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Din prima lună a anului
La Uzina de prelucrare a aluminiului din Slatina

EȘALONARE JUDICIOASĂ, 
REALIZARE RITMICĂ 

A SARCINILOR DE PLAN
Sfîrșitul anului 1971 urma să mar

cheze, pentru două unități ale indus
triei constructoare de mașini, părți 
ale aceleiași centrale industriale, epi
loguri radical diferite.' Una — între
prinderea „Electromotor" din Timi
șoara — anunța, cu o justificată mîn- 
drie, încă la începutul lunii decem
brie, îndeplinirea planului anual. 
Alta, Fabrica de motoare electrice 
din Pitești, trăia clipe de neliniște, 
avînd de realizat în luna decembrie, 
din planul anual, tot atît cit în două 
luni. în mod surprinzător, în fața 
acestei situații, conducerea unității 
piteștene manifeste un calm nejusti
ficat. „Planul se va realiza, piuă la 
urmă, cu ajutorul centralei" își spu
neau cei din fabrică. Altfel spus, fie
care unitate a avut parte de sfîrșitul 
anului așa cum și l-a pregătit. La o 
analiză mai atentă rezultă că cele două 
ipostaze sint rodul direct, implacabil 
al modului de aplicare a conceptului 
de ritmicitate, al felului în care și-a 
dozat fiecare unitate eforturile pro
ductive de-a lungul unei decade sau 
luni, al trimestrelor sau al anului.

Imaginați-vă ce s-ar fi întîmplat 
dacă și alte unități erau tributare 
practicilor de eșalonare neritmică, 
aproape după bunul plac, a sarcini
lor de plan de-a lungul anului ! Sau 
ce implicații economice ar avea a- 
glomerarea realizării planului în ul
timele luni ale anului ! Nu o dată, 
practica economică a dovedit că rit
micitatea producției este o condiție 
hotărîtoare a realizării planului. Rit
micitatea în realizarea planului . re
flectă, ca într-o oglindă, certitudine 
și echilibru in .activitatea-economică, 
indiferent de gradul ei de complexi
tate. O ritmicitate riguroasă înseam
nă, în fond, o bună organizare in
ternă, o programare realistă a fabri
cației, o funcționare normală a 
mecanismului fiecărei întreprin
deri, o folosire judicioasă a capaci
tăților de producție, a forței de mun
că și a timpului de lucru. Este ex
clus ca'o unitate economică care și-a

defalcat în mod rațional, echilibrat * 
planul pe zile, decade și luni și care 
respectă necondiționat aceste progra
me curente de lucru, să aibă sur
priza neplăcută a restanțelor, a su
praaglomerării sarcinilor de produc
ție în anumite perioade.

De fapt, a respecta cerințele unei 
producții ritmice înseamnă a bene
ficia din plin de avantajele pe care 
numai o economie planificată le 
poate oferi, a traduce în practică, 
sigur, în mod sistematic, cu fiecare 
perioadă, prevederile din planul 
de stat. Cert este faptul că în con
dițiile în care sarcinile de plan sint 
stabilite în strinsă corelare cu po
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tențialul productiv real existent în 
întreprinderi, orice rămînerc în urmă 
dintr-o zi sau alta este greu de re
cuperat, ea provocînd o perturbare 
a producției în perioadele următoa
re. Iată de ce nimic nu este mai im
portant in aceste zile cind „se dă to
nul" activității din întregul an, prin 
eșalonarea .sarcinilor de-a lungul tri
mestrelor și lunilor, al decadelor și 
zilelor, ca planificatorii fiecărei în
treprinderi și centrale să dovedească 
o maximă exigență și fermitate în 
respectarea principiului defalcării ra
ționale, echilibrate a sarcinilor de 
plan, evitînd apariția unor perioade 
de. vîrf în producție, soldate cu o 
suprasolicitare exagerată și păgubi
toare a forței de muncă, a mașinilor 
și utilajelor. ;

Că acest imperativ este înțeles în 
majoritatea întreprinderilor rezultă 
și din demarajul optimist al produc
ției din acest an, cind, cu muncă 
spornică și bună organizare a început

îndeplinirea planului. Numai în pri
mele zile ale acestui an, chimiștii de 
la Săvlnești au dat peste plan o pro
ducție de circa 700 000 lei, iar meta- 
lurgiștii de la Cîmpia Turzii au pro
dus suplimentar circa 200 tone de 
oțel ; la rîndul lor, constructorii de 
mașini brașoveni au realizat supli
mentar o serie de produse — trac
toare, autocamioane — iar cei de 
la „Electromotor" din Timișoara 
cîteva zeci de motoare electrice. 
Dacă la numai cîteva zile după 
startul noului an s-au anunțat deja 
primele depășiri ale ■ planului, în 
aceste unități, ca și în multe altele, 
avem cea mai deplină dovadă a 
bunei funcționări a mecanismului in
tern al producției. înseamnă că aici 
s-a asigurat o pregătire bună a fa
bricației. că între secțiile de producție 
există acel decalaj optim, că oa
menii de aici au înțeles că sarcinile 
mobilizatoare trasate de partid, in 
acest an, pentru dezvoltarea econo
miei trebuie realizate exemplar, rit
mic înccpind încă din primele zile ale 
anului.

în fiecare ramură există zeci și zeci 
de asemenea exemple. Realizarea 
exemplară a planului reclamă însă 
ca, fără excepție, condiția ritmicității 
să fie respectată peste tot. Acum, la 
început de an, este nevoie ca fiecare 
centrală industrială, ministerele eco
nomice sa urmărească îndeaproape 
modul de defalcare a sarcinilor dfe 
plan pe trimestre și luni și să nu 
tolereze'tendințele de fixare a unor 
sarcini comode-în prima parte a anu
lui.,. sub pretextul, unei, insuficiente 
pregătiri a producției: ‘insistăm, asu
pra acestor aspecte intrucit și acum 
unele întreprinderi- și-au defalcat 
sarcinile pe trimestre și pe luni în 
mod cu totul neechilibrat, procentele 
planificate crescind pe măsura apro
pierii de sfîrșitul anului. Din capul 
locului trebuie să fie lichidate ase
menea practici și să se ceară redi- 
mensionarea sarcinilor de plan de-a 
lungul anului. Nu trebuie să se-scape 
din vedere faptul că deși este vorba 
de o planificare la nivel microecono
mic. aceasta trebuie să se supună 
tuturor rigorilor legii planificării și, 
în primul rî-nd, să determine o uti
lizare rațională a potențialului pro
ductiv.

• O dată asigurată o eșalonare jtidi- 
■ cioasă, echilibrată a sarcinilor de 
' plan de-a lungul anului, în funcție 
de condițiile concrete trebuie să se

Viorel SĂLAGEAN

(Continuare în pag. a II-a)

hochei pe glwajâ

© BASCHET : Steaua se 

menține în fruntea cla
samentului

„Olimpiada alba" poate 
să înceapă (corespon

dență din Tokio)

Se știe că in sep
tembrie 1971 Comitetul 
Executiv al C.C. al 
P.C.R. a adoptat o 
serie de măsuri pri
vind perfecționarea »n- 
vățămintului de cul
tură generală, precum 
și îmbunătățirea struc
turii și conținutului 
învățămintului supe
rior. Pe lingă celelalte 
măsuri importante de- 
curgind din aceste ho- 
tărîri instituțiile de 
învățămint 
din toată 
trecut la 
rea consultațiilor pen
tru elevi in vederea 
examenului de admi

mint .superior din capitală 
și din țară. Unele dintre 
ele, cum ar fi Institutul a- 
gronomic și Politehnica din 
București, Politehnica din 
Timișoara, Universitatea 
din Cluj au încheiat a- 
ceastă primă operație fun
damentală și au și început 
consultațiile propriu-zise.

Disciplinele alese sint cele 
la care se vor da probele

superior 
țara au 
organiză-

tere in facultăți. Cum 
a fost concepută a- 
ceastă formă de spri
jin a absolvenților de 
liceu ?

DE CE RUGINESC PATI
NELE (puncte de vedere)

ALTE ȘTIRI DIN TARA
SI DE PESTE HOTARE (IN

PAG. A 1I1-A)

— De-a lungul anilor, 
mai toate institutele de în
vățămint superior au orga
nizat consultații pentru vii
torii candidați. Și totuși, 
noile forme menite să con
tribuie la familiarizarea ab
solvenților de liceu cu pro
blematica examenului de 
admitere prezintă cîteva 
noutăți esențiale. Pînă în 
prezent, la asemenea 
cursuri facultatea avea un 
rol pasiv din punct de ve
dere organizatoric. Și anu
me, ea aștepta din partea 
candidaților propuneri de 
teme spre dezbatere și elu
cidare, limitindu-se la a le 
clarifica numai pe acestea. 
Acum, instituția de învăță
mint superior este cea care 
întocmește o veritabilă pro
gramă analitică, o succe
siune riguros gîndită și 
științific elaborată de su
biecte, în. funcție de dome
niile cărora li se acordă o 
atenție prioritară în cadrul 
concursului de admitere, în 
funcție de deficiențele con
statate in anii anteriori la 
foștii candidați.

— In ce stadiu se 
află elaborarea acestor 
tematici ?

• - în stadiul definitivării 
lor, la cele mai multe din
tre instituțiile de învăță

650 produse noi în 1972
Intrată în funcțiune o dată cu 

debutul actualului cincinal, U- 
zina de prelucrare a aluminiu
lui din Slatina înregistrează suc
cese remarcabile și in aceste 
prime zile din cel de-al doilea 
an al existenței sale. De pe 
bgniile jje, făbțteație, ,au ieșit 
primele cantități de țevi pentru' 
irigat; profile, bare și tîmplărie 
metalică.

De notat că toate aceste pro
duse — ne spune inginerul 
șef a) uzinei, tovarășul Ovidiu 
Popa — se fac la Slatina pentru 
prima dată în țară. între bene
ficiari se numără : Uzina de 
vagoane Arad, Automecanica- 
Mediaș, Uzina „Electroputere"- 
Craiova. Complexul hotelier 
Mangalia Nord, pentru stagiu
nile Olimp și Saturn, numeroase 
unități agricole etc. Produsele 
Uzinei noastre sint cunoscute și 
solicitate și în alte țări, printre 
care Anglia. Japonia, Libia.

Deși tînără, uzina slătineană a 
asimilat într-un timp scurt nu
meroase produse. în anul de 
debut, 1971, s-au creat peste 
600 de produse noi. asigurîn- 
du-se un ritm de asimilare de

aproape două piese pe zi. Prin
tre ultimele noutăți amintim 
construirea unor profile-co- 
fraje pentru hidrocentrala de pe 
Lotru, care înlocuiesc lemnul la 
turnarea betonului în tunelele 
de aducțiune, rame pentru con
fecționarea unor tipuri de mo
bilă’combinată din lemn și alu
miniu etc. Perspectiva prelucră
rii „aurului alb" este însufleți- 
toare. Se apreciază că numărul 
sortimentelor noi care se vor 
asimila în acest an va depăși 
cifra de 650. Se vor. fabrica pro
file și pentru obiective social- 

. culturale, precum și pentru lo
cuințe. De asemenea, în acest 
an, se vor fabrica table, benzi și 
folii din aluminiu, așa-numitele 
produse plate, care vor com
pleta profilul uzinei, lărgindu-se 
astfel considerabil posibilitățile 
de utilizare a aluminiului. în 
acest fel, producția ce se va 
realiza în 1972 va fi de 1,5 ori 
mai mare față de realizările a- 
nului trecut.

Emiîian ROUĂ 
corespondentul „Scînteii*

cialism științific, economie 
politică, psihologie, , istoria 
României, istoria universală 
modernă și contemporană, 
limba română, literatura 
română, limba franceză, 
limba latină, limba engle
ză, limba germană, limba 
rusă.

Recomandările noastre 
prevăd organizarea a cel 
puțin patru ore săptămînal

vechi se pot înscrie, pe ba
za recomandării întreprin
derii unde lucrează.

Se organizează, de ase
menea, consultații științifi
ce destinate muncitorilor 
angajați în producție, ab
solvenți ai liceului eu di
plomă de bacalaureat șau 
care în prezent sint elevi 
în ultima clasă a liceului, 
înscrierile se fac la facul-

PENTRU ADMITEREA

scrise sau orale la exame
nul de admitere, De pildă, 
Universitatea din Bucu
rești care iși inaugurează 
consultațiile științifice la 15 
ianuarie, are in vedere ur
mătoarele discipline : alge
bră, trigonometrie, elemen
te de analiză matematică, 
geometrie plană, geometrie 
în spațiu, geometrie ana
litică. fizică, chimie anor
ganică și organică, anato
mia și fiziologia omului, 
botanică, zoologie, geogra
fia fizică și economică a 
României, geografia eco
nomică și politică a lumii, 
geografia fizică, elemente 
de geologie, filozofie și so

la fiecare disciplină. Lec
țiile de sinteză vor fi sus
ținute de profesori și con
ferențiari universitari, iar 
seminariile de lectori și a- 
sistenti universitari.

— Cine are dreptul 
si participe la con
sultata și .cum se fa< 
snscrierile ?

•.llevij din ultima clasă a 
iceelor se pot înscrie pen

tru aceste consultații știin
țifice la facultățile respec
tive pe baza recomandării 
direcției liceului. Absolven
ții de liceu din seriile mai

tățile respective pe baza 
recomandării întreprinderii 
Ia care sint încadrați mun
citorii.

După cum se vede, și a- 
ceasta reprezintă o a doua 
noutate a consultațiilor, în- 

' cepînd din acest an ele au 
un caracter mult mai larg, 
se adresează unui număr 
sporit de tineri care, aspiră 
la titlul de student. Insti
tuțiile de învățămint supe
rior organizează asemenea 
consultații și în județele li
mitrofe. care nu dispun de 
cadre didactice universita
re. Inițiativele fiecărei uni
tăți de învățămint în parte 
se dovedesc de pe acum

notabile. Astfel, Institutul 
politehnic din București a 
editat trei „caiete de sin
teză" la matematică, fizică 
și chimie în cite 600 de e- 
xemplare — care grupează 
printre altele și probleme
le date aici în ultimii ani 
la examenele de admitere, 
precum și rezolvarea lor 
explicată. Asemenea caiete 
au fost trimise la toate ins
pectoratele școlare jude
țene din țară pentru 
multiplicare și difuzare 
în licee. în afară de a- 
ceasta, tot Politehnica 
bucureșteană va trimite ca
dre didactice universitare 
la liceele din localități mai 
mici, pentru a ajuta la or
ganizarea unui eficace sis
tem local de consultații ; 
pentru muncitorii absol
venți de liceu cu examen 
de bacalaureat care inten
ționează să candideze la 
concursul de admitere s-au 
organizat grupe . compacte 
de studiu pe întreprinderi 
și specialități, tot în ca
drul Politehnicii. La Bra
șov. și Iași, institutele poli
tehnice ,și-au luat în pa
tronaj liceele de Speciali
tate din localitate, cadrele 
didactice universitare . sta
bilind un contact perma
nent cu elevii din ultima 
clasă.

Și o ultimă noutate. Tot 
pentru a veni in ajutorul 
viitorilor candidați la con
cursul de admitere in fa
cultăți. broșura „Admiterea 
în învățămîntul superior" 
este programată pentru a- 
pariție mult mai repede 
decît în anii anteriori. Ea 
va putea fi procurată de 
cei interesați în primele 
zile 'ale lunii februarie. A- 
vem convingerea că toate 
aceste forme enumerate pi- 
nă acum vor constitui un 
sprijin de substanță în buna 
pregătire a viitorilor can
didați. o certitudine că ni
velul cunoștințelor lor va 
cunoaște o asemenea îm
plinire care să le confere 
încredere și siguranță în 
fața examenului ce îi aș
teaptă.

