți 
fiind chiar și bucureșteni, pentru 
care nici măcar scuza greutăților de 
deplasare pricinuite de zăpadă nu 
stă în picioare... Există suficiente 
nemulțumiri și în ce privește forma 
slabă a unor atlete, și de aici valoa
rea mediocră a rezultatelor lor. Nici
decum nu poate fi trecută cu vede
rea, de exemplu, participarea, am 
zice simbolică (cinci concurente !), la 
aruncarea greutății, 
vorbim 
obținut 
Gurău. 
a Anei 
mantele aruncătoarelor _____  ...

- greutate la un nivel relativ accepta
bil pe plan internațional, stimulînd 
totodată și pregătirea secondantelor 
acesteia.

La numai o săptămînă după cam
pionatele de sală ale juniorilor — 
campionate prilejuind satisfacții 
cvasidepline — competiția seniorilor 
nu a avut nicidecum darul să gene
reze satisfacție nici pentru atleții, 
antrenorii și cluburile în cauză și 
nici pentru specialiștii forului fede
ral.

.. ca să nu mai 
de acel insignifiant 14,30 m 
de cîștigătoarea probei, Anca 
Poate că revenirea în arenă 
Sălăgean ar menține perfor- 

noastre de

Duelul Steaua-Dinamo continuă
încheiat ieri la prinz. 

turneul bucureștean 
de sală (cuprinzînd e- 
tapele 13—15) ‘
pionatului 
masculin de 
s-a desfășurat 
anticipărilor. Echipele 
bucureștene Steaua și 
Dinamo, singurele pre
tendente la titlu, au 
continuat — indirect 
— cursa lor de urmă
rire, detașîndu-se, cu 
acest prilej, net de ce
lelalte competitoare, 
în timp ce în subsolul 
clasamentului patru e- 
chipe (în afara Timi
șului, iremediabil re
trogradat) s-au luptat 
din greu pentru evi
tarea acelui loc 9 care 
le-ar trimite în divizia 
secundă.

Dar rezultatele în
registrate n-au permis 
să se întrevadă de pe 
acum cine va fi cam
pion și care va fi a 
doua formație sortită 
retrogradării. S-ar pu
tea ca un răspuns să 
fie formulat săptămînă 
aceasta la Cluj, cînd 
are loc confruntarea

al cam- 
național 
handbal 
pe linia

I. DUMITRIU

Finala la 50 m garduri, în campionatul de sală al seniorilor

directă a protagonis
telor Steaua și Dina
mo, esențială în pre
figurarea campionilor. 
Judecind după evolu
țiile din Capitală, ste- 
liștii — care au făcut 
și ieri, în compania 
universitarilor bucu
reșteni, o veritabilă 
demonstrație de vir
tuozitate și eficacitate 
— par a avea prima 
șansă. Dinamoviștii, 
mai greoi și deficitari 
în aruncările la poar
tă, au în schimb o de
fensivă fermă. Rămîne 
de văzut dacă atacul 
va învinge apărarea 
sau... invers. Pentru 
Dinamo Brașov, Rafi
năria Teleajen, Poli
tehnica Galați și „U" 
București, etapele 
bucureștene n-au a- 
dus decît... speranțe, 
nici una neputînd ieși 
din zona amenințată, 
cu toate că unele au 
obtinut victorii ne
sperate.

Astfel, „U“ Bucu
rești a învins pe Di
namo Bacău, iar Poli
tehnica Galați a între
cut pe „U“ Cluj. în 
ansamblu se poate a- 
firma că jocurile s-au 
situat la un nivel mul-

tumitor. Publicul bucu
reștean a răsplătit cu 
generoase aplauze stră
daniile și sportivitatea 
unor jucători ca Nica 
și Redl (Dinamo 
București). Iacob, Oțe- 
lea, Gațu, Marinescu 
(Steaua), Horobăț (Di
namo Bacău). Oană 
(„U“ Cluj), Costache I 
(„U“ București) și al
ții, care nu și-au pre
cupețit eforturile pen
tru succesul echipelor 
lor; același public 
însă a dezaprobat mo
dul în care o bună 
parte din conducătorii 
de joc s-au achitat de 
misiunea încredințată. 
Atît arbitrii de centru 
(Stoicovici, Luchici), 
dar mai ales cei de 
poartă, au fost adesea 
neatenti, provocînd 
confuzii și dînd decizii 
inverse.

Ieri s-au consemnat 
următoarele rezultate: 
Dinamo București — 
Timișul 27—15 ; Poli
tehnica Timișoara — 
Dinamo Bacău 15—11; 
Politehnica Galați — 
Universitatea Cluj 20— 
16 ; Steaua — Univer
sitatea București 23— 
14 ; Dinamo Brașov — 
Rafinăria 18—17.

Fotbal pe zăpadă
Cu tot timpul nefavorabil, ieri echipele de 

fotbal au susținut meciuri de verificare, înain
tea începerii returului campionatului. La Craio
va, Universitatea a învins cu 3—2 (2—2) pe Di
namo București. Din echipa dinamovistă au lip
sit însă Dumitrache, Ghergheli și Nunwelller VI. 
La scorul de 2—2, Boc a ratat o lovitură de la 
11 m.

Alte rezultate înregistrate : Steagul roșu Bra
șov — A.S.A. Tg. Mureș 5—0 (3—0) ; Metrom 
Brașov — Universitatea Cluj 9—1 (0—0) ; Petro
lul Ploiești — Politehnica Iași 2—1 (0—0) ; 
Steaua — Progresul București 1—0 (0—0) ; Ra
pid — Rapid (tineret) 6—4 (2—2).

la baschet

POLITEHNICA
A RATAT 

0 MARE ȘANSĂ

| Cronica zilei
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Duminică după-amiază a părăsit 
Capitala, plecînd la Ankara, o dele
gație economică română condusă de 
Vasile Răuță, adjunct al ministrului 
comerțului exterior., în vederea tra
tativelor și semnării protocolului pe 
anul 1969 privind schimburile comer
ciale între România si Turcia.

★
prilejul împlinirii a 75 de ani 
nașterea pictorului Lucian Gri- 

Muzeul de artă din Con-

Conditio științifică
A

In cîteva rînduri
• LA LISABONA, în „Cupa cam

pionilor europeni" la volei feminin 
s-au întîlnit echipele Slavia Bratis
lava șl Benfica Lisabona. Voleibalis- , __ _ __ .___
tele cehoslovace au obtinut victoria sovietice a fost apărată. excelent de 
cu 3—0 (15—3, 15—2. 15—9): Lev Iașin. ’

de fotbal echipele Vasco de Gama 
(Brazilia) și Dinamo Moscova. Fot
baliștii sovietici au obtinut victoria 
cu scorul de 2—0 (1—0). Poarta echipei

■

Ecourile Olimpiadei mexicane se 
prelungesc, suscitînd discuții ample 
nu num?d în legătură cu performan
tele u’^toare înregistrate, ci și în 
ceea <SL privește statutul ce trebuie 
acordat fenomenului sport în an
samblul preocupărilor omului seco
lului XX.

Toate acestea și multe altele Im
pun deschiderea unghiului sub care 
trebuie privită Olimpiada anului 
1968, depășindu-se chiar cadrul 
strict al performanței sportive, pă- 
trunzînd în domenii oarecum adia
cente. „Jocurile Olimpice din Mexic
— conchidea ziaristul francez Guil
laume Hanoteau
— nu vor fi jocu
rile unei regiuni 
a globului. Ele 
vor fi jocurile u- 
nei epoci, a epocii 
noastre, 
Jocuri 
ale omului 
dern".

Nimic mal 
colului XX

primele
Olimpice 

mo-

puncte de vedere

adevărat. Lumea 
a vrut să-și 

vedească sieși că acest om „nervous 
break down" (cu nervii la pămînt) 
nu este un alienat ireversibil în ra
port cu propria sa natură, că gă
sește în sport (în mișcarea fizică în 
general) o sursă primară pentru 
a-și argumenta condiția, pentru a-și 
lărgi continuu limitele. Toate a- 
cele particularități specifice ale 
locului care a găzduit Olimpiada 
mexicană n-au jucat, pînă la urmă, 
alt rol decît pe acela de a favoriza 
desfășurarea și dezvoltarea „revolu
ției tehnico-știintifice în sport" (for
mularea aparține lui Jesse Owens, 
marele atlet, care denumea astfel re
lația atît de strînsă care există astăzi 
între diferitele sectoare ale științei 
și activitatea sportivă).

