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în primul trimestru: cel puțin 20 la sută
ÎN PAGINA A ll-A

din planul anual de investiții

COLABORAREA
„CONSTRUCTOR - BENEFICIAR1 

ESTE CHEIA REUȘITEI
® Un an decisiv pentru investițiile de pe platforma industrială a Tîrgoviștei ® în
crezători în constructori, beneficiarii sînt optimiști ® Soluționare urgentă tutu

ror problemelor care condiționează ritmul înalt de execuție !

Curba realizărilor din graficele care reflectă evoluția lucrărilor 
de construcții-montaj este, pe majoritatea șantierelor, continuu ascendentă, 
deși iarna a intrat în ultimele zile în drepturile ei. Este și firesc, dacă avem în 
vedere că obiectivul primordial al primului trimestru în domeniul investiții
lor — acela de a realiza cel puțin 20 la sută din planul anual — guvernează 
eforturile asidue ale colectivelor șantierelor, în tentativa lor de a „comprima" 
duratele de execuție a lucrărilor de construcții-montaj, de a imprima activi
tății lor un ritm cît mai înalt. In ce măsură răspund acestor imperative 
ȘANTIERELE PLATFORMEI INDUSTRIALE A TÎRGOVIȘTEI ?

Aici, la Tirgoviște se află de mai 
mult timp in construcție, ceea ce încă 
din acest an va deveni realitate, 
ceea ce pînă la sfîrșitul cincinalului 
se va dezvolta continuu — platforma 
industrială a orașului. Au prins con
tururi precise fabrica de strunguri, 
fabrica „Romlux", uzina de oțeluri 
aliate. Numai din această enumerare, 
care nu cuprinde toate obiectivele, 
ușor ne putem edifica .asupra dimen
siunilor platformei industriale de la 
Tirgoviște. Anul 1972 este decisiv 
pentru succesul amplelor lucrări de 
investiții de ajci, iar de calitatea și 
cantitatea muncii ce se va depune în 
aceste luni de iarnă va depinde 
intrarea la termenele prevăzute în 
probele tehnologice a unora din o- 
biecțivele industriale tirgoviștene.

Care oste stadiul 1‘uci ărilor ?'
- La UZINA DE STRUNGURI, 

ne spunea ing. Stelian Ștefiinesc". 
sînt realizate condițiile ca termenul 
prevăzut de punere în funcțiune să 
fie respectat. Mai mult, secția sculărie 
va produce, incă în acest trimestru,

SDV-urile necesare pregătirii produc
ției fabricii. De sublimat că în per
manență a existat o bună colaborare 
cu constructorul, care a devansat 
unele termene, fără de care nu ar fi 
fost posibilă asigurarea condițiilor 
de punere în funcțiune la timp a 
uzinei. Așteptăm acum să se facă 
racordul la rețeaua de energie elec
trică. ■ O dată rezolvată problema 
alimentării cu energie electrică, se 
poate trece Ia efectuarea probelor 
mecanice. Totul este ca, în aceste 
zile, constructorul să mențină un 
înalt ritm de execuție.

La UZINA DE OȚELURI ALIATE, 
planul la construcții montaj nu s-a 
îndeplinit în anul trecut cu 15 mi
lioane lei. După aprecierea ing. 
Nicolae Sirbu, directorul uzinei de 
oțeluri, aliate, constructorul are posi
bilitatea să recupereze întirzierile.

— Mă gindesc, preciza interlocuto
rul, că prin terminarea unor lucrări 
la celelalte obiective de pe platformă, 
se vor putea cpncentra forțele la șan

tierul uzinei noastre. Insă, nu aceste 
restanțe ne îngrijorează cel mai 
mult, ci întîrzierea contractării uti
lajelor tehnologice necesare uzinei, 
contractări ce trebuie să le facă în
treprinderea „Metarom". Pentru lu
crările complexe ce vor fi începute 
în acest trimestru, oțelăria electrică 
numărul 1, laminorul degrosisor, 
ale căror fronturi de lucru se des
chid chiar in luna aceasta, pre
cum și la centrala de termoficare, 
cea de aer comprimat, lucrări de 
construcții specific metalurgice, su
gerez constructorului să urgenteze 
angajarea mai rapidă a unor cadre 
tehnice cu experiență în acest do
meniu de construcții.