Interviu realizat de 
Radu 
CONSTANTINESCU

Zalău. In plin cen
tru, cîțiva trecători 
privesc cum se lucrea
ză la demolarea unei 
vechi clădiri. Ce se va 
construi pe acest loc ■? 
Dacă ar fi fost de 
față, în urmă cu nu
mai patru ani la un 
episod la fel de o- 
bișnuit atunci...

Atunci, primarul ora
șului, tovarășul G’ne- 
rasim Morar, în ho
lul vechiului consi
liu popular, dădea ex
plicații detaliate. Pri
virile celor prezenți 
se plimbau pe macheta 
nouă ce voia să în
semne atunci orașul 
de astăzi.

— Iată, spunea a- 
tunci primarul indi- 
cind pe machetă noile 
edificii : blocuri de lo
cuințe, hotelul, casa 
de cultură a sindica
telor, sediul direcției 
județene de poștă, 
localul uniunii coope
rativelor meșteșugă
rești și multe altele. 
Ce se va construi aici? 
Un bloc-turn cu 10 
etaje, primul de a- 
cest gen la Zalău. Al 
citelea bloc, e drept 
nu chiar turn, con
struit în acest răstimp 

' scurt de numai 4 ani 7 
Zeci de blocuri, auten
tice cvartale întrunind 
peste 2 000 aparta
mente. Orașul nou — 
așa le place celor din 
Zalău să denumească 
cartierele 
Bărnuțiu"
așezate de-a 
primei autostrăzi, 
cată de moderne 
gazine.

...Es<te a doua 
a orașului pînă
acum aproape anonim. 
Cei care il făuresc, cei 
care se abat pe aici și 
îl confruntă cu imagi
nile trecute privesc 
cu admirație. Da, cu 
îndreptățită admirație. 
De aici, de la înălți
mea etajelor, sute de 
familii de constructori, 
metalurgiști sau texti- 
liști pot să admire 
platforma industrială 
a orașului ce se în
tinde pe o suprafață de

Și
„Simion 
„Păcii" 
lungul 

flan- 
ma-

față 
mai

zeci de hectare de-a 
lungul a mai mulți 
km. Pe locuri unde o- 
dinioarâ bălteau apele 
se înalță halele noi 
■ale Uzinei de armături- 
metalice din fontă și 
otel, eleganta siluetă 
a Filaturii de bumbac 
și coșurile ce. străpung 
văzduhul 
prinderii 
ceramice 
strucții. 
funcțiune 
vreme in 
importante 
industriale reprezintă 
trei noi ramuri econo
mice in Sălaj : indus-

ale între- 
de ' produse 
pentru con- 

Intrate în 
nu cu multă 
urmă, aceste 

obiective

însemnări
din Zalău

tria constructoare de 
mașini, industria u- 
șoară, industria mate
rialelor de construcții. 
Și. mai adăugăm, zeci 
și sute de noi profesii 
care au atras mii de 
oameni.

...Este și aceasta o 
altă față a tinărului 
oraș. Modelată din fier, 
beton și oțel, pe care 
locuitorii o numesc cu 
mindrie zona noastră 
industrială. Aici, pe 
platforma ce s-a înăl
țat într-un timp re
cord, muncesc oameni 
noi, cu îndeletniciri ne
cunoscute pînă acum. 
Zalăul intră astfel in 
marea familie a ora
șelor noastre industria
le. Numeroși sint spe
cialiștii de curînd so
siți in Zalău, 
structuri tineri și 
nici, de aici, 
Sălaj, sau din
parte. loan Chioreanu, 
de pildă, fecior de ță
rani din județul Cluj, 
este astăzi maistru la 
șantierul de pe platfor
mă, unul dintre coor
donatorii lucrărilor de 
la filatura de bumbac. 
Alături de el sint la 
fel de cunoscute aici

Con- 
vîrst-

numele ' nginerului 
Virgil Buzilă, al mais
trului loan Opriș, 
ale muncitorilor Ale
xandru Foltos, loan 
Ploscă, numele celor 
aproape o mie de oa
meni care prin munca 
lor harnică au reușit 
să prezinte la recepție 
„armătura" cu aproape 
un an mai devreme, 
iar filatura cu peste 
3 luni înainte de ter
men.

Acolo unde construc
torii au durat și du
rează zona industrială 
a orașului, sute și chiar 
mii de tineri, primii 
soli ai noilor meserii 
despre care. vorbeam
— strungari, lăcătuși, 
ceramiști ori filatoare
— au și sosit.

— La filatură — ne 
spunea ing. loan Bra- 
tu — aproape o mie 
de fete au deprins me
seria la. Cisnădie, Arad 
sau in alte locuri de 
tradiții în industria 
textilă. • Apoi s-au 

.întors „acasă", la noile 
fabrici, unde mînuiesc 
cu pricepere mașini de 
înaltă productivitate.

Arhitectul-șef al. ju
dețului, Nicolae Trifu, 
ținea în urmă cu ani o 
veritabilă dizertație 
despre înfățișarea pe 
care o va lua orașul. 
De atunci, orașul a e- 
voluat chiar dincolo de 
imaginea pe care o 
înfățișa unul din oa
menii care l-au văzut 
născindu-se mai întîi 
pe planșetă.

Acesta este Zalăul 
cu oamenii lui. Pînă 
nu de mult o localitate 
însemnată pe harta 
țării cu un punct abia 
vizibil. Acum, un oraș 
care a renăscut, s-a 
aliniat firesc în rîndul 
orașelor noastre socia
liste, cu ritmuri dinar
mice. cu o viață efer
vescentă, semn al 
avîntului pe care l-a 
luat și aici creația 
materială și spirituală.

Vasile RUSU 
corespondentul 
„Scînteii"

ale realinierii sistemului 
valutar interoccidental

Acordul realizat la Washington spre 
sfîrșitul anului trecut, în cadrul așa- 
zisului „club al celor zece", consi
derat, într-un șir de declarații ofi
ciale „cel mai important din întrea
ga istorie a relațiilor valutare in
ternaționale", continuă să suscite 
comentarii și luări de poziție.

Sint motive să credem că și de 
date aceasta, prin asemenea afirma
ții, s-a căutat să se prezinte intr-o 
lumină atrăgătoare faptul că s-a 
reușit să se ajungă la un acord, lă- 
sindu-se intenționat în umbră 
punctele lui nevralgice, lipsurile lui, 
semnificațiile lui mai largi, conse
cințele pe care le va avea asupra 
economiei și finanțelor occidentale.

în fond, ce probleme aveau de re
zolvat miniștrii de finanțe și guver
natorii băncilor centrale, întruniți la 
Washington, și în ce constau hotări- 
rile luate ?

Unul dintre cele mai vulcanice do
menii ale capitalismului contempo
ran, terenul pe care se leagă și se 
dezleagă interese materiale enorme, 
se creează și se dezvoltă controverse 
și conflicte, se încearcă cele mai 
multe, dar și cele mai efemere so
luții, este acela al relațiilor valutar- 
financiare interoccidentale. De fapt, 
de la abandonarea etalonului aur, a- 
dică din 1914, se poate afirma că în 
acest domeniu aproape nu a existat 
liniște.

în 1944, la Conferința internațională 
de la Bretton Woods (S.U.A.) s-a 
reușit, în fine, ceea ce se încercase 
fără succes în perioada interbelică : 
să se realizeze o cooperare valutară 
interoccidentală, considerindu-se că 
in felul acesta capitalismul va fi 
pus.la adăpost de plaga crizelor va
lutare. Această colaborare a cuprins 
însă de la început germenii unor con
tradicții profunde, fiind pusă sub 
semnul supremației dolarului care, 
devenind pr:n voința Statelor Unite 
cheia de boltă a sistemului, a conso
lidat poziția dominantă a S.U.A. față 
de celelalte țări capitaliste și a asi
gurat acestei mari puteri avantaje 
uriașe. Era o situație cu care cele
lalte puteri occ'dentale, a căror eco
nomie fusese puternic zdruncinată din 
cauza războiului, nu se puteau impăca 
decît pe moment, tocmai datorită stă
rii lor de slăbiciune. începind 
să funcționeze efectiv de-abia în 
1958, o dată cu trecerea la con
vertibilitate a principalelor mo
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nede capitaliste, sistemul de la Bret
ton Woods s-a trezit puțin timp 
după aceea, în 1960, pradă unei pri
me crize de proporții, apogeul 
fiind atins în vara anului tre
cut, o dată cu suspendarea con
vertibilității în aur a dolarului, cu 
trecerea pe o scară largă la cursurile 
valutare flotante și cu înăsprirea mă
surilor protecționiste. Aceste măsuri, 
declanșate de S.U.A. în vederea „a- 
părării" dolarului, au dus de fapt la 
paralizarea sistemului valutar occi
dental, amenințind serios mașina e- 
conomică a capitalismului.

„Cei zece" întruniți la Washington 
aveau de pus capăt, in ceasul al 
XII-lea, unor discuții sterile cu pri
vire Ia soluționarea crizei valutare. 
Trebuie subliniat că sterilitatea dia
logului s-a datorat în cea mai 
mare măsură Statelor Unite, re
fuzului lor categoric de a de
valoriza dolarul, adică de a re
cunoaște o stare de fapt evi
dentă : dolarul de azi nu mai valo
rează decît circa 30 de cenți față de 
cel antebelic (1939). Totuși, printr-un 
act unilateral de voință, S.U.A. stă
ruiau în menținerea neschimbată a 
prețului aurului, determinind prin 
aceasta o serie de anomalii în func
ționarea sistemului valutar capita
list.

Acordul de la Washington prevede, 
după cum se știe, pe plan monetar, 
realinierea parităților metalice ale 
principalelor monede capitaliste, prin 
devalorizări și revalorizări. Astfel, 
dolarul S.U.A. a fost devalorizat cu 
7,89 la sută, prețul aurului fiind 
majorat de la 35 la 38 dolari uncia. 
De asemenea, a fost ușor devalori
zată lira italiană. Alte cîteva mo
nede — lira sterlină, francul francez 
— și-au menținut vechiul conținut in 
aur, altele — yenul japonez, marca 
vest-germană — au fost revalorizate, 
majorîndu-li-se conținutul în aur. 
Prin realinierea valorică au fost de 
fapt omologate, în linii mari, rapor
turile create pe piață , în ultimele 
luni, cind cursurile valutare au fost 
lăsate să fluctueze liber pe piață.

Pe plan comercial, acordul preve-

Costin C. KIRIȚESCU 
doctor în economie

(Continuare în pag. a IlI-a)

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit din partea președintelui Republicii Islamic» 
Pakistan, Zulfikar Aii Bhutto, un mesaj de mulțumiri pentru felicitările 
transmise cu prilejul preluării înaltei funcții.

în mesaj, președintele Pakistanului, exprimîndu-și convingerea că 
relațiile cordiale existente între Pakistan și România se vor dezvolta 
continuu în folosul ambelor țări, transmite președintelui Consiliului de 
Stat cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate 
poporului român.
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O inițiativă

Scenă din spectacolul „Fîntîna Blanduziei" de Vasile Alecsandri, prezentat 
de Teatrul „C. I. Nottara" din Capitală

Țiglina 111“

încheiat lucrările 
cu tema „Valori- 
prin culturi horti- 

de

județul Bacău se desfășoa- 
amplă acțiune de moderni- 
a rețelei comerciale la 
Se poate afirma că in pre- 
aproape în fiecare din cele

hortiviticole"

16,00—17,00 Lecții pentru lucrătorii 
din agricultură.

13,00 Scena — emisiune de infor
mație și critică teatrală.

18,30 De la operă la... muzica 
ușoară. Muzică ușoară Inter
pretată de Cornelia Angeles- 
cu, Cristian Mihăllescu • și 
Mlhai Panghe.

18,45 Stop-cadru. MUREȘ

Impresionat de ideile vremii sale, 
de puterea uriașă a maselor, Boro
din se apleacă pasionat asupra „bîli- 
nei“ „Cintec despre oastea lui Igor", 
o baladă din secolul al XII-lea de o 
poezie și un realism cu totul impre
sionante. Borodin pornește la cu
noașterea profundă a suflului acelei 
vremi, adună material documentar, 
cercetează folclor vechi muzical ce 
aparținea Asiei Centrale. Scrie — așa 
cum a dorit — o operă epică. Carac
terele personajelor sînt mai puternice 
decit acțiunea propriu-zisă; o tehnică 
dară de luminare a situațiilor, prin 
portretizare ; linii sigure, ferme pen
tru fiecare personaj, pentru cor.

Ideea reluării „Cneazului Igor" pe 
scena Operei Române, într-o nouă 
montare, este de
osebit de lăuda
bilă. Regia lui 
Hero Lupescu im
pune prin cunoaș
terea dirijării miș
cărilor ample, a 
fixării locurilor 
unde fantezia poa
te cu adevărat să 
se dezvolte.
montare 
vedere 
namic, 
noaștem
— așa cum îl reprezintă excelentul 
tablou al petrecerii de la curtea lui 
Galițki — și ritmul lent, unele mo
mente deliberat statice — Prologul, în 
care mulțimea este aproape nemișca
tă, cu gesturi țepene, înghețate. Regi
zorul pledează pentru un început și un 
final de frescă, din care figurile 
prind viață doar cit se deapănă po
vestea lor. Cadrul — costume, deco
ruri — este o distinsă creație a sce
nografei Hristofenia Cazacu de la 
Opera din Iași. Decorul vizează ma
sivitatea, monumentalul. Opt butuci 
uriași — simbol al durabilității, al 
voinței, sînt aduși în fiecare scenă, 
în dispoziții variate, ca un leit-mo- 
tiv. Capiteluri, mari panouri se con- 
trapunctează oferind un cadru vi
brant desfășurării. Și în tabăra polov- 
țienilor, imaginea este voit supradi
mensionată : săbii uriașe, draperii 
grele, cu fast, în tumult de culoare. 
Un buchet de scuturi — ca un soare
— vorbește de jertfă, de luptă. Foar
te impresionant decorul final.

Așadar, o regie de valoare artis
tică, de aleasă ținută scenică. O sce
nografie impunătoare — au oferit 
personajelor cadre dintre cele mai in
spirate.

Elena Cerne! realizează o Kon- 
ceakovna electrizantă, pătimașă. Dez
văluie o maturitate a frazării, pro
funzimea glasului. Conturează o sce
nă de dragoste atit de puțin teatrală, 
atît de firesc, încit domină aproape 
situațiile din tabăra polovțieniior. 
Vasile Moldoveanu o secondează 
creînd pe Vladimir plin de tinerețe, 
de vise. Duetul acestor eroi, pagină 
de subtilă muzicalitate, cucerește, 
emoționează. Ioan Hvorov face un 
Galițki, de referință, stăpînind toată 
gama cinismului, sarcasticului (exce
lent în aria „De-aș fi eu cneaz în 
țară"). De asemenea, Viorel Ban — 
Konceak, dur și uman, întruchipează 
cu abilitate figura hanului polovțian. 
Deși pentru rolul Iaroslavnei — soția 

credincioasă a 
cneazului Igor — 
sînt indicate vocile 
de soprană puter
nic dramatice 
Magda Ianculeseu 
depășește, după 
părerea mea, a- 
ceastă dificultate, 
realizînd o inter- 
impresionantă, de 

inteligent nuan- 
și Eroșka sînt atît 

(raluri interpretate 
Constantin 

Anghelescu).
interpretul

pretare sensibilă, 
pildă, în „bocetul1 
țăt. Skula 
de pitorești 
excelent de 
și Marcel 
Enigărescu, 
Igor, s-a aflat în fața unui rol 
presupune un mare efort interpreta
tiv. Vocea sigură, experiența scenică 
a apreciatului artist s-au dovedit la 
înălțimea exigențelor rolului.