Fiecare dintre ultimele ediții ale 
J. O. a însemnat o treaptă urcată 
«pre limita superioară a posibilită
ților umane, în acest domeniu. La 
Tokio (1964) au fost consemnate 11 noi 
recorduri mondiale și 27 olimpice. 
„Mexic ’68“ își propusese, dacă se 
poate spune așa, să depășească 
Tokio, fapt care s-a și petrecut: 
14 recorduri mondiale șl 27 olim
pice.

Era deci necesar un ajutor din a- 
fară, iar acest ajutor nu putea veni 
decît din incinta laboratorului omu
lui de știintă, înscriind astfel sportul 
în rîndul celorlalte sectoare ale acti
vității umane în care știința este de 
mult stăpînă. Noile performante- 
limită nu sînt altceva decît urmă
rile concrete ale acestei revoluții 
tehnlco-științiflce din sport. Și dacă 
vom încerca să enumerăm cîteva 
dintre laturile pregnante ale acestui 
fenomen, cîteva dintre formele sale 
concrete de manifestare, nu vom 
putea ocoli pista de tartan, labora
toarele medicilor, fiziologilor și fizi
cienilor. ale geneticienilor sau die- 
teticienilor, centrele de cercetare ști
ințifică apărute în majoritatea ță
rilor olimpice, întregul lor aparataj 
ultradlmensionat, inframodernizat.

„Tartanul va revoluționa atletis
mul" — s-a spus de nenumărate ori 
în timpul și înaintea J. O. din 
Mexic. Și, într-adevăr, tartanul — 
această „pistă stacojie" — a produs 
de acum modificări esențiale în teh
nica și tactica unor probe atletice. 
„Sînt fericit de a fi deschis o 
„nouă epocă" în istoria cursei de 
400 m — declara Lee Evans, după 
obținerea senzaționalului timp de 
43,8. ’ ■ . .
cei 
tn

obi- 
consta 
„cîine

Am sfîrșit cu acel 
de altădată care 

a alerga ca un 
turbat". „Noua epocă- rezidă în des
compunerea distanței în două sprin
turi prelungite, care-i oferă atletului, 
după 250 m de plină viteză, un inter
val de relaxare psihică. Noutăți tac-

tice au fost remarcate și în proba 
de 110 m garduri, la 5 000 m și altele. 
Așadar, implicațiile pătrunderii ști
inței în zona recordurilor sportive se 
fac simțite incă de pe acum în în
suși procesul lor tehnologic, dacă spu- 
nînd așa nu forțăm lucrurile. Chiar 
de. la prima „probă", antrenorii, pre
ocupați de viitor și mai ales recep
tivi la tot ce intervine, modlficînd 
vechile structuri, caută căile care 
duc spre explorarea posibilităților 
create. Pe arenele mexicane au fost 
văzuți acel tip de spectatori neobiș- 
nuițl, înarmați îndeosebi cu aparate 
de filmat — practicînd ceea ce s-a 

denumit, prin a- 
daptare, cerce
tarea sportivă ; 
oamenl-antrenori 
care voiau să în
registreze pe pe
liculă tot ceea ce 
era nou în teoria 
și experiența 
sportului inter

național, și filmotecile tehnicienilor 
au și înregistrat de acum materialul 
cules.

Recordmanul deceniului al șaptelea 
al secolului nostru nu mal este un 
„accident de mediu", un fericit exem
plar al speței umane care întrunește 
absolut întîmplător calități fizice ex
cepționale. Și doar atît. Recordmanul 
deceniului al șaptelea înseamnă date 
fizice și psihice excepționale și mai 
ales deplina cunoaștere a întrebuin
țării acestor date, încadrate într-un 
anumit proces evolutiv de perfecțio
nare.

Această condiție modernă a sporti
vului de mare performantă pune cu 
atît mai acut problema dezvoltării 
sportului școlar, iar exemplul Aus
traliei — ai cărei reprezentanți au 
fost mereu în focarul întrecerilor — 
este edificator. Succesele Australiei 
atît la ediția recentă cît și la cea pre
cedentă se datorează în mare măsură 
extraordinarei vitalități a sportului 
școlar din această tară, compensîn- 
du-se astfel lipsa mijloacelor finan
ciare (statul sprijină simbolic activi
tatea sportivă).

Gigantismul Jocurilor a fost obiec
tul multor discuții și cu prilejul se
siunilor diferitelor organisme olimpi
ce sau al federațiilor sportive inter
naționale, sesiuni care au avut loc în 
preajma începerii J.O. din Mexic. S-a 
considerat că amploarea manifestări
lor depășește scopul inițial al mișcării 
olimpice : dezvoltarea în rîndurile ti
neretului a interesului pentru sport.

Astăzi, în multe țări din lume, 
sportul este considerat activitate de 
interes national, iar sub unghiul în
trecerilor olimpice se depun eforturi 
materiale deosebite. Fenomenalele 
recorduri ale „Olimpiadei me
xicane" înseamnă tot atîtea „ma
nifeste" pentru atragerea tine
retului lumii sub arcul voltaic al 
gloriei sportive. Atunci, aproaDe de 
tîmpla argintie a Popocatepetl-ului, 
în timpul zilelor fierbinți ale Olim
piadei, ca și acum, sub imperativul a- 
nalizei lucide a fenomenului sport 
din zilele noastre, găsim tot atît de 
multe argumente pentru a demons
tra că Olimpiada mexicană va marca 
un moment esențial în istoria sportu
lui de performantă, a olimpismului. 
Aci a fost atinsă o anume limită care 
a mărginit pe ieri, de azi și miine. Re
cordurile de miine vor fi reflexul 
noii condiții tehnico-știintifice a 
sportului, iar telul mișcării olimpice 
va trebui să exprime esența acestei 
activități, în acest context nou al so
cietății zilelor noastre. Mijloc de co
municare între oameni sau mijloc de 
educație fizică-cetătenească, sportul 
poate și trebuie să contribuie la crea
rea unui climat de înțelegere între 
tinerii din lumea întreagă.

Valentin PAUNESCU

• CAMPIONUL 
SĂRITURA CU

OLIMPIC 
PRĂJINA.

LA
Bob 

Seagren (S.U.A.), a egalat cea mai 
bună performantă mondială pe te
ren acoperit în cadrul concursului’ 
desfășurat la Los Angeles. El a tre
cut peste ștacheta înălțată la 5.33 m.

o LA CARACAS. în prezența a 
peste 20 000 de spectatori, s-au întîl- 
nit într-un meci internațional amical

• Noi rezultate de valoare au fost 
înregistrate în cadrul concursului in
ternational de patinaj viteză de la 
Inzell (Bavaria). Proba de 1 000 m 
masculin a fost cîștigată de norve
gianul Eriksen cronometrat în 1’20” 
3/10. Suedezul Boerjes s-a clasat pe 
primul loc Ia 500 m cu timpul de 
39”5/10.