Premiera „Cneazul Igor" pe scena 
Operei Române este, fără îndoială, un 
eveniment muzical. De mult nu am 
ascultat, pe această scenă, corul (di
rijor Stelian Olaru), într-o redare 
atit de nuanțată. Sub bagheta unui 
distins muzician ca Anatoli Chisadji, 
orchestra a participat, a susținut cu 
adevărat spectacolul, a comentat și 
a căutat să răspundă cerințelor diri
jorului. Nu uităm dansurile polovție- 
ne, care deși nu aduc multe idei noi, 
apar în operă ca un punct culminant, 
de tensiune, de clocot ; am reținut cu 
deosebire creația Valentinei Massini.

„Cneazul Igor" — o frescă istorică 
inspirată, o operă artistică din pa
trimoniul marii culturi, este pusă în 
valoare în noua montare a Operei 
Române, cu multă inspirație și ta
lent.

• TEATRUL MIC anunță premie
ra spectacolului „Balul absolvenți
lor" de Victor Rozov. Regia : D. D. 
Neleanu. Scenografia : Dan Jitianu și 
Dimitrie Sbierea. în distribuție : 
C. Codrescu, Doina Tuțescu, Mihai 
Dogaru, Ion Cosma, Boris Ciornei, 
Tudorel Popa, Vali Cios, Jana Gorea, 
C. Dinescu. Ion Manta (artist emerit) 
și alții.

• TEATRUL NAȚIONAL DIN 
CLUJ va prezenta zilele acestea pre
miera piesei „Bietul meu Marat" de 
Alexei Arbuzov. Interpreți : Anca 
Neculce Maximilian, Nicolae Iliescu, 
Ștefan Cristian Pisoschi. Regia artis
tică : Dan Alecsandrescu. Decoruri : 
T. Th. Ciupe. Costume : Edit Schranz- 
Kunovits.

« TEATRUL DE COMEDIE : pre
miera unui spectacol format din pie
sa „Intîlniri" de Horia Lovinescu (in 
regia lui Mircea Albulescu și în in
terpretarea actorilor : Liliana Țicău, 
Iarina Demian, Silviu Stănculescu) și 
un „Festival de poezie umoristică 
românească" — la care își dau con
tribuția aproape toți actorii colectivu
lui bucurestean.

® TEATRUL „AL. DAVILA" DIN 
PITEȘTI : premiera spectacolului cu 
„Viforul" de Barbu Ștefănescu Dela- 
vrancea. Regia : C. Dinischiotu. Regi
zor secund : Dem. Niculescu. Sceno
grafia ; Emil Moise. Costume : Bea
trice Perișanu-Mateescu. în rolul ti
tular : Mihai Dobre.

e TEATRUL DE STAT DIN BA
CĂU, prezintă în premieră : „Omul 
care..." de H. Lovinescu. Regia: I. G. 
Russu. Scenografia : Mihai Tofan. în 
rolul principal : Constantin Măru.

Smaranda OȚEANU

— Marți, 11 ianuarie, ora 20,_ Sub bagheta sa, Orchestra
formația ieșeană „Concenturri Simfonică a Radioteleviziunii 
musicuum" va concerta, la sala. va susține, de-a, lungul a. trei 
Studio a Ateneiduj'. fRoniări. In -----  '
program lucrări în primă audi
ție de Boccherini, Cornel Țăra- 
nu, Max Reger.

— După Festivalul ENESCU 
— BRUCKNER, dirijat în luna 
decembrie 1971 de Erich Bergel, 
seria concertelor-ciclu a actua
lei stagiuni a Radioteleviziunii 
va prilejui iubitorilor muzicii 
simfonice, în prima lună a anu
lui 1972, satisfacția întîlnirii cu 
arta unui șef de orchestră de 
notorietate internațională, diri
jorul italian CARLO ZECCHI.

concerte consecutive joi 13, 
duminică 16 și joi 20 ianuarie 
1972, orele 20, în Studioul din 
str. Nuferilor — un FESTIVAL 
MOZART, cuprinzînd 
semnificative din creația 
fonică și concertantă a 
lui compozitor.

Primul concert din 
festival va avea loc joi, 
nuarie. în program : 
în Mi bemol major K.V. 16, Se
renada în Re major K.V. 203, 
Divertisment în Si bemol ma
jor K.V. 287.

N A
O TEATRUL DE STAT „VALEA 

JIULUI" din Petroșani, prezintă pre
miera : „...eseu" de Tudor Mușatescu. 
Regia : Marcel Șoma. Scenografia : 
Aurel Florea. Interpreți : Radu Neag, 
Mircea Pînișoară, Mircea Zabalon, 
Dumitru Drăcea, Nicolae Gherghe, 
Nicolae Nicolae, Ștefania Donca, Eli- 
sabeta Belba, Paulina Codreanu, Va
sile Duțu, Ion Ligi, Corvin Alexe, 
Ștefan Ilie, Ioana Dimitriu, Wilhel
mina Sovinschi.

CURIER
JUDEȚE

VASLUI. (Corespondentul „Scîn
teii", Vasile Iancu) : La Huși s-a 
sărbătorit într-un cadru festiv cente
narul corului din localitate, care s-a 
remarcat cu ocazia unor concursuri 
republicane ale artiștilor amatori. Un 
document aflat în arhivele orașului 
Huși atestă că aici a existat o forma-

★
BOTOȘANI (Corespondentul „Scîn

teii", N. Zamfirescu). — Simbătă la 
Vîrful Cîmpului, județul Botoșani, a 
avut loc sărbătorirea a 50 de ani de 
la înființarea corului din localitate, 
care numără astăzi 90 de persoane și 
este dirijat de învățătorul Gheorghe 
Vasiliu. Membrii formației corale au 
fost distinși cu insigna de „Evidențiat 
în munca culturală de masă".

La festivitatea cea avut loc cu a-

țiune corală încă din 1865. Corul 
hușan s-a bucurat cițiva ani și de în
drumarea atentă a unuia din cei mai 
de seamă înaintași ai muzicii româ
nești — Gavril Musicescu. La adu
narea festivă a luat cuvîntul tovară
șul Gheorghe Tănase, prim-secretar 
al Comitetului județean Vaslui al 
P.C.R.

*
cest prilej s-a adoptat textul unei te
legrame adresate C.C. al P.C.R., tova
rășului Nicolac Ceaușescu, in care oa
menii muncii din comună, în frunte cu 
comuniștii, î?i exprimă adeziunea de
plină la politica «științifică a partidu
lui și statului, hotărîrea de a munci 
cu toată priceperea, pasiunea și ela
nul pentru edificarea socialistă a pa
triei.

FILME DE SCURT-METRAJ
PE ECRANELE CAPITALEI

PRODUCȚII ALE STUDIOURI
LOR „AL. SAHIA" și ANIMA- 

FILM
Munca : Vizita de lucru a to

varășului Nicolae Ceaușescu în 
județul Caraș-Severin ; Capitol : 
Moartea căprioarei ; Victoria : 
La mulți ani, Mihaela ! ; Bu- 
zești : Meșterii lemnului ; Giu- 
Iești : Persepolis 2500; Cringași : 
Cu mîinile noastre; Floreasca, 
Aurora, Tomis ; Orizont științi
fic nr. 11/971 ; Moșilor : Profi
laxia gripei; Popular : Și noi 
sîntem pietoni; Cosmos : Cum 
alimentăm copilul ; Arta : As- 

Vitan : Almanah in- 
tehnic-științific ; 

; Atenție,

teroidul; 
ternațional 
Progresul :
Timpuri Noi : (scurt 
în premieră) : Orașul și strada, 
Timbrării, Necunoscuții, Comoa
ra din plante.

pietoni ; 
metraje

PRODUCȚII ALE STUDIOURI
LOR DIN ALTE ȚARI

Lumina : în delta Volgăi 
(U.R.S.S.) ; Feroviar : Oul (R.P. 
Ungară) ; înfrățirea : Biocuren
ții comandă (U.R S.S.) ; Bucegi : 
Gdansk (R.P. Ungară) ; Uni
rea : Nuntă cu bucluc (R.S. Ce
hoslovacă) ; Laromet: Stelele 
Africii (U.R.S.S.) ; Lira : Ori
zonturi siberiene (U.R.S.S.) ; 
Drumul Sării : Gloria Mundi 
(R.P Ungară) ; Ferentari : O 
călătorie cu vasul Bathory (R.P. 
Ungară) ; Pacea : Zimbrii (R.P. 
Polonă) ; Viitorul : Goblenurile 
regelui Sigismund (R.P. Unga
ră) ; Gloria : Vise de dimineață 
(R.P. Ungară) ; Rahova : Poves
tiri neobișnuite (R.P. Ungară) ; 
Doina : Picătura (U.R.S.S.),
Unka își caută prietenul 
(U.R.S.S.), Fabule vechi (R. P. 
Bulgaria), Ai să vezi tu I 
(U.R.S.S.).

PREMIERE CINEMATOGRAFICE
anului II — coproduc-

Gaumont Paris — 
S.p.a. — Roma, cu 
studioului 

„București".

Mirii
ție S.N.E. 
Rizzoli Film 
participarea 
matografic 
de capă și spadă a cărui 
țiune se desfășoară înaintea și 
în timpul revoluției franceze 
din 1789. în rolurile principale : 
Jean-Paul Belmondo, Marlene 
Jobert, Pierre Brasseur, Michel 
Auclaire. Scenariul și regia sînt 
semnate de Jean-Paul Rappe-

cine- 
Film 

ac-

neau, iar muzica de Michel 
Legrand.

Să cumpărăm o mașină de 
pompieri — producție a stu
diourilor „Defa“-Berlin adresată 
micilor spectatori, un poem des
pre prietenia adevărată. Regia ; 
Hans Kratzert.

Copacii mor în 
producție a studiourilor 
Turcia după cunoscuta piesă 
lui Alejandro Cassona. 
aparține lui Memduh Un, 
scenariul lui Safa Onal.

picioare — 
din 

a 
Regia 

iar
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— De la 12 decembrie 1971 pînă 
9 ianuarie 1972, Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" din București a or
ganizat un ciclu de spectacole pentru 
elevi și studenți cu piesele : .„Prima 
zi de libertate", „Coana Chirița", 
.Moartea ultimului golan", „Enigma 

‘ „Su
rorile Boga", ■ -■■■■
„Jocul de-a vacanța". La 
spectacole au participat peste 
tineri spectatori.

★
e TEATRUL TV anunță 

mîine seară premiera piesei 
blindat" de Vsevolod Ivanov, 
tribuție : Teofil Vîlcu, Victor ____
giuc, Gh. Cozorici, Mircea Albulescu, 
Nelly Sterian, Marga Anghelescu, 
Sanda Toma, Eva Pătrășcanu, FI. 
Scărlătescu, Emil Liptac, M. Mereu- 
ță, Aurel Cioranu, Ion Siminie, Mi
hai Heroveanu, Al. Drăgan, Matei 
Alexandru, Val. Plătăreanu, Dorin 
Varga, Luchian Botez. Regia : Cornel 
Popa. Regizor secund : Val. Plătă
reanu.

LA „CLUJEANA

Constructorii de utilaj petro
lier din Tirgoviște au luat o 
interesantă inițiativă : „Realiza
rea în fiecare trimestru a pro
ducției pe o zi cu materiale e- 
conomisite". Inițiativa, devenită 
de curind o chemare către toate 
unitățile economice din județ, 
vizează activitatea de proiectare, 
respectarea și revizuirea proce
selor tehnologice, reducerea a- 
daosurilor de prelucrare, depo
zitarea și gospodărirea mal chib
zuită a materiilor prime.

Linia de tramvai

e „Satul coreean în continuu 
progres" — se intitulează expo
ziția de fotografii organizată de 
Institutul român pentru relații 
culturale cu străinătatea. Verni
sajul va avea loc vineri, 14 ia
nuarie, în sala Casei de cultură 
a I.R.R.C.S. (str. M. Eminescu 
nr. 8).

o Tot vineri, 14 ianuarie, se va 
deschide în sala Ateneului Ro
mân (str. Franklin nr. 1—3) o 
expoziție de artizanat din Cuba.

o în cadrul manifestărilor 
artistice anuale care au loc pe 
întreg cuprinsul țării, recent, 
la Suceava, s-a deschis Expo
ziția de pictură, grafică și 
sculptură 1971. Organizată de

ZITIlJ

cenaclul U.A.P.-Suceava în co
laborare cu comitetul județean 
de cultură și educație socialistă 
și U.A.P., expoziția poate fi vizi
tată la Casa de cultură a sindi
catelor din Suceava

o După succesul expoziției ju
dețene anuale de pictură și 
sculptură, artiștii plastici clu
jeni au inaugurat sîmbătă, in 
sălile galeriei de artă, expoziția 
anuală de grafică. Sînt expuse 
peste 80 de lucrări aparținînd a 
30 de artiști, printre care Gy 
Szabo Bela, Mircea Bălău, La- 
dislau Feszt, soții Viorica și A- 
lexandru Cristea, Francisc Deak, 
Laurențiu Buda, Pop Silaghi 
Vasile, Octavian Bour și alții.

19.15 Publicitate.
1001 de seri : „Aventurile Iul 
Bobo“.
Telejurnalul de seară. 
Oameni și fapte.
Roman foileton : „David
Copperfield" (IV).
Cîntă Maramureșul. Specta
col muzical-coregrafic susți
nut de artiștii amatori din 
Baia Mare.
Dinamica societății româ
nești. Așezarea relațiilor so
ciale pe temeiul eticii și echi
tății socialiste.

22,30 Din țările socialiste — R.S.F. 
Iugoslavia.

22;45 Telejurnalul de noapte.

20,15

La Galați a fost dată in folo
sință o importantă arteră de 
circulație a tramvaielor, care 
leagă cartierul „Țiglina 111“ al 
constructorilor și siderurgiștilor 
de marele combinat din locali
tate. Traseul măsoară 4,7 km de 
cale dublă, iar o parte a acestui 
tronson trece peste monumenta
lul viaduct care traversează Va
lea Cătușei, făcind legătura din
tre oraș și combinat.

Colectivul fabricii de 
piele și încălțăminte 
„Clujeana", care nu de 
mult a sărbătorit șase 
decenii de existență, a 
început noul an cu 
succese deosebite în 
producție. în toate sec
țiile, atelierele, ince- 
pînd cu tăbăcăriile și 
terminind cu finisajul 
încălțămintei, planul, 
deși cu aproximativ 15 
Ia sută mai mare față 
de aceeași perioadă a 
anului precedent, a fost 
îndeplinit și depășit. 
Totodată, merită a fi 
subliniat efortul ce se 
face pentru îmbunătă
țirea calității produse
lor. pentru lărgirea și 
diversificăreâ produc
ției de piele, talpă, în-

5 sortimente în 20 de 
modele de încălțămin
te pentru vară, pentru 
bărbați și femei. Dato
rită aplicării mai co
recte la toate benziie 
de fabricație a siste
mului controlului în 
lanț, numărul perechi
lor de încălțăminte re- 
turnate la capetele 
benzilor este, practic, 
neînsemnat. Acest lu
cru este important si 
pentru faptul că, în 
acest an, circa 40 la 
sută din totalul pro
ducției de încălțăminte 
este destinat exportu
lui.