PRONOSPORT
Concursul din 9 februarie

Atalanta — Fiorentina (0—1) 2 
Bologna — Lanerossi 
Cagliari — Varese 
Milan — Verona 
Napoli — Internazionaie 
Palermo — Juventus 
Roma — Pisa 
Torino — Sampdoria 
Padova — Brescia 
Reggiana — Lazio 
Catanzaro — Foggia 
Mantova — Spai 
Bari — Monza

(Urmare din pag. I)

(3—0) 1 (0—0) X 
(3-0) 1 
(3-1) 1 
(1-1) X 
(2—0) 1 
(2-0) 1 
(0-0) X 
(1-0) 1 
(1-1) X 
(1—1) X 
(2—1) 1

Cu alte cuvinte — sate 
noi. Pe urmă, pe măsu
ra creșterii cîștigului, mo
bilă și acareturi. Au 
tras în sat lumină electri
că, și-au cumpărat radiouri 
și televizoare, au construit 
școli și cinematografe, că
mine culturale și dispensa
re. Un tîrg ca Adjudul, cu 
35 de dughene și 188 de 
case din 
mai acum 
are străzi 
bulevarde, 
toată f 
blocuri, 
deri, o casă de cultură mo
dernă. La Mărășești fabrica 
chimică este în plină dez
voltare și modernizare. 70 
la sută din populația orașu
lui e populație activă, iar 
jumătate din case sînt noi. 
Marile triaje de cale fera
tă din Mărășești și Adj ud 
au concentrat aproape toa
tă oferta de muncă locală

Trenul care pleacă din 
Focșani spre Odobești este 
întesat cu muncitori de la 
I.A.S. și de la Stațiunea 
experimentală viticolă. A- 
ici, la stațiune, directorul, 
ing. Dumitru Beznea, ne po
menește realizările obținu
te pe cîmpurile de expe
riență, în colecțiile ampelo- 
grafice, în laboratoare :

— S-au reținut în cul
tură numai soiuri de mare 
valoare. Fetească regală. 
Galbenă de Odobești. Ries
ling italian. Băbească nea
gră. Apoi — prin studii 
privind determinarea dis
tantelor de plantare, siste
mul de tăiere. îngrășarea 
solului — s-au obtinut 21 
de hibrizi noi. deosebit de 
valoroși.

Colinele Odobeștiului se 
întind pînă departe. în za
re. Acolo se unesc cu alte 
dealuri, acoperite de vii și 
livezi — întinderi nesfîr- 
șite (9,6 la sută din supra
fața viticolă a tării) se o- 
dihnesc sub zăpadă aștep-

cărămidă pînă 
douăzeci de ani. 
largi, adevărate 

străjuite pe 
întinderea lor de 

cîteva întreprin-

• Proba masculină de slalom uriaș 
din cadrul competiției Internationale 
de schi dotată cu „Cupa Pamporova" 
a fost cîștigată de austriacul Kurt Re
her in 2’52”36/100. Michel Bozon 
(Franța) s-a clasat pe locul doi cu 
2’52”95/100 urmat de austriacul Franz 
Resman — 2’56”73/100. Pîțtia a mă
surat 1 550 m (360 m 38 porți). pro
ba desfășurîndu-se în două mah'se. 
Schiorul român M. Focșeneanu ș-a 
clasat pe locul 18.

• în concursul internațional mas
culin de schi, do la Aare (Suedia) care, 
de asemenea, a contat pentru „Cupa 
Mondială", proba de slalom uriaș a 
revenit francezului Jean Noel Augert,

• IN SFERTURILE DE FINALĂ 
ALE C.C.E. la baschet masculin. 
Standard Liăge a învins cu 80—67 
(39—26) pe Maccabl Tel Aviv.

tînd clipa viitoarei rodiri. 
O imensă bogăție (17 la su
tă din producția marfă de 
struguri a țării) este mereu 
sporită de priceperea oa
menilor, care unesc secula
ra lor experiență cu știința.

Valorificarea aurului ver
de este în aceste părți o 
activitate de primă însem
nătate. în cele două între
prinderi forestiere ale ju
dețului lucrează peste 
6 000 de muncitori. în anii 
construcției socialismului, 
lucrări în valoare de mul
te milioane de lei au îm
bunătățit condițiile de ex
ploatare ; s-au construit

SOFIA. (Corespondență tele
fonică de la Al. Valentineanu). 
— Returul partidei dintre cam
pioana Romăniei (Politehnica 
București) și cea a Bulgariei 
(Akademic Sofia), în cadrul 
grupei B semifinale a „Cupei 
campionilor europeni" rezervată 
echipelor feminine de baschet, 
a avut un deznodămînt nefavo
rabil baschetbalistelor noastre 
Învingătoare cu 74—63 la Bucu
rești, ele au pierdut acum cu 
81—66. După ultimele modificări 
ale regulamentului acestei 
competiții continentale, două 
puncte în clasamentul grupei 
sînt atribuite formației care, 
după disputarea celor două în
tâlniri (tur și retur), acumulează 
un cdșaveraj general favorabil. 
Coșaverajul total le-a avantajat 
pe sportivele sofiote : (144—140). 

Studentele bucureștene s-au 
prezentat în sala „Slivnița" în 
fața unui public numeros, cu o 
zestre de 11 puncte, obținută pe 
teren propriu, și cu dorința de 
necontestat de a-și păstra acest 
avantaj.-Din primele minute ale 
partidei ele au controlat jocul 
și — prin aruncările reușite de 
la semidîstănță ale lui Taflan 
și Dumitrescu, precum și prin 
acțiunile excelente de sub pa
noul.advers ale lui Ciocan — au 
condus permanent. în minutul 12 
avînd 3 puncte avans (25—22).

Trei minute mai tîrziu Ecate- 
rina Vogel este descalificată 
pentru 5 greșeli personale ; ast
fel. româncele sînt serios handi
capate pentru tot restul timpu
lui de joc. Partida se echili
brează. pentru ca în finalul pri
mei reprize Politehnica să ter
mine cu un avantaj minim 
(39—38).

In partea a doua, scorul con
tinuă să se mențină egal, pînă 
in minutul 28 (47—47), dar bucu- 
reștencele nu mai acționează cu 
aceeași luciditate ca la început, 
se grăbesc nejustificat in atac 
și ratează numeroase aruncări 
libere. Dumitrescu și Ciocan se 
află în fruntea acestor ratări, 
fapt care, după părerea noastră, 
a determinat soarta partidei. în 
min. 36 este descalificată și Ta
flan. Cu 60, sec. înainte de final, 
arbitrul turc Kinaci, la situația 
de 77—65, a anulat prin „pași" 

sancționare cu greșeală perso- 
,'.ndt^l^'f^l,<2fc/’olepul său Brou- 
mgh ș^oppi, tn loc de o decizie 
.de acordă fault la jucă-
toarea noastră Diaconescu... Re
zultat final: 81—66 in favoarea 
echipei Akademic.

Indiferent de unele scăderi 
în maniera de conducere a ce
lor doi arbitri, jucătoarele de la 
Politehnica au ratat o mare 
șansă aici la Sofia, datorită mai 
ales lipsei de combativitate in 
apărare (în special în ultimele 
minute), procentajului slab la 
aruncările libere (53 la sută) și 
încercărilor grăbite in atac.

Cu 
de la 
gorescu, 
stanta a organizat o sală comemora
tivă care cuprinde lucrările artistu
lui aflate în patrimoniul muzeului, 
precum și de la muzeul sătesc din 
Topalu. Predomină peisajele, reali
zate la București. în Dobrogea și în 
sudul Franței, und'e a studiat artistul.

★
Duminică s-au încheiat la Sibiu 

manifestările tehnico-știintifice pri
vind propaganda tehnică, sub denu
mirea de „Protechnica-Sibiu 69". 
Timp de 8 zile. în întreg cuprinsul 
județului au avut loc simpozioane, 
sesiuni științifice, colocvii. întîlnlri 
și schimburi de experiență cu eco
nomiști. oameni de știintă și alti 
specialiști, consfătuiri cu inovatori, 
expoziții etc. Au fost dezbătute pro
bleme de organizare a întreprinderi
lor. de introducere a celor mai noi 
metode si procedee, de extindere a 
mișcării de inovații si altele.

Ieri în țară : vremea s-a men
ținut rece, devenind umedă în 
cea mai mare parte a țării. Ce
rul a fost mai mult acoperit. 
Au căzut ninsori temporare în 
Banat, Transilvania, Oltenia și 
Moldova și cu caracter local în 
Muntenia. în Dobrogea s-au 
semnalat precipitații izolate, sub 
formă de ninsoare și ploaie.