Inginerul Vasile Spi- 
np, director tehnic al ,
întreprinderii, ne reia- Alexandrii l f
ta că in momentul de ' MUREȘAN « '

locuitori.,Pe )>enzile de față creatorii uzinei corespondentul I
fabricație se află acum lucrează la completa- Scînteii'

rea colecției de mode
le de încălțăminte 
pentru toamna și iar
na viitoare, care se 
disting prin îmbinarea 
armonioasă a utilului 
cu frumosul. Totodată, 
în atenția specialiștilor 
se află introducerea 
pe scară tot mai largă 
a semifabricatelor și 
înlocuitorilor. Proble
ma prezintă o deose
bită importanță, atit 
pentru creșterea mai 
rapidă a productivită
ții muncii, cit și pen
tru îmbunătățirea cali
tății, diversificarea sor
timentelor și reducerea 
consumului de talpă și, 

__ __ _____ __ piele 
întreprinderii, ne rela-

Duminică 6-au 
sesiunii științifice 
ficarea nisipurilor 
viticole", organizată la Craiova 
Secția de hortiviticultură și tehnolo
gia produselor agricole a Academiei 
de Științe Agricole și Silvice în cola
borare cu Universitatea din locali-

Reuniunea științifică de Ia Craiova 
s-a încheiat cu vizite de studiu la 
Stațiunea experimentală Țimburești 
din Craiova și Stațiunea pentru ame
liorarea nisipurilor Bechet-Dolj.

(Agerpres)

Sistematizarea

localităților
La Alba lulia s-a deschis o 

expoziție documentară privind 
sistematizarea localităților din 
județ. Schițe și detalii de sis
tematizare, machete, planșe, 
hărți, grafice, fotografii, înfăți
șează vizitatorilor preocupările 
organelor locale pentru dezvol
tarea edilitară a comunelor 
orașelor in actualul cincinal 

perspectivă.

' ,La școala generală de 10 ani 
din Prundul Bîrgăului a fost 
dat in folosință un laborator fo
nic. Cele 40 de cabine dotate 
cu aparatură de înregistrare, 
redare, pupitru de control și alte 
instalații moderne asigură un 
cadru eficient însușirii limbilor 
străine de către elevi.

Timp de două zile, academicieni, 
cadre didactice universitare, cercetă
tori din unitățile de profil din 
întreaga țară, specialiști din în
treprinderi agricole de stat și coo
perative de producție de pe cu
prinsul județelor Dolj, Olt și Me
hedinți au analizat rezultatele cer
cetărilor și ale experiențelor între
prinse pentru punerea în valoare a 
celor aproape 600 000 hectare ocu
pate cu nisipuri în țara noastră, 
pentru ridicarea gradului de fertili
tate a acestor terenuri. în lucrările 
prezentate și în discuții, participan- 
ții au subliniat rezultatele bune în
registrate in activitatea de cercetare 
și însemnătatea deosebită în con
struirea sistemului de irigații pe te
renurile nisipoase din Lunca Dunării, 
sistem ale cărui prime suprafețe ur
mează a fi date în circuitul econo
mic în acest an.

NO! UNITĂTI
COMERCIALE

REALIZAREA RITMICA
SARCINILOR DE PLAN

(Urmare din pag I-a)

grijă, să se 
certitudinea 

respectării 
această di-

a pro-

din veș- 
zeci de

vegheze perseverent, cu 
creeze baza materială, 
tehnico-organizatorică a 
acestui program. Or, în 
recție mai sînt multe de făcut în
fiecare întreprindere. Iată că sîntem 
în plină desfășurare de forțe pentru 
realizarea planului pe acest an,^ dar 
în unele unități se discută încă de 
asigurarea cu contracte de aprovizio
nare și desfacere, de realizarea unui 
avans corespunzător al producției din 
secțiile prelucrătoare, de procurarea 
documentației ș.a. Cu alte cuvinte, 
slaba pregătire a fabricației acestui 
an începe să-și spună cuvîntul, pro- 
ducînd o serie de perturbări în des
fășurarea normală, ritmică, scontată 
a fabricației. Este de mare impor
tanță ca peste tot acolo unde există 
asemenea rămîneri în u’-mă în pregă
tirea producției acestui an, comite
tele și consiliile oamenilor muncii 
d:n întreprinde^ și centrale să nu 
întîrzie nici o zi aplicarea unor mă
suri operative și eficace, menite să 
pună ordine în acest domeniu și să 
asigure toate condițiile tehnice, ma
teriale și organizatorice pentru des
fășurarea susținută, ritmică a lucru
lui. Pretutindeni. în 
fiecare decadă, în 
preocuparea pentru 
dicioasă, echilibrată

fiecare zi. în 
fiecare lună, 

defalcarea ju
ft sarcinilor

de plan trebuie să se desfășoare 
în strînsă legătură cu crearea a- 
cestui cadru al certitudinilor mate
riale de realizare ritmică 
ducției.

Constatăm cu satisfacție 
tile sosite de pe zeci și
șantiere, aflate pe întreg cuprinsul 
țării, că anul de investiții 1972 a de
butat bine. Se precizează că datorită 
pregătirii unui mare număr de fron
turi de lucru în interior, realizării, 
încă din toamnă, a suprastructurilor 
pe șantierele halelor industriale, 
aprovizionării cu materiale, agregate 
și utilaje și organizării platformelor 
pentru confecționarea locală a pre
fabricatelor. în primele trei luni ale 
acestui an se va efectua un volum 
de lucrări superior, sub raport va
loric. cu 70 milioane lei celui realizat 
în ultimul trimestru al anului trecut. 
Nimic nu trebuie precupețit în aceste 
zile pe șantierele de construcții pen
tru a folosi din plin fiecare zi de 
lucru, în condițiile atmosferice favo
rabile ale acestei ie-ni, pentru a asi
gura în acest an de ma>-e efort în 
domeniul investițiilor un înalt ritm 
de execuție la fiecare obiectiv. Din 
primele zile ale anului trebuie întă
rită colaborarea pătrunsă de un înalt 
spirit de răspundere a tutu-or facto
rilor angajați in procesul de realiza
re a investițiilor — titulari, benefi
ciari, constructori, proiectanți, furni-

zori de utilaje, organe de avizare — 
urmărindu-se, concomitent cu reali* 
zarea ritmică a planului de investiții, 
și o repartizare judicioasă a terme
nelor de punere în funcțiune, evitîn- 
du-se aglomerarea acestora în ulti
mul trimestru sau chiar in ultima 
lună a anului.

Să facem totul, în aceste zile de 
început de an, pentru a asigura o 
angajare deplină a eforturilor colec
tivelor în vederea realizării ritmice a 
sarcinilor de plan. Nu trebuie să se 
scape nici un moment din vedere 
faptul că economia noastră contează 
pe formarea ritmică de-a lungul anu
lui a tuturor surselor de materii pri
me și materiale, pe fabricarea și 
livrarea la termenele planificate a 
fiecărui produs, pe constituirea ritmi
că a surselor de beneficii, de finan
țare a producției. în fiecare între
prindere. in fiecare centrală, pe fie
care șantier unde munca este bine 
organizată, lucrul trebuie să se des
fășoare ritmic, eforturile să fie ju
dicios dozate, trebuie să fie excluse 
asalturile de la sfîrșitul unei perioa
de de plan, campaniile de „salvare" 
a planului. Comitetele de partid, 
conducerile unităților economice tre
buie să acționeze energic, prin mă
suri convingătoare și eficace în ve
derea întronării unei activității nor
male, judicios eșalonate in timp, ca
pabilă să garanteze realizarea în 
bune condiții a planului anual.

In 
ră o 
zare 
sate, 
zent 
82 de comune existente în ju
deț sint construite magazine_noi, 
moderne. De la tovarășul ~ 
stantin Anton, directorul 
ției de producție din cadrul 
IJCOOP, am aflat că numai 
în ultimul an au fost alocate, 
din fondurile statului, mai mult 
de 4,8 milioane lei, din care s-au 
construit noi unități comerciale. 
La Parincea, Tătărăști, Heme- 
iuși, Luizi-Călugăra, țăranii 
cooperatori au azi la dispoziție 
magazine universale cu bufet și 
secții de prestări de servicii 
bine dotate și aprovizionate cu 
de toate.

Au fost, de asemenea, înălțate 
numeroase unități comerciale 
din resurse locale și cu sprijinul 
cetățenilor. Merită amintită ex
periența sătenilor din Bogata, 
Șiretul, Găiceana unde, datorită 
activității desfășurate de comi
tetele de inițiativă, s-a reușit, 
într-un. timp scurt, să se con
struiască magazine moderne, e- 
conomisindu-se însemnate sume 
de bani. Experiența lor este fo
losită azi Ia Bogdănești. Coșnea, 
Hoit, Mîndrișca și în alte 9 sate 
din județ, unde se înalță maga
zine prin contribuția voluntară 
a cetățenilor.

Directorul direcției de produc
ție ne-a info-mat că și în acest 
an în satele județului Bacău vor 
fi date în folosință importante 
obiective comerciale construite 
din fonduri centralizate. Ast
fel, la Oncești și Buda se află 
în plină construcție noi maga
zine universale. La Dărmănești 
va fi dat in curind în folosință 
un complex comercial, iar Ia 

. Măgura se înalță un complex tu- 
ț ristic. In comunele Răcăciuni și 
• Podul Turcului se vor const-ui 

micro-complexe pentru prestări 
de servicii, tn total, vor fi înăl
țate si date în folosință, în acest 
an. 8 mari obiective comerciale 
a căror valoare însumează a- 
proape 7 milioane lei,

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scinteii"

In ansamblul de locuințe „E- 
minescu 11“ din Botoșani s-a dat 
in folosință un modern complex 
comercial. Aici funcționează un 
magazin alimentar cu autoser
vire, o farmacie, un magazin de 
mercerie, galanterie și tricotaje, 
o unitate de alimentație publică. 
In același complex vor lua 
ființă, în curind, diverse secții 
de prestări de servicii către 
populație.

Alo!...Tg. Mureș

București pe fir
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direct I
La Tg. Mureș s-a instalat ți 

dat in folosință un telefon pu
blic automat interurban, direct 
cu Bucureștiul, prin care se 
poate vorbi cu orice abonat din 
Capitală, fără intermediul tele
fonistei. tn acest an, vor începe 
lucrările pregătitoare conectării 
la rețeaua automată interurbană 
a tuturor abonaților din Tg. 
Mureș.

GORJ>'■■ *'r • .

Pasaj peste

calea ferată
De cîteva zile, circulația 

tre Tg. Jiu și Rm. Vilcea 
desfășoară pe noul pasai 
struit peste calea ferată, 
acest fel se elimină trei 
riere unde, datorită traficului 
intens, circu'ația era intre, 
ruptă 10 ore din 24. Circulația 
se face pe două benzi late de 
7.8 metri, iar pietonii au la dis
poziție două trotuare late de 
cite 1,5 metri fiecare.

In
se 

con- 
tn 

ba-

DE LA CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII"
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Schi 
pe Postăvarul

POIANA BRA
ȘOV (prin telefon, 
de la B. Radu). — 
După cîteva zile 
de primăvară, în 
care soarele a stră
lucit cu putere, 
viscolul și ceața 
s-au instalat din

nou în Cristianul Mare, creînd ade
vărate obstacole în calea schiorilor 
aflați acum în plin sezon competițio- 
nal. Tocmai în astfel de condiții 
au fost nevoiți să se întreacă, la sfîr- 
șitul acestei săptămîni, în cadrul 
„Cupei Brașovia", peste 120 de ju
niori mari și mici (inclusiv membrii 
loturilor republicane respective), ve- 
niți din cele mai îndepărtate colțuri 
ale țării. Alături de schiorii centre
lor., tradiționale de pe Valea Praho
vei și din Brașov, la start s-au ali
niat; reprezentanți ai unor asociații 
sportive din Cluj, Miercurea Ciuc, 
B strița, Petroșani. Prin valoarea 
concurenților, prin larga participare 
de care s-a bucurat, această a II-a 
ediție a „Cupei Brașovia" poate fi 
apreciată, așa cum se exprima unul 
dintre organizatori, drept un adevă
rat campionat național al juniorilor. 
Dincolo de rezultatele înregistrate, de 
aprigele dispute ce le-a ocazionat, 
concursul a fost o pledoarie pentru 
acest minunat sport, la loc de cinste 
situîndu-se și de această dată pasiu
nea demnă de respect a acelei mîini 
de oameni care, în orice situație, 
asigură condiții dintre cele mai bune 
de desfășurare a întrecerilor.

Privind rezultatele înregistrate se 
poate constata că reprezentanții a 
trei asociații sportive — Brașovia, 
Dinamo Brașov și Școala sportivă 
Predeal — au dominat în ambele 
zile de concurs. O comportare meri
torie a avut-o juniorul Petre Gri- 
gore (Șc. sportivă Brașovia), care a 
cîștigat detașat cele două manșe ale 
slalomului special. Este un element 
ce merită a fi luat în atenție de 
către specialiști. în imediata sa a- 
propiere s-au situat Barbu Florin 
(de la aceeași asociație) și Cîmpeanu 
Iaoob (Universitatea Cluj).

Dintre juniorii mici am reținut pe 
Nandor Szabo (Dinamo Brașov), re
marcat încă de acum două săptămîni 
la concursul de deschidere de la 
Predeal. La junioare, pe lingă evo
luția bună a reprezentantelor Școlii 
sportive din Predeal, Nuți Degeratu 
și Nela Simion. se cuvine subliniat 
succesul promițător al Danei Ene 
(Dinamp Brașov), car* . a 'cîștigat 
cele două manșe ale slalomului- soe- 
cial, și al micuței Eva "Mczej (C.S. 
Baia Mare) sosită prima la ■ slalom ' 
uriaș.

Marian Burchi (schi-bob club Si
naia), descalificat la „special", și-a 
luat revanșa, cîștigînd slalomul 
uriaș.

r

*
*

I
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Vestit prin festivalul 
sculpturilor în zăpa
dă, organizat în fie
care iarnă, orașul 
Sapporo, metropolă 
cu un milion de lo
cuitori a marii insule 
Hokkaido din nordul 
arhipelagului 
este gata să 
că oaspeții 
rile olimpice 
nă dintre 3 și 13 fe
bruarie. Toate obiec
tivele construite, cos- 
tînd peste 30 de mi
lioane dolari, au tre
cut ultimele probe și 
acum așteaptă pe cei 
1 274 de sportivi (din
tre care 254 femei) 
din 35 de țări, care-și 
vor măsura forțele și 
elanul în această im
portantă comnetiție 
sportivă de iarnă, găz
duită pentru prima 
oară de Asia.

Vor avea loc 35 de 
întreceri la schi, ho
chei pe gheață, biat- 
lon, bob și săniuță în 
cele 14 locuri special 
amenajate la o depăr
tare de maximum 10 
kilometri de satul o- 
limpic, excepție fă- 
cînd doar pistele de 
coborîre pentru fe
mei și bărbați de pe 
muntele Eniwa (32 de 
kilometri depărtare 
de Sapporo). Celelal
te construcții sînt : 
pista de sărituri de 
90 metri de la Oku- 
rayama, pista de sări
turi de 70 metri de la 
Miyanomori, pistele 
de slalom special și 
uriaș, de săniuțe și de 
bob de pe muntele 
Teine, pista de săniu
țe Fujino, _patinoarul 
acoperit 
pentru 
gheață, 
„Mihako", pentru pa
tinaj .artistic, pista 
de niătlon din Ma- 
komanai. Cele mai 
impunătoare sînt pa
tinoarul acoperit „Ma- 
komanai", unde va a- 
vea loc ceremonia de 
închidere a jocurilor, 
construit sub forma 
unui pavilion cu o 
geometrie dodecago- 
nală snecifică, și pa
tinoarul de viteză, a- 
menajat în aer liber,

nipon, 
primeas- 
la Jocu- 
de iar-

„Tsukisamu" 
hochei pe 

patinoarul

„Trofeul Carpați** 
la patinaj artistic

„Stadionul de 
gheață" din poiana 
Brașov a găzduit 
sîmbătă și dumi
nică concursul in
ternațional de pati
naj artistic dotat cu 
„Trofeul Carpați". 
Participarea valo

roasă (tinere elemente ale pati
najului din Bulgaria, Ungaria și 
România), precum și capacitatea 
organizatorilor de a asigura condiții 
optime de întrecere, în ciuda vremii 
nu îndeajuns de prielnice (mai ales 
sîmbătă) se cuvin menționate în a- 
ceeași măsură. Figurile impuse (în 
prima zi) și apoi figurile libere 
(ieri dimineață) au prilejuit compe
titorilor evoluții apreciate, fapt cu 
atit mai îmbucurător cu cit sezonul 
competițional se află de abia la în- 
■eeput. Secretarul concursului, Mir
cea Ancuța, ne-a comunicat ieri, prin 
telefon, că o impresie deosebită au 
produs, dintre oaspeți — Kristina 
Homolya, Agnes Eros (Ungaria), E- 
velina Panova (Bulgaria), iar dintre 
români, clasați pe primele locuri în 
toate clasamentele finale — Gabri
ela Voica, Leonard Azzola, Doina 
Mitricică, Oct. Goga.

După darea în folosință a patinoa
relor artificiale din Capitală, din Po
iana Brașov, Galați și, mai recent, 
Miercurea Ciuc, sporturile pe gheață 
(patinajul, hocheiul) au intrat, ca să 
spun așa, pe un nou făgaș de dezvol
tare. S-au creat condiții de inițiere 
și practicare pentru agrement sau la 
nivel de performanță. Patinajul vi
teză însă — sport olimpic cu pondere 
mare — nu are încă baza materială 
care să asigure o pregătire corespun
zătoare.

S-au făcut promisiuni pentru 
construirea la București a unei 
piste de patinaj viteză în parcul Obor, 
racordată la instalația frigorifică a 
Halelor Centrale. Despre acest lucru, 
presa, inclusiv „Scinteia", a scris de 
mai multe ori pînă acum. Din păca
te — în ciuda atîtor și atîtor pro
misiuni, ca și a faptului că lucrarea 
a fost avizată de mai toate forurile 
— pînă la ora actuală, patinoarul 
Obor a rămas doar pe hîrtie. Am 
aflat că în planul de investiții pen
tru 1973—74 al Consiliului popular al 
Capitalei este inclusă și construirea 
pistei de patinaj viteză de la Obor si 
a încă unui patinoar artificial. Să 
sperăm că, în fine, acestea vor fi și 
realizate...

Construirea acestui patinoar artifi
cial prezintă un interes deosebit pen
tru activitatea sportivă de patinaj : 
ar dezvolta în primul rînd patinajul 
ca sport de masă, ar descongestiona, 
totodată, cele două patinoare exis
tente în București, ar permite depis
tarea elementelor talentate de care 
are nevoie marea performanță, deo
potrivă la „artistic", „viteză" și 
hochei.

De fapt, cum s-a mai spus de atî- 
tea ori, construirea unor suprafețe

cu o capacitate de 
50.000 de locuri, unde 
va avea loc ceremo
nia de deschidere, la 
3 februarie, orele 11 
dimineața, în prezen
ța împăratului Japo
niei, Hirohito. Pro
gramul este definiti
vat de pe acum la cel 
mai mic amănunt, în 
așa fel incit, din 
punctul de vedere al 
organizatorilor, „O- 
limpiada albă" poate 
începe chiar și de 
mîine... Vor rosti cu- 
vîntări de inaugurare 
Kogoro Uemura, pre
ședintele comitetului

căra va arde conti
nuu în timpul jocuri
lor.

Pentru sportivi și ofi
ciali, pentru cei circa 
o mie de ziariști ce 
vor veni la Sapporo, 
pentru cei 700.000 -le 
spectatori ai jocuri
lor este pregătit nu 
numai satul olimpic 
de peste „Podul celor 
cinci cercuri" (simbo- 
lizînd emblema jocu
rilor), ci și orașul Sap
poro. O linie de me
tro face 
dintre satul 
Și

1

î

*
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Echipa feminină de handbal Rapid București a cîștigat turneul inter
național disputat la finele săptămînii trecute în sala Progresul din Ca
pitală. Ieri, în partida derbi, răpi (listele au întrecut cu 15—11 pe Ferenc- 
varos Budapesta, după un joc dinamic, spectaculos. Celălalt meci al 
cuplajului (le ieri s-a terminat cu un rezultat scontat : I.E.F.S.-Pro- 
gresul 14—9.

în fotografie : șut de pe semicerc al rapidistelor
Foto : Gh. Vințilă

BASCHET

CU PRILEJUL CONGRESULUI UNIUNII SOCIALISTE SUDANEZE

Delegația Frontului Unității Socialiste 
din România primită 

de președintele Sudanului
KHARTUM 9 (Agerpres). — Dele

gația Frontului Unității Socialiste 
din Republica Socialistă România, 
formată din tovarășii Mihai Drăgă- 
nescu, vicepreședinte al Consiliului 
Național al F.U.S., și Ștefan Andrei, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
care a participat la lucrările Congre
sului Uniunii Socialiste Sudaneze, a 
fost primită de președintele Sudanu
lui, Gaafar El Numeiry. în cursul 
convorbirii, desfășurată într-o at
mosferă prietenească, au fost discu
tate probleme privind dezvoltarea 
relațiilor de colaborare între cele 
două țări și popoare.

★
Congresul Uniunii Socialiste Suda

neze și-a încheiat lucrările. în ca
drul lor a luat cuvîntul tovarășul 
Mihai Drăgănescu, vicepreședinte al 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste din România, care 
a transmis congresului, poporului 
sudanez un cald salut de prietenie 
din partea Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, a oa
menilor muncii și a poporului român.

Poporul nostru, a spus vorbitorul, 
a manifestat solidaritate cu lupta pe 
care poporul sudanez a dus-o în 
cursul istoriei sale împotriva colo
nialismului și Imperialismului, pen
tru înfăptuirea aspirațiilor sale de 
libertate, progres și prosperitate. Po
porul român urează poporului suda
nez succes în unirea tuturor forțe
lor democratice, patriotice, în lupta 
pentru transformări sociale, econo
mice și politice progresiste, împotri
va imperialismului și neocolonialis- 
mului, pentru pace, securitate și co
laborare internațională.

Vorbitorul a arătat că există largi 
posibilități de dezvoltare a raportu
rilor dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democratică 
Sudan, în interesul ambelor țări, al 
progresului lor. El a relevat totodată 
că, dedieîndu-și eforturile operei de 
dezvoltare a țării pe baze moderne, 
poporul român este vital interesat în 
rezolvarea problemelor internațio
nale în spiritul păcii și securității, in 
extinderea cooperării între toate po
poarele lumii.

organizare a Jocu-de
rilor olimpice de iar
nă de la Sapporo, și 
Avery Brundage, pre
ședintele Comitetului 
olimpic internațional. 
După ce împăratul 
Hirohito va declara 
jocurile deschise, pri
marul orașului Sap
poro, Takeshi Itakagi, 
însoțit de un grup de 
studenți, va prelua 
drapelul olimpic de 
Ia Hubert Dubedout, 
primarul orașului Gre
noble (Franța), unde 
au avut loc jocurile 
din 1968. In sunetele 
fanfarei .și ale salve- 

tînăra 
(16 

fla- 
pis- 
pa- 
va

Ta
ce

lor- de salut, 
Izumi Tsujimura 
ani) va apărea cu 
căra olimpică pe 
ta de 400 metri a 
tinoarului și o 
preda lui Hideki 
kada (tot 16 ani), 
va urca cele o sută 
de trepte pînă la cupa 
de beton în care fla-

Aseară, la pati
noarul acoperit „23 
August" din Capi
tală s-au disputat 
ultimele două me
ciuri contînd pen
tru turul III al 
campionatului e- 
chipelor din grupa

secundă : Dunărea Galați, I.P.G.G. 
București, Avîntul Gheorghieni și 
Tîrnava Odorhei. Principalele pre
tendente la locul de fruntașă a 
clasamentului grupei, Dunărea și 
I.P.G.G. (ale căror rezultate din me
ciurile de sîmbătă constituie adevă
rate surprize : prima a terminat la 
egalitate cu Avîntul, iar cealaltă a 
pierdut la Tîrnava), au susținut un 
meci decisiv (rezultatul însă nu ne-a 
parvenit pînă la închiderea primei 
ediții).

Activitatea hocheistică pe marele 
patinoar bucurșștean va continua zi 
de zi pînă duminică inclusiv. Pe are
na de gheață vor evolua în toată a- 
ceastă săptămînă formațiile din gru
pa A a campionatului, formații ce-și 
dispută (deși nu cu aceleași șanse) 
titlul de campioană. Cele patru pro
tagoniste ale hocheiului nostru, fur

de gheață artificială pe lingă fabri
cile cu instalații frigorifice devine 
obligatorie, dacă vrem ca amortiza
rea respectivelor instalații să se facă 
intr-un timp cit mai scurt (și prețul 
de cost al gheții să scadă !), dacă 
vrem ca — indiferent de capriciile 
vremii — la Iași, București, Timișoa
ra, Pitești, Tg. Mureș sau oriunde

legătura 
___  ... _ olimp’c 
și centrul orașului. 
Circa 4.503 de militari 
ai forțelor de auto
apărare sînt mobili
zați pentru a curăța 
zăpada care continuă 
să cadă din abunden
ță. în depozitele fri
gorifice ale satului o- 
limpic se află deja 
zeci de mii de kilo
grame de carne, 10.000 
păsări, 250.000 de ouă, 
circa 120 de tone de 
legume și fructe. Per
sonalul de deservire 
numără aproape 
18.000 de oameni, în
cep înd de la lucră
tori și terminînd cu 
inginerii care vor di
rija instalațiile elec- 

cu ajutorul 
urmări

tronice 
cărora se va 
desfășurarea întrece
rilor. Magazinele și 
străzile comerciale ale 
orașului se află de pe 
acum intr-o puternică 
concurență pentru a 
atrage miile de vizi
tatori.

O dificultate pentru 
organizatori continuă 
să fie cazarea turiști
lor din alte regiuni 
ale țării și de peste 
hotare. Cele 19 clădiri 
de cite cinci etaje re
zervate sportivilor, 
două blocuri a cite 11 
etaje rezervate spor
tivelor și hotelurile 
în stil occidental sau 
japonez ale orașului 
pot găzdui maximum 
29.000 de persoane. 
Se așteaptă însă 
zilnic in Sapporo 
se afle circa 70.000 
oaspeți.
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să 
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nizoare de fapt ale lotului reprezen
tativ, sînt Steaua, Dinamo, Agrono
mia Cluj și Avîntul Miercurea Ciuc. 
ocupînd în această ordine primele 
locuri în clasamentul după 3 meciuri- 
Pentru astăzi, în cuplaj de la ora 
16,30, sînt prevăzute partidele : Di
namo — Agronomia și Steaua — A- 
vîntul.

Din păcate, hocheiștii noștri frun
tași nu au strălucit cîtuși de puțin 
în acest început de sezon ; turneele 
efectuate in străinătate de lotul re
prezentativ — deși au adus un plus 
de experiență mai ales jucătorilor ti
neri — au arătat o serie de carențe, 
unele chiar foarte serioase. Cîteva 
rezultate au dat mult de gîndit se
lecționerilor, aflați acum din nou in 
postura de a face unele modificări 
în lot. De altfel, biroul federal — 
constatînd toate acestea — a dispus 
amînarea ultimelor două tururi ale 
campionatului național, pentru a face 
loc unor pregătiri în comun ceva mai 
intense, pentru recuperarea timpului 
pierdut. După cum se știe, in martie, 
Bucureștiul va găzdui din nou între
cerile grupei B a campionatului mon
dial, grupă din care face parte și 
echipa României.

o activitate mult mai rodnică în toa
te orașele unde extstă patinoare ar
tificiale, însă și aici se ivesc unele 
inconveniente. în Capitală, centrele 
de inițiere funcționează, în general, 
bine, dar în provincie situația este 
sensibil deosebită. Sînt situații cînd 
patinoarele nou construite devin un 
bun exclusiv... al hocheiștilor. Un

sînt complexe frigorifice sau fabrici 
de gheață, copiii, tineretul în gene
ral. să poată practica iarna... sportu
rile de iarnă. Să nu se uite nici o 
clipă că numărul copiilor dornici de 
a face patinaj a sporit considerabil în 
ultimii ani. Comerțul răspunde, in 
general, bine acestei preferințe ; în 
magazine se găsesc și se vind mii și 
mii de perechi de patine. Adesea însă 
posesorii lor trebuie să le țină în 
cui. chiar și acum, în timpul iernii.

Patinajul, hocheiul ar putea avea

exemplu elocvent. La patinoarul a- 
coperit din Miercurea Ciuc, „prefera
tul casei" este hocheiul, căruia i se 
oferă cele mai multe și cele mai bune 
ore. Patinajului artistic îi sînt „re
zervate" numai 6 ore săptăminal ; 
pentru viteză, numai 3 ore. Insufi
cient utilizat este apoi patinoarul 
artificial de la Poiana Brașov.

în prezent, se construiesc, în țară, 
cîteva patinoare artificiale noi (La 
Cluj, la Constanța) ; planul cincinal 
prevede și alte asemenea baze spor-

început de an, și 
totuși... final de 
stagiune la baschet; 
ieri, la București, 
Timișoara, Cluj și 
Galați au avut loc 
ultimele partide 
ale turului cam
pionatului mascu

lin. Dintre cele șase meciuri ale e- 
tapei, două au atras în mod special 
atenția publicului și, firește, a e- 
chipelor în cauză. în sala Floreasca, 
Steaua a trebuit să joace cu cea mai 
mare seriozitate în compania for
mației Universitatea Cluj, pentru a 
putea ocupa primul loc în clasa
mentul de toamnă. Baschetbalițtii 
clujeni, evident afectați de incredibila 
înfrîngere suferită recent din par
tea echipei studențești din Timișoara, 
au încercat să facă chiar și imposi
bilul pentru a recupera punctele 
pierdute pe teren propriu. Din a- 
ceastă pasionantă dispută, pe care 
spectatorii au aplaudat-o în nume
roase momente, s-a evidențiat, ob- 
ținînd mult dorita victorie, forma
ția bucureșteană. Scorul final (96—78) 
indică și el diferența de valoare și 
de formă existentă în această par
tidă. Steaua păstrează așadar „foto- 

“liul" liderului, urmînd ca în retur să 
justifice mai departe pretențiile ce 
le are pentru a intra din nou în 
posesia titlului de campioană.