Timpul probabil pentru zilele 
de 11, 12 și 13 februarie. In țară : 
vreme rece, cu cerul mai mult 
acoperit. Va ninge mai ales în 
cîmpia Dunării și în Dobrogea. 
în prima parte a intervalului, 
vîntul va sufla potrivit din sec
torul estic, cu intensificări pînă 
la tare în sudul țării, unde local 
va spulbera zăpada. Apoi, inten
sitatea vîntului va slăbi trep
tat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 15 și 
minus 5 grade, iar maximele 
vor oscila între minus 8 grade 
și 2 grade. In București : vreme 
rece, cu cerul mai mult acope
rit. Va ninge temporar. Vîntul 
va sufla potrivit, cu intensificări 
din sectorul estic în prima par
te a intervalului. Temperatura 
se menține coborîtă.

(Agerpres)

URGENȚE PE ȘANTIERELE
OBIECTIVELOR INDUSTRIALE

(Urmare din pag. I)

Turneul internațional

Turneul internațional feminin de 
baschet, desfășurat timp de trei zile 
la Brașov, a luat sfîrșit cu victoria 
echipei Voința (România). Baschetba
listele noastre au învins cu 46—41 pe 
Septemvri (Bulgaria), cu 79—60 pe 
Start (Polonia) șl cu 60—35 pe Spar- 
takus (Ungaria).

de masă, 
cabane 
în locurile cele mai ascun
se în munte, lă Misina și 
Butucoasa, la Ursa 
covelu.

întoreîndu-ne la 
plecat din munte 
lungă călătorie, un 
trebuie făcut la IPROFIL 
Gugești, unitate veche, 
în dezvoltare, a cărei 
ultimă cotă atinsă în pla
nul de modernizare este 
fabrica de furnire care 
produce 6 milioane metri 
pătrați pe an. Stejarul, fa
gul, mesteacănul si palti
nul îsi fac prima toaletă în

Găsești 
forestiere

azi 
pînă

și Mil

lemnul 
într-o 
popas

an

Deși între cele trei obiective sint 
deosebiri mari în ce privește sta
diul execuției, o trăsătură le este 
comună tuturor: nici unul dintre 
ele nu întrunește, după mai bine do 
o lună din acest an, condițiile optime 
de funcționare. Cea mai avansată 
este investiția de la uzina „Lamino
rul"—Brăila și, după cum s-a văzut, 
ea este considerată chiar ca aptă 
de funcționare. într-adevăr, noul la
minor funcționează. Acesta este însă 
doar un aspect al problemei. Impor
tant este însă ce oferă el momentan 
economiei naționale. Potrivit docu
mentației care stă la baza dezvoltării 
și modernizării laminorului, o bună 
parte din oțelurile prelucrate trebuie 
să o dețină mărcile superioare. Or, 
tocmai aceste oțeluri speciale, ce 
motivează însăși rațiunea investiției 
făcute (oțelurile pentru rulmenți, 
arcuri dețin peste 50 la sută din 
capacitatea proiectată) — nu pot fi 
prelucrate din lipsa sectorului de tra
tament termic. Ceea ce produce a- 
cum noua linie nu se deosebește 
ca sortimentație de ceea ce se 
fabrica înainte de modernizare. Deci, 
practic, problema finalizării grabnice 
a investiției de la „Laminorul" Brăila 
rămîne deschisă'.'

Evoluția lentă a lucrărilor pe cele 
trei șantiere a fost și continuă să 
fie încă condiționată de activitatea' 
sub orice critică a constructorilor și 
montorilor. Dacă punerea în func
țiune a laminorului de la Brăila a 
întîrziat, aceasta se datorește în ma
re parte restanțelor pe care le-a a- 
cumulat lună de lună constructorul 
— întreprinderea 7 constructii-mon- 
taj Galati. Chiar și la 1 februarie 
a.c., la cuptorul nr. 1 mai erau de 
executat multe lucrări de construc- 
tii-montaj. De asemenea, Trustul 2 
montaj București nu terminase nu
meroase lucrări la instalația 
să tensiune.

în loc ca situația specială în care 
se găsește acest obiectiv, ca 
două noi fabrici la care ne-am re
ferit mai înainte, să determine o 
stare de „alertă" în execuție din 
partea constructorilor și montorilor, 
se observă tot mai evident tendin
ța de abandonare a lucrărilor prin 
transferarea unei părți din perso
nal către alte șantiere. La „Lami
norul" — Brăila, de pildă, mon- 
torul șl-a retras o bună parte din 
forța de muncă, refuzînd să mai pri
mească comenzi pentru remedierea 
unor inexactități de montaj care a- 
par în timpul funcționării utilaje
lor.
lași

de

și

joa-

cele

După cum s-a văzut, t 
fenomen se înregistrează

ace-
1 șl

400 de meseriași la o popu
lație de 29 000 de locuitori. 
Atît. Astăzi. 1 300 de mun
citori lucrează numai la 
Combinatul de industriali
zare a lemnului.

— Anul acesta va începe 
să producă fabrica de plăci 
fibrolemnoase. care va a- 
sigura jumătate din pro
ducția tării la acest sorti
ment — ne informează di
rectorul, ing. Lucian Oltea- 
nu.

Pînă nu de mult, com
binatul era ..totul" pentru 
Focșani. Clasamentul in
dustrial a fost însă modi
ficat în fiecare an si se va

„PE-UN PICIOR
DE PLAI... ✓ ✓

ara

drumuri forestiere, iar 
munca manuală istovitoa
re. cu topoare și tapine ru
dimentare. a fost înlocuită 
aproape în întregime de 
mecanizare. Acum în ma
sivul Vrancea sînt 175 guri 
de exploatare, din care a- 
nul trecut au fost livrați 
economiei naționale circa 
850 000 mc masă lemnoasă 
cu beneficii suplimentare 
de 3 milioane lei.

în sunetul aspru 
răstrăului mecanic 
resc munca unor 
pînă mai ieri săteni.

— Ne-am motorizat în 
toate : fierăstrău, funicu
lar. camion, cale ferată — 
îmi spune muncitorul F. 
Damian. Să nu mai vorbim ■ 
de cabanele unde dormim.

al fle- 
urmă- 

oameni

munte, apoi urmează o mi
găloasă finisare industria
lă.

Finalul itinerarului nos
tru vrînceăn ne -ădUce în 
reședința de județ. Focșani 
aparține istoriei, este unul 
din orașele Unirii. Chiar și 
legenda întemeierii orașu
lui vorbește despre dorin
ța seculară a locuitorilor 
celor două țări române de a 
șterge hotarele dintre ele. 
Deși municipiu în anii pre
mergători ultimului război 
mondial, starea lui edili
tară era în mare suferin
ță. Anuarul statistic din a- 
nul 1938 evită să pomeneas
că numărul locuitorilor o- 
cupati în industrie. Erau 
doar vreo 400 care lucrau 
în ateliere meșteșugărești.

modifica spectaculos în vii
tor. Investiții în valoare 
de o jumătate de miliard 
lei vor asigura punerea în 
funcțiune a unor capaci
tăți noi de producție precum 
și dezvoltarea celor exis
tente. Marea întreprindere 
VINEXPORT și-a construit 
o cramă de 1 050 vagoane 
și o secție de coniac — 
unice, poate. în această 
parte a Europei. Automati
zarea și mecanizarea vini- 
ficației au dus la trans
formarea podgoreanului în 
laborant.

La o altă poartă a Foc
șanilor. Fabrica de confec
ții — cu aspectul ei elegant 
de transatlantic albastru 
pornit într-o lungă călăto
rie — și-a realizat planul a-

nual pe 1968 cu 12 zile mai 
devreme asigurînd o depă
șire efectivă de 11 milioane 
Iei.

în orașul care anunța că 
în 1938 — cîtă ironie con
țin cifrele! — au fost o- 
ferite 9 (nouă) consultații 
gratuite lehuzelor, în 1968 
s-au acordat femeilor 
95 000 de vizite medicale

Privesc planul de siste
matizare a orașului. In 
1969 se vor construi 800 
de apartamente, adică se va 
dubla numărul de aparta
mente noi existente în oraș. 
Acest tablou urbanistic tre
buie completat cu alte Ima
gini de perspectivă imedia
tă : încă 32 de săli de clasă 
pentru licee, 40 săli de clasă 
pentru școli profesionale, 
internate cu peste 1000 
locuri, un spital cu poli
clinică, o casă de cultură 
cu 600 de locuri, renova
rea teatrului existent, un 
cinematograf, un complex 
sportiv, o sală de sport, 
23,5 km canalizare, 2 200 
m.l. străzi.