Prin reușita de miercuri de la Cluj, 
Universitatea Timișoara a intrat în 
Tîndul vedetelor campionatului ; în 
partida de ieri — acasă. în sala O- 
limpia, cu Politehnica București — 
trebuia să dovedească dacă este ca
pabilă cu adevărat să reziste pe a- 
semenea poziții fruntașe ale clasa
mentului. Din relatarea corespon
dentului nostru, Cezar Ioana, rezultă 
că echipa bucureșteană, contînd în 
permanență pe aportul celor mai 
buni jucători și reușind aproape totul 
din aruncări de la semidistanță, a 
obținut un succes prețios : 85—80 
(47—41). Timișorenii au condus, cu un 
avantaj minim, doar la începutul jo
cului și imediat după pauză. Ni se 
relatează, totodată, că după meci, Ia 
plecarea din sală, jucătorii oaspeți

Ou nou edificiu sportiv școlar
PLOIEȘTI (Corespondentul „Scîn- 

teii", C. Căpraru). — Ieri la Ploiești 
s-a inaugurat unul dintre cele mai 
mari și mai bine dotate edificii spor
tive școlare din localitate. Este vorba 
de sala sporturilor a liceului nr. 2. 
„Noua oonstrucție — ne spune di
rectorul liceului, Traian Comaniciu 
— cu sala ei spațioasă, cu vestia
rele. grupurile sanitare, instalațiile 
moderne (de încălzire și aer condi
ționat, de cronometrare și arbitraj) 
ne dă posibilitatea să organizăm în- 
'treceri de anvergură, la handbal, vo
lei, baschet, tenis de masă, atle
tism, prilej de și mai largă afirmare 
a talentelor școlărești ploieștene".'

La competițiile inaugurale de ieri 
(volei și handbal) au participat foști 
elevi ai liceului, astăzi deținători de 
titluri și performanțe de prestigiu în 
țară și în străinătate.

tive. Ar trebui însă ca, paralel, să se 
prevadă măsuri pentru acoperirea ne
cesarului de cadre de specialiști de 
pe acum se resimte lipsa tehnicieni
lor, a antrenorilor, . în special pentru 
patinaj artistic și viteză. Este de do
rit ca I.E.F.S. să-și aducă o mai 
mare contribuție la formarea unor 
antrenori și pentru aceste discipline 
sportive.

Cred că rezerva ce se manifestă, 
în general, în legătură cu sporturile 
pe gheață — atribuindu-li-se califi
cativul de „sporturi costisitoare" — 
este nefondată, dacă ținem cont 
de larga lor audiență, de atracti- 
vitatea, de influența lor multila
terală asupra organismului. Nu-mi 
propun să fac însă acum o pledoarie 
pentru patinaj, pentru hochei. Ceea 
ce vreau să arăt cu deosebire este 
faptul că amenajarea sau construirea 
unor terenuri de gheață (acoperite 
sau în aer liber) depind mai degra
bă de inițiativa edililor, de inițiativa 
asociațiilor și cluburilor sportive, de- 
cit de cine știe ce fonduri alocate de 
la buget. Dacă, intr-adevăr, pentru 
patinoarele artificiale pot exista une
le dificultăți, lipsa iernii de-a rindul, 
a patinoarelor naturale n-are nici o 
scuză. Iată, sîntem în ianuarie ; in 
numeroase localități din țară, tempe
ratura se menține de mai multe săp- 
tămini sub zero grade. Mai nicăieri 
însă n-a apărut vreun patinoar na
tural, deși peste tot există terenuri 
de tenis, de baschet, de handbal, piste 
de atletism, ușor transformabile iar
na in baze pentru patinaj. Cum să nu 
ruginească patinele in cui ?...

Valeria MARCHIEVICI 
membru al Federației române 
de patinaj

(Pîrșu, Popa, ș.a.) au căutat să-i ri
diculizeze pe baschetbaliștii timișo
reni, și așa destul de afectați de in
succes. O atitudine total nesportivă, 
denoting carențe în educația respec
tivilor.

Alte rezultate de ieri : Rapid—Vo
ința 67—66, Dinamo—I.E.F.S. 83—69, 
Politehnica Galați — I.C.H.F. 70—69 
(gălățenii și-au asigurat victoria în 
ultimele 5 secunde !), Politehnica Cluj 
— Mureșul 85—69. Despre această ul- 

,timă partidă, corespondentul nostru 
ne-a transmis, între altele.: „Un joc 
atractiv, de bun nivel tehnic. De la 
clujeni s-a remarcat tînărul Bama. 
De la mureșeni... antrenorul Tordai, 
prin nervozitate față de propriii ju
cători și proteste la deciziile arbitri
lor".

• „CUPA CAMPIONILOR EU
ROPENI" LA VOLEI — GRUPE 
SEMIFINALE, Masculin. La 
Amsterdam : Dinamo Tirana- 
T.S.K.A. Sofia 3—2 (15-11, 11-15, 
15-11, 7-15, 15-5), A.M.V.J. Am- 
sterdam-Lierre (Belgia) 3—0 
(16-14, 15-12, 15-5) ; la Florența: 
Zetor Brno-Munster (R.F.G.) 3-1 
(15-4, 9-15, 15-3, 15-8) ; Ruini
(Italia)-Galatasaray (Turcia) 3-1 
(13-15, 15-8, 15-4, 17-15).

Feminin. La Haarlen (Olan
da) : Lokomotiv Moscova-Levski 
Sofia 3-2 (15-11, 15-13, 12-15, 6-15, 
15-3), Tatran Praga-Bekkerveld 
(Olanda) 3-0 (15-13, 15-13, 15-12). 
La Lodz (Polonia) : Start Lodz- 
Penicilina Iași 3-1 (15-7, 15-8, 
10-15, 15-7), Dinamo Mosoova- 
C.U.S. Parma 3-0.

O IN TURNEUL INTERNA
ȚIONAL DE ȘAH DE LA HAS
TINGS, după 9 runde același li
der : marele maestru sovietic 
Anatolie Karpov cu 7,5 puncte, 
urmat de Korcinoi (U.R.S.S.) 
— 5,5 puncte (1), Unzicker (R.F. 
a Germaniei), Andersson (Sue
dia) — cu cite 5,5 puncte etc. Șa- 
histul român Victor Ciocîltea, 
care în runda a 9-a a remizat în 
22 de mutări cu vest-germanul 
Helmut Pfleger, ocupă locul 11 
cu 3,5 puncte. în partida cen
trală a rundei, Karpov l-a în- 
tîlnit pe Zvetozar Gligorici. 
După numai 24 de mutări, ofi
cialii au consemnat remiza, re
zultat înregistrat și în partidele 
Hartston-Byme, Kurajița-Un- 
zicker și Botteril-Andersson. 
Celelalte partide s-au întrerupt

• La Novi Sad, în PRIMUL 
TUR AL „CUPEI ORAȘELOR 

. TENIS DE 
MASĂ, s-au întilnit echipele fe
minine Vojvodina și Akademik 
Sofia. Sportivele bulgare au ob
ținut victoria cu scorul de 5—3.

TÎRGURI" LA

• PRINTRE INVITAȚII DE O- 
NOARE ai comisiei de organi
zare a „Olimpiadei miincheneze" 
vor fi și unii dintre campionii 
olimpici bine cunoscuți în toată 
lumeh : gimnasta cehoslovacă 
Vera Odlozil-Ceaslavska, halte
rofilul sovietic Iuri Vlasov, ma- 
ratonistul etiopian Bikila Abebe, 
scrimerul belgian Paul Anspach, 
atleții Jesse Owens (S.U.A.), 
Paavo Nurmi (Finlanda) ș.a.

• LIDERA CAMPIONATULUI 
ENGLEZ DE FOTBAL, echipa 
Manchester United, a fost în
vinsă pe teren propriu cu sco
rul de 3—1 de formația Wolver
hampton. Alte rezultate : Chel
sea-Huddersfield 2—2 ; Leices
ter-Liverpool 1—0 ; Nottingham 
Forest — Crystal Palace 0—1 ; 
Tottenham-Manchester City 1—1; 
West Bromwich-Sheffield 2—2 ; 
Stoke-Arsenal 0—0. în clasament, 
după 25 de etape, continuă să 
conducă Manchester United cu 
35 puncte, secundată de Man
chester City și Leeds cu cite 34 
puncte etc.

® RETURUL MECIULUI DIN
TRE ECHIPELE FEMININE DE 
BASCHET VOZDOVAC BEL
GRAD ȘI HAPOEL (ISRAEL), 
contînd pentru grupa sferturilor 
de finală ale „Cupei cupelor", 
s-a încheiat cu victoria baschet
balistelor iugoslave. Scor 87-37 
(40-19). Meciul a avut loc la 
Belgrad.

O ECHIPA DE HOCHEI PE 
GHEATĂ HIMIK VOSKRE- 
SENSK a jucat la Jihlava cu 
formația locală Dukla, una din
tre fruntașele campionatului 
cehoslovac. După un meci spec
taculos, victoria a revenit ho
cheiștilor sovietici cu scorul de 
3—1 (2—1, 0-0, 1—0).
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Consecințe și impiâcații 
ale realinierii sistemului
valutar interoccidental

(Urmare din pag. I)

de suprimarea suprataxei de 10 la 
sută asupra importurilor, instituită 
de S.U.A. in august 1971. Drept com
pensație, americanii au cerut Pieței 
comune, Japoniei și Canadei să cree
ze condiții mai buhe pătrunderii 
mărfurilor S.U.A.

în sfîrșit, a fost abordată problema 
suportării de către țările în cauză a 
unei părți mai mari din cheltuielile 
menținerii trupelor S.U.A. în stră
inătate.

Acordul de la Washington prezintă 
un șir de aspecte semnificative. în 
primul rînd, Washingtonul s-a aflat, 
pentru prima oară în istorie, în 
fața unui front unit al țărilor 
partenere, care au cerut șj au 
obținut devalorizarea dolarului. Deci 
o incontestabilă schimbare a ra
portului de forțe față de 1944, cînd 
S.U.A. au impus partenerilor hege
monia dolarului. Acordul consfințește 
totodată ascensiunea rapidă a mărcii 
vest-gerjmane și.,a yenului, reflex al 

■ creșterii forței economice a țărilor 
emitente. .

în al doilea rînd, acordul are o in
fluență puternică asupra schimburilor 
de mărfuri. Este știut că devaloriză
rile ieftinesc pentru străini mărfurile 
țărilor cu monedă devalorizată și 
scumpesc pentru importatori mărfu
rile străine. Revalorizările au un 
efect invers, frînînd exportul și sti- 
mulînd importul. în această privință, 
cel mai mare cîștig îl au Statele 
Unite. După unele calcule, prin de
valorizarea monedei lor și revalori-. 
zarea de drept sau de fapt a altor 
monede, americanii au obținut un a- 
vantaj mediu de 12 la sută, adică mai 
mult decit suprataxa de 10 la sută 
care a dezlănțuit atîtea proteste. A- 
vantajele pe care americanii le vor 
obține prin presiuni asupra Pieței co
mune și altor parteneri se vor adău
ga la acest avantaj valutar.

Ca urmare, este de așteptat ca 
balanța comercială a S.U.A., care în 
perioada 1965—1970 a fost activă cu 
circa 3,6 miliarde de dolari în me
die anuală să redevină activă pe 
seama partenerilor ei comerciali. O 
poziție dificilă de aci înainte vor 
avea statele care au revalorizat mo
neda și care din această cauză vor 
înti.mpina greutăți în desfacerea măr
furilor de export. Aceste efecte vor 
fi resimțite îndeosebi în țările de 
care industriașii americani se tem cel 
mai mult : Japonia și R.F. a Germa
niei. întrucît scăderea competitivității 
pe piețele externe are repercusiuni 
adinei asupra activității productive, 
ducînd la scăderea producției și la 
creșterea șomajului, cu efecte de
presive in lanț și în alte țări, accep
tarea revalorizării reprezintă o grea

notă de plată pentru muncitorii din 
țările capitaliste vizate.

Cu alte cuvinte, dacă în lupta pen
tru supremația financiar-valutară, 
cîștigul a fost de partea adversarilor 
dolarului, în lupta pentru piețe cîști
gul este de partea capitalului nord- 
american. Acordul realizat este deci, 
în fapt, un compromis.

La puține zile de la semnarea a- 
cordului de Ia Washington au și apă
rut nori grei pe cerul relațiilor in- 
teroccidentale. Acordul a declanșat 
prima confruntare economică dintre 
S.U.A. și Piața comună lărgită, ame
ricanii pretinzînd să aibă cale liberă 
pentru produsele lor, îndeosebi cele 
agricole, iar Piața comună pregătin- 
du-se să se apere împotriva unei in
vazii a acestor produse nedorite.

Acordul „celor zece" are un carac
ter evident parțial, în sensul că nu a 
putut rezolva o serie de probleme 
deosebit de importante pentru viito
rul relațiilor valutare capitaliste. Ast
fel, el nu prevede nimic pentru res- 
țabilirea convertibilității în aur a do
carului? Acordul nu "-prevede ni
mic nici. cu priyire la retrar 
gerea sau cdriiplidarea, celor 50—60 
miliarde’âe dolari aflați în afara gra
nițelor S.U.A. și care apasă greu 
asupra situației monetare a țărilor în 
cauză, constituind unul din factorii 
generatori de inflație. Hotăririle 
luate nu constituie un remediu nici 
pentru instabilitatea inflaționistă a 
monedelor occidentale, nici pentru 
fluctuația cursurilor valutare și nici 
pentru dezechilibrul lichidităților in
ternaționale. Există deci, și acest lu
cru îl recunosc înșiși comentatorii 
occidentali, pericolul potențial al re- 
izbucnirii crizelor valutare.

Aceasta cu atit mai mult cu cit 
datele problemei nu pot fi limitate la 
domeniul deficiențelor de funcționare 
a mecanismelor economico-financiare 
interoccidentale — ceea ce de fapt 
echivalează cu o escamotare a ade
văratelor rădăcini ale răului. Faptele 
confirmă neîncetat că adevăratele 
surse ale crizei sînt legate de însăși 
esența politicii miVtariste, de cheltu
ielile exorbitante pentru înarmare, de 
intervenții armate, de menținerea de 
baze pe teritoriul unor țări străine 
etc. și că nu pot exista rezolvări du
rabile în afara stăvilirii unui astfel 
de curs. Iată de ce se poate afirma 
că asistăm doar la o pauză și nu la 
sfirșitul crizei. Problema unei refor
me a actualului sistem valutar inter- 
occidental este deschisă. Abordarea ei 
în același mod ca pînă acum nu va 
duce însă decit la reeditarea luptei 
pentru dominație. Indiferent cum va 
arăta noul sistem, acesta va fi supus, 
ca și cel vechi, acțiunii implacabile 
a acelorași legi economice ale ca
pitalismului.

ALBA IULIA (Corespondentul 
„Scînteii", Șt. Dinică). — Duminică, 
la liceul cu limba de predare ma
ghiară „Bethlen Gabor" din orașul 
Aiud, s-a desfășurat un simpozion 
organizat de Societatea de științe fi
lologice din Republica Socialistă 
România, cu tema : „Probleme spe
cifice ale predării limbii și literaturii 
maghiare".
. Au participat profesori, membri 
ai filialelor de științe filologice, 
de la licee și școli generale din Cluj, 
Aiud, Tg. Mureș, Sf. Gheorghe. Ti
mișoara, Oradea, Satu-Mare, Arad 
etc. In cadrul programului au fost 
prezentate comunicări științifice pri
vind metodologia predării limbii și 
literaturii maghiare. Cu acest prilej, 
participants s-au întilnit cu repre
zentanți ai revistei „Korunk" din 
Cluj și cu scriitori maghiari din țara 
noastră.