...în cîteva zile autorul 
acestor 
aproape 
murile 
totuși.
monografic al acestui nou 
județ îi apar destul de mo
deste în comparație cu rea
litatea, cu dinamismul 
transformărilor ce însufle
țesc munca și viata oame
nilor din acest colt al tă
rii. De ce ? Pentru că tot 
ce ni se înfățișează acum 
dinaintea ochilor va fi 
miine depășit. Politica con
secventă de industrializa 
re și de ridicare a tuturor 
ținuturilor tării, înfăptuită 
de partidul nostru, a fost 
marcată și în județul Vran- 
cea de pașii fermi făcuți 
pe drumul progresului și al 
civilizației. Importantele 
investiții făcute de statul 
socialist, cheltuirea inten
să de efort și inteligență 
deschid larg porțile unoi 
noi și apropiate prefaceri.

rînduri a parcurs 
300 de km pe dru- 
Tării Vrancel. Și 
piesele dosarului

1b Fabrica de mobilă din Ora
dea. Mai mult chiar, aici aproape 
toți conducătorii unităților de cons- 
tructii-montaj au dispărut de pe 
șantier, fiind mutați la Cluj, Brașov 
sau în alte locuri. Restul de efectiv, 
rămas fără coordonare, mai mult 
pierde vremea decît lucrează.

Cît privește Fabrica de ulei de la 
Slobozia, în exclusivitate reproșurile 
i se cuvin antreprenorului general — 
Trustul 1 construcții București. Si
tuația în care a adus — și continuă 
să mențină — acest important șan
tier republican este de-a dreptul a- 
larmantă. Deși fabrica trebuia să in
tre în funcțiune de la 1 septembrie 
1968, după aproape o jumătate de an 
întîrziere, nici cel puțin o parte a 
lucrării nu este terminată pînă la ca
păt, nemaivorbind că secții întregi 
de fabricație sînt abia în faza cons
trucțiilor și montajului. Aceeași apa
tie, pe care o semnalam în urmă cu 
9 luni într-un alt articol scris în 
ziarul „Scînteia", stăruie și azi pe 
acest șantier. Factorii de răspundere 
din partea constructorului reclamă 
lipsa forței de muncă. Fie-ne per
mis să le spunem că nu au dreptate. 
Și acum, ca șl în vara trecută, am 
văzut multi muncitori care efectiv, 
zeci de minute cît i-am urmărit, 
n-au mișcat un deget.

Beneficiarul ne-a spus că, adese
ori/constructorul își explică inacti
vitatea și prin argumentul că îi lip
sesc diverse materiale. Am fost in 
ultimii ani pe zeci de șantiere, din
tre care unele se remarcau prin ne- 
orînduiala și proasta gospodărire. 
Ceea ce oferă acum ochiului șantie
rul fabricii de ulei întrece orice li
mite, frizînd pur și simplu — fie-ne 
iertată tăria cuvîntului, dar numai el 
poate spune totul — batjocura. Ma
teriale în cantități apreciabile stau 
aruncate peste tot, făcînd o compo
ziție perfectă cu noroiul, cu ză
pada. Materiale de instalații șt 
utilaje pentru montaj stăteau tro
ienite în fața halei de îmbutelie- 
re, peste ele circulîndu-se ca 
pe drumul mare, Dintr-o totală 
lipsă de prevedere, apa care » inun
dat subsolul de la casa mașinilor s-a 
transformat într-un veritabil sloi de 
gheață, gros de circa 40 cm, în care 
au fost prinse mai multe aparate, 
utilaje și importante cantități de alte 
materiale. în celelalte secții, peste 
utilajele gata montate s-a aruncat 
cu mortar, apă sau chiar cu noroi, 
deteriorîndu-le. „Am ajuns să pă
zim fiecare utilaj" — se tînguia di
rectorul fabricii. Risipa și neglijenta 
crasă, care au găsit o „gazdă bu
nă" pe acest șantier, credem că ar 
trebui să facă neîntîrziat obiectul 
unei anchete serioase din partea or
ganelor de control ale Ministerului 
Finanțelor, Băncii de Investiții, care 
să stabilească proporția daunelor 
provocate și răspunderile precise 
pentru recuperarea lor pînă la ul
timul leu.

Dacă ritmul de lucru este slab, 
te aștepți ca cel puțin calitatea lucră
rilor să fie bună. Din păcate, și acest 
capitol a constituit un prilej de in
sistente acuzații la adresa construc
torului. La Fabrica de ulei de la 
Slobozia, lucrul de proastă calitate 
se vede aproape la tot pasul : utilaje 
și instalații montate defectuos, zidă
rie și betoane deteriorate, tencuieli 
și pardoseli căzute sau sparte, într-o 
măsură, lucrul de proastă calitate 
și-a lăsat amprenta și pe șantierul 
Fabricii de mobilă din Oradea. Bene
ficiarul este nemulțumit îndeosebi 
de calitatea pardoselilor. Și în loc să 
remedieze aceste deficiente, în ul
tima vreme constructorii celor două 
fabrici fac risipă de tot mai multă 
energie pentru a-i convinge pe bene
ficiari să preia obiectivele cu cît 
mal multe improvizații, angajîndu-se 
că pe parcurs le vor remedia.

Este timpul să înceteze acest joc 
Iresponsabil. A trecut vremea dis
cuțiilor și parlamentarilor inter
minabile, cu participări la nivel „mai 
mic" sau „mai înalt". în aceste zile 
este momentul acțiunilor hotărîte, 
precise și cu eficacitate imediată. 
Fiecare zi, fiecare ceas au devenit 
extrem de prețioase și irosirea lor 
poate cîntări greu în balanța restan
telor ce există. Acest lucru ar tre
bui să-1 aibă în vedere, în primul 
rînd, conducerea Ministerului Indus
triei Construcțiilor, în subordinea 
căruia se află organizațiile de cons
trucții care au creat situații intolera
bile pe cele trei mari șantiere — 
Trustul 1 construcții București, în
treprinderea construcții-inontaj 9 
Cluj, întreprinderea de construcții 
montaj 7 Galați. De aceea, mai mult 
ca oricînd, se impune ca conducerea 
M.I.C., în strînsă colaborare cu ti
tularii de investiții și beneficiarii 
noilor obiective, să depună maximum 
de interes și efort pentru a accelera 
ritmul de execuție și a asigura in
trarea grabnică în funcțiune a celor 
trei obiective. Nici un moment nu 
trebuie scăpat din vedere că orice 
prelungire a întîrzierii în darea în 
funcțiune a unui obiectiv sau altul 
declanșează perturbați! în dispoziti
vul echilibrat al planului economiei 
naționale, afectînd producția și acu
mulările prevăzute a se obține de pe 
urma lor.
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agenții® de presă transmit
a ministerului

de Nord îi revin 
milioane tone, sau 29,2 la 
Orientului Mijlociu îi revin 
milioane tone, sau 28,5 la 
Pe locul trei, potrivit sta-

mondială
Hermes in fata

din spațiul
protecțîoniste

interatlantic

onală
Lucrările Congresului
Partidului Comunist

Producțiaî

@ încheierea vizitei în 
U.R.S.S. a președintelui Re
publicii Populare a Yeme
nului de Sud ® „Al Gum- 
hurya" despre contactele de 
la O.N.U. dintre cei patru

MOSCOVA 9 (Agerpres). — în 
comunicatul comun cu privire la 
vizita în U.R.S.S. a președintelui 
Republicii Populare a Yemenului 
de Sud, Mohammed Kahtan Al- 
Shaabi, dat publicității la Mosco
va, se arată că în cursul schim
bului de păreri cu conducătorii 
sovietici, într-o serie de probleme 
ale situației internaționale, s-a con
statat coincidența sau apropierea 
pozițiilor celor două părți. Guver
nul sovietic, se arată în comunicat, 
a informat guvernul Republicii 
Populare a Yemenului de Sud des
pre noii pași pe care îi întreprinde 
în vederea ajungerii la o regle
mentare în Orientul Apropiat.

CAIRO 9 (Agerpres). — Intr-un 
articol publicat la 9 februarie, zia
rul „Al Gumhurya" scrie că con
tactele în vederea punerii în apli
care a propunerii franceze de con
sultări a celor patru puteri s-au 
referit pînă acum la următoarele 
cinci puncte: 1. Data precisă a 
reuniunii; nu înainte de prima 
săptămînă a lunii martie ; 2, Ni
velul reprezentării la ședințe, ți- 
nînd seama de faptul că propu
nerea franceză a sugerat ca ea să 
aibă loc la nivelul reprezentanților 
permanenți la O.N.U. ; 3. Ordinea 
de zi a reuniunii; 4. Elaborarea 
unei formule garantînd menține
rea consultărilor în cadrul O.N.U. 
șl a rezoluției Consiliului de Secu
ritate din noiembrie 1967 — for
mulă care ar trebui să țină sea
ma de participarea secretarului 
general al O.N.U., U Thant, sau 
a lui Gunnar Jarring sau amîn- 
durora la aceste consultări; 5. A- 
titudinea israellenilor și arabilor 
față de reuniunile celor patru 
mari.

CAIRO 9 (Agerpres). — Amba
sadorul Franței la Cairo, Franțois 
Puaux, a avut o întrevedere cu 
ministrul egiptean al afacerilor 
externe, Mahmud Riad, anunță co
tidianul „Al Ahram". Schimbul de 
vederi s-a referit la situația din 
Orientul Apropiat.

In cadrul unui miting organizat la Paris, comuniștii francezi și-au manifestat 
deplina solidaritate ci lupta poporului spaniol, exprimîndu-si protestul 

potriva măsurilojr represive dezlănțuite de autoritățile Iranchiste

—(■

PAKISTAN

KARACI 9 (Agetrpres). — Intr-o 
declarație făcută în cadrul reuni
unii Ligii musulmane pakistaneze 
(partid de guvernământ), președin
tele Pakistanului, Mohammad Ayub 
Khan, a lansat un apel pentru uni
tatea țării. Referindu-se la situa
ția existentă în Pakistan, ca ur
mare a manifestațiilor opoziției, 
Ayub Khan a declarat : Nu putem 
avea discuții intermina-bile despre 
fundamentul sistemului nostru de 
guvernămînt. Este necesar să ajun
gem la o înțelegere lațrgă care să 
se bucure de sprijinul poporului*.

El a adăugat că in acest scop do
rește să discute cu liderii opoziției. 
Ayub Khan a precizat că se opune 
promulgării unei noi constituții. El 
a subliniat, însă, că actuala con
stituție „este oricînd deschisă u- 
nor amendamente conforme cu do
rințele poporului”.

Duminică, la Bologna, puter
nicul centru muncitoresc al 
Italiei de nord, au continuat lu
crările celui de-al XII-lea 
Congres al Partidului Comu
nist Italian. Cea de-a doua zi 
a lucrărilor a corespuns cu pri
ma zi de dezbateri ale amplului 
raport prezentat de secretarul 
general al P.C. Italian, Luigi 
Longo. Analizînd multilateral 
activitatea 
P.C.I. 
lea, 
niile 
ticii 
da 
odată poziția partidului 
principalele probleme interne 
și externe ale Italiei, ale miș
cării comuniste și muncito
rești internaționale.

In ședința de duminică di
mineața au luat cuvîntul mai 
mulți delegați.

In intervențiile lor, delegații 
au afirmat sprijinul ferm față

desfășurată de 
după Congresul al XI- 
raportul trasează -li- 
directoare ale poli- 

partidului în perioa- 
viitoare, expunînd tot- 

în

de politica promovată de către 
P.C.I. în lupta pentru demo
crație, pace și progres social. 
Totodată, ei au făcut propuneri 
în vederea dezvoltării influen
ței comuniștilor italieni în 
rîndurile oamenilor muncii, a 
forței lor de luptă și organiza
torice. Vorbitorii au exprimat 
aprobarea față de raportul 
prezentat de Luigi Longo, față 
de aprecierile și obiectivele 
cuprinse în raport cu privire 
la problemele vieții sociale, po
litice și economice italiene, 
precum și la principalele pro
bleme ale situației internațio
nale, ale liniei politice și acti
vității desfășurate de P.C.I. 
pentru unitatea mișcării comu
niste, pentru dezvoltarea ra
porturilor bazate pe principiile 
marxism-leninismului și in
ternaționalismului proletar în
tre toate partidele frățești.

Discuțiile la primul punct al 
ordinii de zi continuă.

Potrivit unei statistici publi
cate de Petroleum Press Ser
vice din Londra. în 1968 pro
ducția mondială de petrol a 
depășit, pentru prima oară, 
cantitatea de 2 miliarde tone 
(exact 2,001 miliarde tone). în 
1967, producția mondială de 
petrol a fost de 1.832 miliarde 
tone.

Americil
584,8 
sută.
570,7 
sută.
tisticii date publicității la Lon
dra, se situează Europa răsări
teană cu o producție de 340 
milioane tone, sau 17 la sută. 
Urmează în ordine. America 
Centrală și de Sud cu 261 mi
lioane tone (13 la sută). Africa 
— 182 (9,1 la sută), Extrgmul 
Orient — 46 (2,3 la sută) și 
Europa occidentală — 17 mi
lioane tone sau 0,9 la sută din 
producția mondială. In anul ce 
a trecut. Europa occidentală a 
fost singura regiune care a în
registrat un regres al produc
ției de petrol, cifrat la un mi
lion tone.

DELHI 9 (Agerpres). — Dumi
nică s-au încheiat alegerile orga
nizate în patru state indiene, Ben
galul de Vest, Bihar, Penjab și Ut
tar Pradesh pentru desemnarea 
membrilor noilor parlamente lo
cale. Importante efective ale poli
ției au fost mobilizate pentru asi
gurarea ordinii, mai ales în statul 
Uttar Pradesh, cea mai populată 
regiune a Indiei, unde au fost sem
nalate o serie de incidente.

impu- 
demon- 
protest 
politicii

Zilele trecute la 
Londra a fost or
ganizată o 
nătoare 
strație de 
împotriva 
rasiste duse de re
gimul lui lan Smith 

In Rhodesia

Criza politică din Irlan
da de nord a intrat în faza 
unor confruntări decisive, ca 
urmare a hotărîrii premieru
lui O’Neill de a dizolva par
lamentul local și a recurge 
la alegeri generale. Punctul 
de plecare al actualelor fră- 
mîntări îl constituie mar
șul organizat de „Mișcarea 
pentru drepturi civile" (de 
orientare catolică) la 5 oc
tombrie anul trecut în ora
șul Londonderry, unde par- 
ticipanții, printre care și cîți- 
va deputați britanici, au a- 
vut de suferit represiuni 
polițienești. Ulterior au sur
venit ripostele extremiștilor 
protestanți din partidul uni
onist, succesive demonstra
ții șl ciocniri violente, . 
la care au contribuit 
în mare măsură discursu
rile incendiare ale reveren
dului Ian Paisley. Progra
mul de reforme expus de 
O'Neill, pentru a satisface 
parțial revendicările Mișcă
rii pentru drepturi civile și 
a calma astfel spiritele, a 
stîrnit însă reacțiile turbu
lente ale grupului extremist 
unionist, producînd disensi
uni chiar în sînul guver
nului de la Belfast. Fiind 
în dezacord cu linia mo
derată a lui O’Neill, trei mi
niștri au părăsit guvernul, 
iar zece deputați unioniști 
s-au întrunit lunea trecută 
pentru a cere schimbarea 
conducerii partidului. întru- 
cît dezbinarea în Partidul 
unionist amenința să ia pro
porții, O’Neill a considerat 
că alegerile reprezintă unica 
modalitate pentru a obține

o clarificare în ce privește 
raportul de forțe.