PE VALEA PRAHOVEI 

Primii oaspeți 
la odihnă

PLOIEȘTI (Corespondentul „Scîn
teii"). — Sîmbătă și duminică, 
pe Valea Prahovei — la Sinaia, 
Bușteni, Azuga, Predeal — au în
ceput să sosească primii oaspeți 
care-și vor petrece aici concediul de 
odihnă din 1972. La Sinaia, cei peste 
2 000 de oameni ai muncii din Bucu
rești, Iași, Cluj, Timișoara și din alte 
părți ale țării au fost întîmpinați la 
gară și la oficiile de cazare de re
prezentanții întreprinderii de turism 
și odihnă din localitate. Pentru cei 
aflați la odihnă s-au amenajat vile 
confortabile și restaurante apropiate 
de locul cazării ; de asemenea, s-a 
stabilit un program bogat de excursii 
în munți și prin împrejurimile Văii 
Prahovei, condiții pentru practicarea 
sporturilor de sezon : schi, patinaj, 
săniuțe și altele.

Concurs de mărci 
poștale

Oficiul special pentru edi
tarea și distribuirea timbrelor 
din Bupurești, Calea Griviței 
nr. 64—66, anunță ținerea unui 
concurs de mărci poștale în ve
derea îmbunătățirii concepției 
artistice și grafice pe anul 
1972, cu următoarele teme :

„Medalii olimpice" compusă 
din 6 valori ; „25 de ani de Ia 
proclamarea Republicii", com
pusă din 3 valori. Condițiile de 
participare și alte informații 
tehnice se pot obține la telefon 
14.03.94.



viața internațională
Plenara Comitetului MITING CU OCAZIA

SEMICENTENARUL UI
P. C. DIN CHILE

Grup de mitraliori sprijină ofensiva forțelor patriotice împotriva bazelor inamice

LAOS

Greva

• JOHN GOLLAN A FOST REA
LES SECRETAR GENERAL 

AL PARTIDULUI

Plopeanu transmite : Sim- 
avut loc prima ședință ple- 
Comitetului Executiv al Par- 
Comunist din Marea Britanie, 
cel de-al 32-lea Congres na-

Executiv al P.C. 
din Marea Britanie

LONDRA 9 — Corespondentul nos
tru N. ' 
bată a 
nară a 
tidului 
ales la 
țional al partidului. Plenara a ales 
noul Comitet Politic, format din 15 
membri, tn funcția de secretar ge
neral al partidului a fost reales to
varășul John Gollan, iar ca preșe
dinte a fost aleasă Irene Swan.

De

pretutindeni

celor 280000

a-

de mineri 
din Anglia

LONDRA 9 (Agerpres). — Cei
proximativ 280 000 de mineri din Ma
rea. Britanie au declarat la miezul 
nopții de sîmbătă spre duminică o 
grevă generală, prima de acest fel 
din ultimii 46 de ani.

Hotărârea a fost luată după ce sin
dicatele minerilor au respins contra
propunerile Comitetului național al 
cărbunelui (N.C.B.), ca fiind neoo- 
respunzătoare. Negocierile dintre re
prezentanții sindicatelor și cei ai 
N.C.B. se desfășoară de trei luni, dar 
aceștia din urmă au refuzat să sa
tisfacă cererile minerilor privind 
îmbunătățirea condițiilor de muncă 
și de viață. Lawrence Daly, secreta
rul general aii sindicatelor de ramu
ră. a declarat că „minerii sint cu 
toții hotărîți să lupte pentru drep
tate".

La Londra se apreciază că greva 
va avea repercusiuni serioase asupra 
economiei britanice, care va înre
gistra săptămânal pierderi de 10—12 , 
milioane lif§r âteriihte.

peru Decret privind 
instituirea controlului

b

OFENSIVĂ PE FRONT LARG

A FORȚELOR PATRIOTICE
9

o CĂILE DE ACCES SPRE LUANG PRABANG CONTROLATE 
DE PATRIOTI ® PARSE - AL DOILEA ORAȘ CA MĂRIME AL 
LAOSULUI - AMENINȚAT DE OFENSIVA PATRIOTILOR

XIENG QUANG 9 (Agerpres). — Forțele 
continuă să atace pe un front larg in nordul 
relatează agenția FRANCE PRESSE.

Importantul post al forțelor de 
dreapta de la Muong Nhara a fost 
cucerit de patrioți în noaptea de joi 
spre vineri. El era apărat de un bata
lion inamic și dispunea de un teren 
de aviație înzestrat, în 1970, de ame
ricani cu o stațiune de deservire ae
riană.

în zona localității Luang Prabang, 
forțele patriotice își continuă ofen
siva, după ce, vineri, au cucerit un 
important post întărit al forțelor ad
verse. Căile de acces alte inamicu
lui spre acest oraș au fost complet 
tăiate de patrioți, care controlează 
în întregime șoselele ce duc spre 
Luang Prabang.

La 70 de kilometri de acest teatru 
de operațiuni, la Long Cheng, un

• oiqm esmuieniaw. Slfabbik

VIETNAMUL DE SUD

patriotice laoțiene 
și sudul Laosului,

grup de „comando" patriotic a reușit 
să se infiltreze în perimetrul de a- 
părare al inamicului și să facă să 
explodeze ce mai rămăsese din de
pozitul său de muniții. Situația tru
pelor inamice încercuite de patrioți 
în Long Cheng — un deosebit de im
portant punct strategic — este pre
cară, în pofida bombardamentelor 
masive ale aviației americane.

In sudul Laosului, lupte' violente 
se desfășoară într-o zonă situată la 
32 kilometri de orașul Pakse — al 
doilea oraș ca mărime și importanță 
al Laosului — care, în pofida încercă
rilor disperate ale forțelor de dreap
ta și ale aviației americane, 
puternic amenințat de ofensiva 
trioților.

■ •'* .

este 
pa-
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Baze americane sub tirul
de stat asupra
A 1 • 1 •!

LIMA 9 (Agerpres). — Guvefaiul 
peruan a hotărît ca toate firmele 
străine care activează în Peru sint 
obligate să semneze contracte cu 
statul înainte de sfîrșitul anului în 
curs, pentru stabilirea condițiilor și 
perioadei limită privind transforma
rea lor în întreprinderi industriale 
mixte. Decretul, dat publicității la 
Lima, definește întreprinderi indus
triale mixte, societățile în care sta
tul deține cel puțin 30 la sută din 
capitalul social și are putere .de deci
zie determinantă.

Același document arată că firmele 
care acționează în sectoarele indus-1 
triale de bază, înainte de expirarea 
datei de 30 iunie a.c., trebuie să 
semneze prin intermediul Ministeru
lui Industriei și Comerțului contracte 
pentru stabilirea condițiilor de tre
cere a acestora sub controlul sta
tului.

în alte paragrafe, decretul stabi
lește norme privind participarea ca
pitalului străin la investițiile din 
țară, specificîndu-se că acestea nu 
trebuie să afecteze interesele vitale 
ale. economiei naționale.

Mesaj al organizației
Frente Amplio" 

adresat poporului
H

Uruguayan
MONTEVIDEO 9 (Agerpres). — 

Plenara națională a organizației 
„Frânte Amplio" (Frontul larg), care 
grupează între alte partide de stingă 
<i partidul comunist, a adresat un 
mesaj poporului Uruguayan privind 
perspectivele politice ale forțelor de
mocratice din țară.

în document se arată că succesul 
obținut de forțele de stingă la ulti
mele alegeri prezidențiale și parla
mentare din 28 noiembrie anul tre
cut, — peste 20 la sută din numărul 
le voturi exprimate în favoarea or- 
,;inizației „Frente Amplio" — a dat 

■ lovitură puternică sistemului poli- 
:c actual, care avantajează partidele 
adiționale. Mesajul afirmă, în con- 
nuare, că accentuarea crizei econo- 
u'ei țării, scăderea mijloacelor de 

subzistență și a puterii de cumpă
rare a marii majorități a populației 
si interzicerea unor drepturi și li
bertăți publice demonstrează lipsa 
de popularitate a regimului.

în aceste condiții, „Frente Amplio" 
— a cărui apariție în viața politică 
a țării constituie o nouă etaoă a 
luptei forțelor de stingă canalizate 
intr-o acțiune politică permanentă — 
iși propune realizarea unui program 
de transformări profunde, reclamate 
de înseși mutațiile intervenite în so
cietatea uruguayană.

artileriei patrioților
SAIGON 9 (Agerpres). — Artileria 

forțelor patriotice a bombardat la 
8 ianuarie, concomitent, trei 
militare americane 
tuate in raza Saigonului. 
agenției Reuter, o bază 
S.U.A. „Fiddler's Green"

baze 
și saigoneze si- 

Potrivit 
a armatei 
aflată la

32 kilometri nord-est de Saigon, a 
fost puternic atacată de artileria 
F.N.E. Patrioții au declanșat, tot
odată, un atac de artilerie asupra 
unei poziții militare sâigoneze, la 
16 km de Saigon.

GUVERNUL NIGERIAN 
A RATIFICAT UN ACORD 

CU NAȚIUNILE UNITE
LAGOS 9 (Agerpres). — guver

nul nigerian a ratificat, sîmbătă, un 
acord cu Națiunile Unite, privind 
libera intrare în Nigeria a nami- 
bienilor, cetățeni din Africa de Sud- 
Vest — anunță agenția Reuter. Un 
comunicat oficial publicat la Lagos 
menționează că această măsură este 
conformă cu politica guvernului ni
gerian, care consideră că man
datul acordat Republicii Sud-Afri- 
cane pentru administrarea Namibiei 
a luat sfîrșit și că directa respon
sabilitate pentru acest teritoriu in
cumbă în prezent Națiunilor Unite.

SANTIAGO DE CHILE 9. — Co
respondentul nostru, E. Pop, trans
mite : in cadrul festivităților consa
crate semicentenarului Partidului Co
munist din Chile, pe Stadionul Na
țional din capitala chiliana a avut loc 
un mare miting. Au fost de față 
președintele Republicii, Salvador 
Allende, conducătorii P.C. din Chile, 
liderii altor partide ale Unității 
Populare, membri ai guvernului, pre
cum și delegațiile partidelor comu
niste invitate la festivitățile prile
juite de semicentenarul P.C.C. A fost 
prezentă și delegația Partidului Co
munist Român, formata din tovară
șii Petre Lupu, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., și Teo
dor Coman, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Tulcea al P.C.R. A partici
pat, de asemenea, Vasile Dumitres
cu, ambasadorul României la Santia
go de Chile.

Secretarul general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Chile, Luis Corvalan, a rostit o 
cuvîntare, relevînd obiectivele care 
stau in fața comuniștilor chilieni, in 
eforturile pe care aceștia le depun, 
împreună cu celelalte forțe ale Uni
tății Populare, pentru înfăptuirea re
voluției chiliene. Luis Corvalan a vor
bit despre necesitatea activizării po
litice a tuturor forțelor patriotice, in 
vederea dejucării și respingerii ma
nevrelor reacțiunii, care, recent, au

luat noi proporții. Subliniind că Uni
tatea Populară acționează pentru 
realizarea transformărilor revoluțio
nare intr-un cadru constituțional, 
concomitent cu lupta politică pentru 
schimbări aduse legilor, in conformi
tate cu transformările efectuate, Luis 
Corvalan a spus : „Nu vrem vărsare 
de sînge, dar sintem capabili să ri
postăm la atacurile reacțiunii cu toate 
armele de care dispunem”. Secretarul 
general al C.C. al P.C. din Chile a re
levat necesitatea unirii tuturor for
țelor progresiste într-un front comun, 
pentru izolarea elementelor reacțiunii.

A luat apoi cuvintul președintele 
Salvador Allende, care a elogiat me
ritele partidului comunist în lupta re
voluționară a oamenilor muncii și 
contribuția ■ lui prețioasă la victoria 
Unității Populare, la transformările 
revoluționare din țară. El a făcut, în 
continuare, o analiză a momentului 
politic actual și a relevat că în ul
timul timp s-au înmulțit actele reac
țiunii îndreptate împotriva guvernu
lui Unității Populare, amintind, prin
tre altele, acuzațiile neîntemeiate a- 
duse unor miniștri, amputarea unor 
capitole importante ale bugetului da 
stat.

Salvador Allende și-a exprimat 
convingerea că poporul nu va admite 
ca forțele reacționare să oprească 
mersul său înainte, pe calea constru
irii vieții noi.

Ritm biologic - 
zi de 48 de ore ?

Cunoscutul speobiolog Michel 
Siffre se pregătește pentru o 
nouă ședere de 6 luni într-o 
peșteră de lingă Del Rio (Texas, 
S.U.A.). In toată această pe
rioadă, legătura cu suprafața va 
fi unilaterală, limitîndu-se la 
datele pe care le vor transmite 
spre exterior electrozii ce vor 
înregistra temperatura corpului 
său, ritmul cardiac și undele 
creierului. Siffre a cerut să nu 
fie deranjat sub nici un motiv. 
Scopul experienței sale este să 
piardă sensul timpului și ritmul 
biologic de 24 de ore. El do
rește să experimenteze un 
ritm de 48 de ore în decursei 
căruia omul. să poată munci 3(r 
de ore și să se refacă, fără 
nici un risc pentru sănătate, 
doar printr-un somn de 12 ore.

agențiile de presă transmit:
Explozie nucleară în

China. Agenția China Nouă a 
transmis un comunicat privind efec
tuarea la 7 ianuarie 1972 a unei noi 
experiențe nucleare în R. P. Chineză. 
Guvernul chinez — se spune în co- 

. municai — declară din nou că China 
nu va fi niciodată și în nici un fel 
de circumstanțe prima care să facă 
uz de arma nucleară. China s-a pro
nunțat întotdeauna pentru convoca
rea unei conferințe mondiale spre a 
discuta problema interzicerii com- 

s plete și distrugerii totale a armelor 
nucleare și, ca prim pas, spre a rea
liza un acord solemn pentru ca nici 
o țșțră nucleară să nu folosească ar
mele nucleare în nici un moment și , 
în nici un fel de împrejurări. Gu
vernul și poporul chinez dpfesc. să ,

Președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Polone, 
Piotr Jaroszewicz, l-a primit pe Ahti 
Karjalainen, fost prim-ministru și 
ministru de externe al Finlandei, 
care se află în vizită la Varșovia, in
formează agenția P.A.P. La convor
bire a participat ministrul de exter
ne polonez, Stefan Olszowski.

Președintele Pakistanu
lui Zulfikar Aii Bhutto, a hotărît 
să stabilească arest la domiciliu pen
tru fostul ■ președinte Mohammed 
Yahya Khan și fostul șef de stat 
major al armatei pakistaneze, gene
ralul Abdul Hamid Khan, informea
ză agenția United Press Internatio
nal, citind un comunicat al guvernu
lui pakistanez.

Un protest împotriva 
transferării bazele britanice 
din insulă a avioanelor de recunoaș
tere aparținând forțelor aeriene en
gleze staționate in. Malta a fost a- 
dresât sîmb'ă’tă de președintele Co
mitetului pentru pace din Cipru, 

___ ___ __ Yangos-Potamitis. Transferarea avi- 
lupte pentru atingerea acestui țel canelor engleze pe teritoriul cipriot, 
împreună cu celelalte popoare și țări 
iubitoare de pace din lume.

&I

la Akrotiri, „stîrnește neliniște in 
rândul poporului cipriot", a afirmat 
Potamitis.

Premierul norvegian T.
Bratteli, care urmează să aibă 
întrevederi cu Edward Heath, a sosit 
la Londra. Se apreciază că;' între 
altele, vor fi abordate și o serie de 

\ .probleme privind relațiile celor, două, 
țări cu Piața comună.