Agitația electorală a cu
prins în prezent toate cele 
49 de circumscripții ale Ir
landei de nord. în compe
tiție se află Partidul unio
nist (care în parlamentul di-

Direcția Partidului Baas din Irak a făcut cunoscut programul 
partidului, adoptat în cadrul Congresului acestui partid. Programul subliniază 
necesitatea dezvoltării industriei naționale petroliere și în același timp supra
vegherea strictă a activităților sooietăților străine care exploatează bogățiile pe
troliere ale Irakului. Se preconizează totodată crearea unei federații arabe a 
companiilor de petrol. In ceea ce privește problema minorității kurde, în pro
gram se arată că partidul Baas va continua acțiunile în vederea restabilirii rela
țiilor frățești între populația arabă și kurzi, în conformitate cu acordul intervenit 
în această problemă în iunie 1965.

Un grup de 50 de congresmeni americaniau dat Publi- 
cltății o declarație în caire se cere reexaminarea bugetului militar al S.U.A. pe 
exercițiul financiar 1969—1970 pentru a-1 aduce la proporții „rezonabile", ur
gentarea ratificării tratatului de .iieprbliferare, începerea convorbirilor bilaterale 
sovieto-americane asupra limitării armamentului nuclear și reconsiderarea deci
ziilor anterioare privind construirea’ sistemului antibalistic „Sentinel".

Mika Șpiliak, președintele 
Vecei Executive Federale a R.S.F. Iu
goslavia, și-a încheiat duminică vizita 
neoficială la Budapesta, plecînd spre 
patrie. El a fost oaspetele președintelui 
Guvernului revoluționar munoitoresc- 
țărănesc ungar, Jenă Fock, cu care a 
avut o serie de convorbiri.

PrOtOCOlul referit01, la schimbu
rile reciproce de mărfuri și de plăți 
între Polonia și Bulgaria pe anul 1969 
a fost semnat la Varșovia. Potrivit pro
tocolului, Polonia va livra Bulgariei 
mașini-unelte, motoare navale, insta
lații, articole electrotehnice, cocs, chi
micale și alte mărfuri și va importa 
produse ale industriei electronice, ma
șini-unelte, chimicale, fructe și legume, 
articole din piele.

Senatul Turciei a aprobat 
bugetul țării p® anul ftscal 1969 
cu 99 de voturi, contra 47. Potrivit 
datelor furnizate de agenția Anatolia, 
bugetul Turciei pe acest an a fost sta
bilit la 26 661 924 000 lire turcești. In
tr-o declarație făcută cu această oca
zie în Senat, primul ministru, Suleyman

Demirel, a precizat că bugetul Turciei 
va rămîne deficitar pînă în anul 1974.

Un buletin al Casei Klbe 
anunță că președintele Nixon a cerut 
sîmbătă lui Lee Dubridge, consilierul 
său științific, să întocmească un raport 
asupra posibilităților de reducere a 
programului spațial al S.U.A. și să-și 
dea avizul asupra oportunității invi
tării Departamentului apărării și Ad
ministrației naționale pentru cercetarea 
spațiului cosmic (N.A.S.A.) de a-și 
coordona cercetările lor în acest do
meniu. Președintele Nixon a preconi
zat, de asemenea, crearea unei comisii 
științifice, oare să examineze perspec
tivele programului spațial american.

Cosmonautul american 
Walter Schirra,care 3 participat 
la trei zboruri în spațiul interplanetar, 
a cerut în mod oficial să fie liberat 
din marina și din corpul de cosmonauți 
ai S.U.A., începînd cu data de 1 iunie 
1969 — a anunțat Administrația națio
nală pentru cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.). Walter Schirra, care are 
45 de ani, intenționează să intre în 
industria particulară, precizează comu
nicatul N.A.S.A.

0 fetiță de șase ani, 
Christine Cohrn, a fost supusă miei 
operații de transplantare a inimii la 
spitalul din orașul Cincinnati (Ohio). 
Christine, care suferea de cîteva luni 
de o maladie cardiacă incurabilă, a 
primit inima unui băiat de șapte ani, 
care a decedat într-un accident de 
automobil. Intervenția chirurgicală 
efectuată la spitalul din Cincinnati este 
cea de-a 112-a operație de transplan
tare a inimii realizată în lume. Pînă 
în prezent au supraviețuit acestor ope
rații 37 de persoane.

, i ' ‘. .. My' ■ '"Ș >«.»<,.>
Cel mai mare incendiu 

din ultimii 20 de ania izb«°nit 
în noaptea de sîmbătă spre duminică 
în portul orașului Caraci. Incendiul a 
cuprins o mare parte a depozitelor 
portuare, distrugînd 50 000 de baloturi 
de bumbac, estimate la 2 milioane lire 
sterline. In tot cursul nopții, pompierii 
au luptat pentru stingerea incendiului. 
A fost deschisă o anchetă pentru sta
bilirea cauzelor incendiului.

Ciclonul „Dani"/ car« timP 
de patru zile s-a abătut asupra litora
lului estic al Insulei Madagascar, a 
provocat mari daune. Toate plantațiile 
de cafea au fost distruse. Peste 1 000 
de persoane au rămas fără adăpost.

de interne al R.D.G
BERLIN 9 (Agerpres). — In comu

nicatul Serviciului de presă de pe 
lingă Președinția Consiliului de Mi
niștri al R.D. Germane, dat publici
tății duminică la Berlin, se arată că 
cercurile conducătoare din Germania 
occidentală, cu sprijinul Senatului 
din Berlinul occidental, pregătesc or
ganizarea sesiunii Adunării Federale 
a Germaniei occidentale și alegerea" 
noului președinte al R.F.G. în Berli
nul occidental — unitate politică de 
sine stătătoare.

Prlntr-o ordonanță din 8 februarie 
1969 a Ministerului de Interne al 
R.D.G. se precizează că membrilor și 
colaboratorilor Adunării federale 
vest-germane, precum și ofițerilor 
superiori ai Bundeswehrului nu le va 
fl permisă — pînă la noi dispozițiuni 
— călătoria pe teritoriul Republicii 
Democrate Germane spre Berlinul 
occidental, cu prilejul plănuitei adu
nări federale vest-germane din Ber
linul occidental.

Se atrage atenția că guvernul Re
publicii Federale a Germaniei poar
tă întreaga răspundere pentru toate 
urmările acțiunilor lui care contra
vin dreptului internațional.

servator al Marii Britanii, a 
deținut puterea locală timp 
de 48 de ani, adică de la 
întemeierea parlamentului 
nord-irlandez. Baza sa e- 
lectorală o formează cei a- 
proximativ un milion de lo
cuitori de religie protestan-

fruntărilor s-a mutat în cir
cumscripțiile electorale, un
de sînt în curs operațiile de 
propunere a candidaților. O 
anumită confuzie e semna
lată în rîndurile partidului 
unionist, datorită perspecti
vei ca unele organizații lo-

Va adute scrutinul electoral
din Irlanda de nord

o clarificare a situației?

CORESPONDENTA din londra de la liviu rodescv

zolvat deține 37 de locuri). 
Partidul naționalist, care in
clude și Mișcarea pentm 
drepturile civile (nouă 
locuri), Partidul laburist al 
Irlandei de nord (două 
locuri), Partidul laburist re
publican (două locuri), Par
tidul liberal (un loc) și Par
tidul național-democrat (un 
loc). în această configura
ție politică, unioniștii dețin 
o poziție predominantă; 
partidul lor, aliat cu cel con-

tă (din totalul de 1,5 mi
lioane), iar linia sa politică 
fundamentală proclamă 
menținerea încadrării Irlan
dei de nord în regatul unit. 
Partidul naționalist, princi
palul adversar, își are spriji
nul în populația de religie 
catolică (circa 500 000) și se 
pronunță pentru formarea 
unei singure națiuni irlan
deze alături de Republica 
Irlandei.

Deocamdată scena con-

cale să includă pe listă can
didați ai fracțiunii minori
tare care se opune liniei lui 
O’Neill, așa cum de altfel 
s-a și întîmplat în unele 
circumscripții. In asemenea 
cazuri este însă de așteptat 
apariția unui al doilea can
didat unionist, cu titlul „in
dependent", propus de a- 
clepbi lui O’Neill, lucru care 
va crea condițiile pentru o 
polarizare a alegătorilor ca
re sprijineau pînă acum u.

nul și același partid. Aceeași 
metodă este folosită însă și 
de unioniștii dizidenți. Unul 
dintre unioniștii extremiști, 
reverendul Ian Paisley, de 
pildă, și-a depus candida
tura chiar în circumscripția 
în care candidează O’Neill, 
ca un gest ostentativ. Proce
sul de prezentare a candida
turilor se încheie la 14 fe
bruarie, cînd definitivarea 
listelor va permite o mai cla
ră evaluare a șanselor.

Intenția liderilor majori
tari ai unioniștilor, în frunte 
cu premierul O’Neill, este 
de a prezenta o platformă 
politică moderată, care să 
atragă majoritatea alegători
lor. Din aceste calcule nu 
este exclusă posibilitatea de 
a convinge chiar o parte din 
catolici să-și dea voturile 
candidaților pro O’Neill, 
dat fiind că de data aceasta 
programul propus se adre
sează în egală măsură tutu
ror nord-irlandezilor, indi
ferent de apartenența lor re
ligioasă. Desigur, încercarea 
de a lărgi în felul acesta 
baza electorală a Partidului 

' unionist va fi contracarată 
în primul rînd de tradiționala 
orientare separatistă a lide
rilor naționaliști din tabăra 
adversă. Cursul actualei
campanii electorale arată
de altfel destul de clar că 
miza aflată în joc nu este 
de fapt rezultatul aritmetic 
final al scrutinului — 
ceștii unioniștilor este 

. principiu previzibil — 
clarificarea definitivă a si
tuației interne a Partidului 
unionist.

Presa vest-europeană apreciază că 
în viitor aceste tendințe protecțio- 
niste se vor accentua. Intr-un articol 
intitulat semnificativ „Protecționis- 
mul american se trezește". ziarul 
vest-german „Frankfurter Allgemei- 
ne Zeitung" scrie : „Mulți observa
tori sînt de părere că noul Congres 
al S.U.A. va lua o atitudine și mai 
pvotecțlonistă. Astfel, se așteaptă ca. 
în afara reprezentanților otelului și 
textilelor, alte grupuri industriale — 
din ramura mașinilor-unelte, elec
tronicii, sticlăriei, produselor alimen
tare — să deschidă o campanie d» 
limitare a importurilor".

Re de altă parte, nici replica țărilor 
de dincoace de Atlantic nu este mal 
puțin tăioasă.

Țările membre ale C.E.E. se preva
lează deocamdată de sistemul T.V.A. 
— un impozit fiscal, constituind o ba
rieră in calea pătrunderii mărfuri
lor din alte țări, care solidifică^ atri
butul Pieței comune de orga-'țțg.ție 
economică închisă. Recent J «țn-ul 
a lansat ideea unei „runde Ri.A.iedy 
europene", constînd in instituirea 
unul tarif extern comun (realizat 
prin scăderea cu 10 la sută pe an, 
pînă în 1972, a taxelor vamale) între 
„cei șase" și țările candidate la Pia
ța comună. Washingtonul a protestat 
imediat împotriva acestor „aranja
mente comerciale". calificîndu-le 
drept „contrare reglementărilor 
G.A.T.T." și dăunătoare comerțului 
exterior american.

Pe fondul disputei interatlantice, 
recrudescența crizei sistemului mo
netar interoccidental nu a făcut de- 
cît să precipite evenimentele. „Fu
ga capitalurilor" din Franța, care 
a costat tezaurul circa 40 la sută din 
rezervele naționale în aur șl devize, 
a determinat guvernul da la Paris 
să reintroducă „controlul schimburi
lor". Scopul urmărit — închiderea 
tuturor „robinetelor de scurgere" a 
capitalurilor.

La rîndul său. guvernul A^tanie 
a adoptat un pachet de m’t >n, a- 
preclate de observatori a fi „draco
nice". în scopul reducerii importuri
lor, a consumului intern și pentru 
întărirea lirei sterline. Astfel, im
portatorii din Anglia au obligația 
de a depune la vamă cu o jumătate 
de an înainte, fără a percepe vreo 
dobîndă, 50 la sută din valoarea măr
furilor pe care urmează să le cum
pere din alte țări, ceea ce este de 
natură să afecteze, potrivit unor cal
cule, o sumă pînă la 3 miliarde de 
lire sterline pe an din valoarea pro
duselor finite și semifinite impor
tate.

După cum era de așteptat, 
restricțiile anunțate de către di
feritele state occidentale au stîrnit 
teama că s-ar putea reveni la 
protecționismul acerb al anilor 
'30. Consiliul Camerei de comerț in
ternațional sublinia cu ocazia recen
tei reuniuni de la Paris : „Măsurile 
restrictive asupra schimburilor adop
tate de guverne din rațiuni mone
tare sînt cu atît mal regretabile, cu 
cit ele pot împinge și alte țări să 
ia măsuri similare de retorsiune". La 
rîndul lor, organele de conducere 
ale G.A.T.T. au numit un grup de 
lucru pentru a analiza efectele mă
surilor respective asupra comerțului 
internațional. „A evita reîntoarcerea 
la protectionism este acum una din 
marile sarcini ale G.A.T.T." — a de
clarat Olivier Long, directorul gene
ral al acestui organism.

Perioada acestor hărțuieli în do
meniul politicii comerciale — remar
că observatorii de 
oricînd reactualiza 
boaielor vamale".

Viața impune cu
mai stringentă dezvoltarea 
multilaterală a schimburilor econo
mice si comerciale între state.

presă — poate 
problema „răz-

o necesitate tot 
largă,

Geneva. Aspect de la lucrările celei de-a 8-a sesiuni a Conferinței O.N.U. pentru comerț și dezvoltare
(UNCTAD), la care, după cum se știe, participă și o delegație din țara noastră

„Anomaliile termice"
ale astrului lunar

(A- 
as- 
că 

Pă-

NEW YORK 9 
gerpres). — Unii 
tronomi susțin 
Luna, aidoma
mîntului. ar avea un 
nucleu fierbinte. în 
timp ce alții afirmă 
că adîncurile ei sînt 
reci. Dr. Graham R. 
Hunt, John W. Sa
lisbury și Robert K. 
Vincent, de la Air 
force Cambridge Re
search Laboratories, 
care au studiat ano
maliile termice de 
pe suprafața Lunii, 
au prezentat noi 
date menite să con
firme ipotezele refe
ritoare la interiorul 
fierbinte al Lunii.

Anomaliile termi
ce sînt sectoare de

pe suprafața lunară 
cu o temperatură, 
mai ridicată decit în 
ionele ce le încon
joară. Ele devin deo
sebit de vizibile în 
oerioadele eclipselor 
lunare, cînd suprafa
ța Lunii se răcește, 
fiind acoperită de 
umbra Pămîntului. 
Majoritatea acestor 
focare fierbinți este 
explicată prin parti
cularitățile suprafe
ței, aflrmîndu-se că 
ele reprezintă sec
toare de materie ce 
se răcesc mai lent 
decit împrejurimile.

Savanții amintiți 
mai sus au descope
rit însă că o astfel 
de anomalie trece pe

la marginea unei 
zone lunare plate, 
denumită „Marea u- 
mezelii". și se com
portă întrueîtva di
ferit decit celelalte. 
Ea apare mai fier
binte decit regiunea 
ce o înconjoară, dar 
nu numai în timpul 
eclipselor lunare, 
și in momentul 
miezii lunare, 
ceastă anomalie 
află de-a lungul 
niei faliei scoarței 
lunare și s-a emis 
presupunerea că sur
plusul de căldură 
observat ar putea fi 
provocat de scurge
rea de gaze fierbinți, 
prin această fisură, 
din străfundurile Lu-

ci 
a- 
A- 
se 
li-
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