0 nouă îîitîlmrs a o£iteri' 
lor celor două părți ale Comisiei mi
litare de armistițiu în Coreea a avut 
loc la Panmunjon, transmite agenția 
A.C.T.C. Reprezentantul R. P. D. Co
reene a protestat cu hotărâre împo
triva acțiunilor provocatoare ale mi
litarilor americani, arătind că în pri
mele 
mise 
zona 
tarea

zile ale acestui an au fost co- 
mai mult de zece provocări în 
demilitarizată. EI a cerut înce- 
imediată a acestor acțiuni.

George 
anunțat 

Partidu- 
alegerile

american 
care și-a 
din partea 

pentru

pe negrr

Senatorul 
McGovern, 
candidatura 
lui democrat 
prezidențiale din acest an, a ce
rut sîmbătă președintelui Nixon 
să fixeze o dată limită pentru 
retragerea tuturor trupelor ame
ricane din Vietnamul de sud. 
Senatorul McGovern a apreciat 
că anunțarea termenului pentru 
retragerea forțelor S.U.A. „ar 
conduce probabil la demisia gu
vernului de la Saigon". McGo
vern și-a bazat afirmația Și o- 
pinia pe recentele contacte a- 
vute la Paris cu membri ai de
legației R. D. Vietnam la con
vorbirile cvadripartite și pe con- • 
vorbirile avute in luna septem
brie cu președintele Thieu. A- 
cesta din urmă a declarat, după 
cum a precizat senatorul ameri
can, că ar renunța la putere 
dacă S.U.A. ar reduce ajutorul 
economic și militar, informează 
agenția Associated Press.

Organizația Mondială a 
Sănătății a anunțat re
cent că în cursul anului 1971 au fost 
semnalate în lume 155 378 de cazuri 
de holeră,. inregi>sțrîndu-se 22 922 de 
decese cauzate de această maladie. 
Mai mult de jumătate dintre acestea 
(îmbolnăviri și decese) au avut loc 
pe continentul asiatic, în special în 
India și Indonezia. De asemenea, în 
Africa au fost înregistrate numeroa
se cazuri de holeră, țările cele mai 
afectate fiind Nigeria și Ghana. In 
Europa nu au fost semnalate decît 
95 de cazuri, majoritatea în Spania 
și Portugalia, înregistrîndu-se doar 
4 decese.

0 delegație guverna
mentală a Republicii Popu
lare Mongole,care va duc8 tra* 
tative și va semna acordul comercial 
mongoJo-cubanez pe anul 1972. a so-, 
sit sîmbătă la Havana.

Șeicul Mujibur Rahman, 
liderul Partidului Liga Awami din 
Pakistanul de est, care a sosit sîm- 
bătă la Londra, a fost primit de pri
mul ministru al Marii Britanii, Ed
ward Heath, informează agențiile 
Reuter și France Presse. în aceeași 
scară, Mujibur Rahman a avut o în
trevedere cu Harold Wilson, liderul 
opoziției britanice.

23 de ani 

fără somn
Cetățeanul iugoslav Franjo 

Nikolic afirmă că de 23 de ani 
n-a mai dormit nici măcar o 
oră. El și-a pierdut somnul de 
cînd o. grenadă de mină, cu care 
se juca împreună cu alți cîțiva 
colegi de școală, a explodat în 
apropierea grupului de copil, 
produeîndu-i un șoc nervos. Ex
plozia — după cum scrie ziarul 
„Vecemje Novosti" din Belgrad 
— a mai avut o urmare stranie : 
Nikolic are acum o memorie 
fantastică și poate executa tn 
minte, cu mare viteză — aseme
nea unui computer — complicate 
operații matematice.

Solia unui chirurg 

din... neolitic
.■(■3 . -a lues
Un craniu uman datînd de 

patru, milenii,, descoperit. ; în 
timpul unor săpături arheolo
gice îm Letonia (U.R.S.S.), poar
tă urme vizibile de trepanație. 
Prin metode de analiză anato
mice, roentgenografii, etc., pale
ontologii au făcut Interesante 
precizări privind operația efec
tuată în neolitic. Deși a fost 
executată, după toate probabili
tățile, cu instrumente din cre
mene, trepanația uimește pe 
specialiștii contemporani, de
oarece denotă vastele cunoștin
țe despre anatomie și experien
ța neobișnuită a vracilor din 
acele vremuri.

Nari regiuni din Kazatan
bîntuite de ciclon

MOSCOVA 9 (Agerpres). — Agen
ția TASS informează că un ciclon de 
o putere neobișnuită s-a abătut asu
pra regiunilor centrale și nord-esti- 
ce ale Kazahstanuilui. Un curent 
arctic a adus o mare cantitate de ză
padă, care împiedică circulația ma
șinilor și a trenurilor. Regiunile cele 
mai afectate de ciclon sint Turgaisk, 
Telinograd, Karaganda, Pavlodar.

O avalanșă de zăpadă a cuprins 
un teritoriu întins și, în ciuda mă
surilor preventive, au fost, puse în 
primejdie milioane de capete de 
vite, în speciâl oi și cai. Vintul, de o 
deosebită intensitate, a rupt liniile 
de telecomunicații și de transmisie a 
curentului electric. Pentru acordarea 
de ajutor în organizarea activității 
normale a întreprinderilor indus
triale, a șantierelor de construcții, a 
sovhozurilor și colhozurilor a fost 
constituită o comisie guvernamen
tală.

C.C. al P.C. din Kazahstan și Con
siliul de Miniștri al republicii iau 
toate măsurile pentru asigurarea 
desfășurării normale a vieții, utili- 
zînd tehnică modernă pentru deblo
carea căilor de comunicație.
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Nu mai servim

Sub titlul de mai sus, ziarul „Le Monde" publică la rubrica „Fapte 
și oameni" o notă, care reflectă dezaprobarea opiniei publice franceze 
a unor manifestări izolate, de discriminare față de 
culoare.

populația de

Ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Arabe Egipt, 
Mahmud Riad, a părăsit sîmbătă 
Kuweijul după o vizită oficială de 
trei zile, unde a purtat convorbiri 
cu. colegul său kuweitian, șeicul Sa
bah Al-Ahmed Al-Sabah.

Libanul a hotărît să stabi
lească relații diplomatice 
cu Uniunea emiratelor arabe la ni
vel de ambasade, anunță un comu
nicat al Ministerului libanez de Ex
terne, citat de agenția Reuter.

Prăjitură gigant
Șaisprezece cofetari francezi 

au lucrat trei zile pentru a pre
găti o „buturugă" dulce, lungă 
de cinci metri, cu un diametru 
de 30 de centimetri și grea de 
aproape cinci sute de kilo
grame. Pentru prepararea aces
tei prăjituri-gigant s-au consu
mat, printte altele, 100 kilo
grame de zahăr, 150 kg de unt, 
1 000 de ouă, 50 litri de sirop 
și 20 litri de coniac

după ce au terminat 
consumația părăsesc 
in grabă localul.

In ajun de sărbători, 
un tinăr senegalez, 
Ibrahim Gailly, stu
dent in științe econo
mice, merge șă previ
nă poliția asupra ca
zului. Un agent de po
liție ii răspunde : „Ce 
să fac acolo ? Comer
ciantul este liber să 
nu vă servească. De 
altminteri, ‘ ofițerul 
care se ocupă de acest 
gen de probleme nu 
este aici. Dacă vreți să 
faceți plingere, adre- 
sați-vă judecătorului". 
Studentul a intilnit 
cițiva prieteni. Iată-i 
reveniți in grup. Se- 
negalezi, ca și 
Iezi (aceștia din ■ 
posedă carte de ■, 
titate franceză), 
lași răspuns: 
servim negri".

In continuare 
arată că patronul 
seriei, licențiat 
drept, invocă un . 
text destul de straniu 
și anume că dorește 
să evite incidente de 
felul celor 
mai produs 
in local.

„Avertizat

Scena se petrece în 
plin cartier latin. Pe 
bulevardul Saint-Ger
main nr. 96., o brase
rie tipic pariziană : 
terasă cu vitrine, mese 
intr-un picior. La fie
care zece minute, pe 
ușa de intrare apare 
un nou chip. Un chip 
„de culoare".

„Garson, o cafea !“. 
Ospătarul, înfundat în 
tunica sa de barman, 
se face că n-aude. „O 
cafea, vă rog !“ Ne
grul stringe din ochi. 
Pantofii îi sint per
fect lustruiți. Cămașa 
albă — impecabilă. 
Chelnerul se apropie, 
în sfirșit, și declară pe 
un ton neutru : „Nu 
mai servim pe negri". 
Administratorul loca
lului este un fost lo
cotenent. Dar el nu 
intervine. Rămine fap
tul brut că la „Latin- 
Musique", pe bd. 
Saint-Germain 96, nu 
se mai servesc negri.

„Dacă nu sinteți 
mulțumit, puteți ple
ca !“ Dar negrii nu 
pleacă. Ei rămîn țin
tuiți in scaune ca ade
vărate statui. De mai 
multe zile ei se schim
bă, după-amiaza, sea
ra, pentru a veni să ceasta stare 
comande o bere sau un 
pahar cu lapte, care 
ori le sint refuzate di
rect, ori se uită să li 
se aducă. Treptat, lo
calul se golește de alți 
clienți ai săi, care nu 
doresc să asiste la 
ceartă. Doar cițiva 
tineri cu pielea albă 
observă incidentul și-

anti- 
urmă 
iden-
Ace- 
„Nu

se 
bra

in, 
pre-

ce s-au 
altădată

despre a- 
de lucruri 

— se spune mai de
parte — Albert Levy, 
secretar general al 
Mișcării contra rasis
mului, antisemitismu
lui și pentru pace 
(M.R.A.P.), s-a dus la 
fața locului. El a che
mat poliția. La comi
sariatul cartierului. 
Levy, însoțit de mai

mulți 
plicat 
vreunui 
izolat nu poate justi
fica discriminarea care 
ii vizează acum, pe 
toți africanii sau anti- 
lezii care frecventează 
braseria. Un polițist 
in civil îi replică : 
„Asta nu e un delict". 
„Totuși, noi — conti
nuă conducătorul
M.R.A.P. — am obținut 
în 1968 condamnarea 
proprietarului și admi
nistratorului unei alte 
braserii, pentru fapte 
similare. Un consilier 
U.D.R. și-a pierdut 
mandatul din cauza 
acestei afaceri...".

M.R.A.P. a decis să . 
depună pllngere. „Ceea 
ce este neliniștitor, 
declară Albert Levy, 
este faptul că aseme
nea practici riscă să 
provoace o vie emoție 
printre cetățenii de 
origine africană care 
locuiesc în Franța și, 
în general, printre nu
meroșii imigranți. Sub 
masca rațiunilor co
merciale, un rasism 
nociv ar putea să se 
răspândească in toate 
marile aglomerații, 
cidente identice 
fost semnalate și in 
alte braserii. Iată

martori, a ex- 
că atitudinea 

consumator

In- 
au
de 

ce trebuie ca justiția 
să fie sesizată de fie
care dată".

...La Latin-Musique, 
tonomatul continuă 
să-și reverse ritmuri
le de jaz asupra unei 
mulțimi tăcute. Discu
rile sint plătite de că
tre patron.
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IN TARILE MEMBRE ALE PIEȚEI comune

Record în scumpirea costului vieții
BRUXELLES 9 (Agerpres). — 

într-o situație statistică dată pu
blicității la Bruxelles se preci
zează că în cursul anului 1971 
creșterea prețurilor în C.E.E. a 
înregistrat un nou record. în 
toate țările membre ale comu
nității s-au înregistrat creșteri 
ale prețurilor la produsele ali
mentare, industriale și de altă 
natură, precum și la servicii, 
în ansamblul comunității, scum
pirea costului vieții în anul care 
a trecut a fost cea mai mare de 
la intrarea în vigoare a Trata
tului de la Roma — 1957. <

în perioada noiembrie 1970 — 
noiembrie 1971, prețurile artico
lelor de larg consum au cres
cut cu 8,3 la sută în Olanda, cu 
5,8 la sută în R.F. a Germaniei 
și Franța, cu 5,3 la sută în Bel
gia și Luxemburg și cu 4,5 la 
sută în Italia. în aceeași peri
oadă, dezvoltarea producției in
dustriale a „celor șase" a fost 
relativ slabă, iar folosirea inte
grală a capacităților de produc
ție nu s-a înregistrat în nici una 
din țările membre. Drept conse
cință, a sporit. numărul șomeri
lor.

*

„Cărfi 

din piatră"
în orașul Feodosia (Crimeea) 

a fost organizată o bibliotecă 
din „cărți de piatră" antice. Pie
sele colecției oferă posibilitatea 
de a studia ' istoria de 2 500 de 
ani a orașului. Inscripțiile și 
basoreliefurile executate pe plăci 
de piatră, coloane, lespezi de 
pardosea vorbesc, de pildă, des
pre întemeierea orașului de că
tre coloniști veniți din Milet 
(Asia Mică), despre răscoala 
sciților din secolul al II-lea 
î.e.n., despre însemnătatea așe
zării ca centru al coloniilor ge- 
noveze care au existat pe lito
ralul nordic al Mării Negre în
tre secolele XIII—XV e.n., pre
cum și despre alte evenimente 
importante ale istoriei mai re
cente a Feodosiei.

PLANETA ROȘIE NI SE DEZVĂLUIE.
„Marte-3“. Arătind că 
este vorba de experi
mente de durată, de la 
care nu se așteaptă lu
cruri senzaționale, spe
cialiștii sovietici au 
precizat că cele două 
stații au furnizat nu
meroase date cu privi
re la umiditatea atmo
sferei și la tempera
tura suprafeței mar-

*
și adinei de 800—2 000 
metri. O fotografie 
transmisă de sonda 
„Mariner" 
cern brie de 
tanță de 8 120 km de 
planetă, indică exis
tența in nordul regiu
nii Solis Lacus de pe

MOSCOVA 9 (Ager
pres). — Ziarul „Prav
da" a publicat dumi
nică o relatare a cola
boratorilor Institutu
lui pentru cercetări 
cosmice al Academiei 
de Științe a U.R.S.S. cu 
privire la primele re
zultate ale activității 
stațiilor orbitale 
tomate

au- 
și„Marte-2"

★
Cercetătorii de 

„Jet Propulsion 
boratory" (J.P.L.) 
Pasadena au descope
rit pe Marte o regiu
ne asemănătoare ma
rii trecători din Co
lorado, prezentînd fa
lii largi de 9—19 km

la 
La
din

la 18 de- 
la o dis-

•••
țiene in diferite re
giuni.ale planetei. Au 
fost transmise fotogra
fii ale lui Marte, luate 
de pe orbitele 
liți artificiali, 
interesant l-a 
tuit puternica 
de praf, care 
neobișnuit de 
care a acoperit mari 
porțiuni ale planetei.

★
Marte a unor trecători 
despărțite de platouri. 
„Dimensiunile acestor 
forme de relief pot fi 
comparate cu cele ale 
marii trecători din 
vestul S.U.A.", a de
clarat un purtător de 
cuvînt al J.P.L.

de sate- 
Un fapt 

consti- 
furtunâ 

a durat 
mult, și

Tot cu 

autobuzul...
Municipalitatea Romei a ini

țiat în urmă cu peste o săptă- 
mînă un experiment interesant. 
Locuitorii Romei au fost rugați 
să renunțe timp de nouă zile la 
utilizarea propriilor mașini pen
tru. transportul urban, autobu
zele devenind în tot acest inter
val gratuite. Experimentul a 
costat municipalitatea aproxi
mativ 50 milioane de lire ita
liene zilnic, dar a convins în 
același timp că transportul a de
venit mai rapid, fără a crea pro
bleme de parcare. Sporul zil
nic al călătorilor cu autobuzele 
a fost de 400 000 de persoane.
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