Cum se vede, in general, benefi
ciarii celor două obiective sint opti
miști. Dar, cum este și firesc, spe
ranțele lor sînt legate, deocamdată, 
în întregime de felul în care va 
munci constructorul. Sînt pregătiți 
constructorii să dea răspunsul aștep
tat de beneficiari ? Concret, ce mă
suri s-au luat pentru a se asigura 
uri ritm intens de lucru în trW 
mestrul I?
, — L-.» o platformă industrială de 

asemețiea dimensiuni. — cum este i 
grupul de șantiere Tirgoviște —

Dan CONSTANTIN

ACTUALITATEA 
CULTURALĂ

• MOZART ÎN CONCER
TELE ORCHESTREI 
RÂDIOTELEVIZIUNII

• DIN ACTIVITATEA 
CINECLUBURILOR

• SCENA
® BRIGĂZI ARTISTICE 

DE AGITAȚIE ÎN CON
CURS

• PREMIERE CINEMA
TOGRAFICE

• BILANȚ FOLCLORIC
• „OGOARE ÎNFRĂȚI

TE" - UN CONCURS 
JUBILIAR

• EXPOZIȚIE DE GRA
FICĂ

Nu poți aprecia bine o școa
lă decit pe urmă, după ce ai 
intrat „in viață" : constați 
dacă te-a înzestrat cu cu
noștințele necesare și mai 
ales dacă te-a format. Căci 
cunoștințele se uită sau 
sint depășite de noutățile 
producției, dar capacitățile 
rămin.

Ani după plecare, o fostă 
elevă, soție la casa ei, tri
mite Următoarea telegramă 
(firește, cu punctuația ne
cesară) :

AM NĂSCUT O FETIȚĂ 
CU RESPECT

Fischer Clara
După o inscripție glu

meață de la Marin Popeecu 
din Oradea citim o ilustra
tă, între sute :

MULT SUCCES IN NOUL 
AN ȘCOLAR VĂ UREAZĂ 
FOȘTII DUMNEAVOAS
TRĂ ELEVI
I-Iorje și Moldovan — Cluj

Un cartonaș, de la alți 
foști elevi :

CU OCAZIA LOGODNEI 
NOASTRE, VA DORIM 
ANUL NOU FERICIT ȘI 
CU SUCCESE ÎN ACTIVI
TATEA DUMNEAVOAS
TRĂ.

Și construcții, multe con
strucții : desene, fotografii, 
știri ; un vicepreședinte de 
consiliu popular din Vișeu 
descrie noile construcții, un 
întreg colectiv de tehni
cieni din Rimnicu Sărat 
descrie lucrarea la care 
participă.

Școala din Baia Mare — 
îi spune „Centrul școlar 
pentru personal tehnic în 
construcții" — își poartă 
în înseși zidurile ei istoria. 
Cele mai multe clădiri sint 
ridicate de elevi, împreună 
cu tinerii lor profesori. Iată 
un strat de flori : e însem
nul cu care o clasă și-a 
gravat trecerea prin școală. 
Un rînd de plopi : altă cla
să. Așa cum îndrăgostiții 
își scrijelesc numele in 
scoarța copacilor — numai 
că isprava lor nu face plă
cere nici trecătorului, nici 
copacului — clasele școlii 
din Baia Mare au lăsat în 
urma lor clădiri, magazii, 
bancuri de lucru, ziduri pi
torești (ale laboratorului de 
chimie, de pildă, operă a 

. unei.clase de faianțari), in
stalații, monumente artisti
ce („Fusul maramureșan", 
o stenică sculptură în ste
jar, înaltă de trei metri) și 
multe, multe opere artisti
ce : ceramică, însoțind vizi
tatorul pe mai toate cori

doarele șt purtfnd pe verso 
numele elevului, desene, 
picturi și proiecte de con
strucții, „invadare" a teri
toriului arhitecților de că
tre viitorii tehnicieni con
structori. Una din clădiri, 
cînd elevii au început să 
învețe în ea, avea doar un 
etaj ; Ia urmă, avea trei : 
învățaseră. Chiar în ziua 
cind i-am vizitat — era pe 
seară — ridicaseră zece 
metri cubi ai unei noi ma
gazii.

Tar de învățat, nu e ușor. 
Pe un perete, am văzut 
vopsită o mare țintă, indi-

telectuale, dar nu mai puțin 
lucrători cu mîinile și cu 
unealta.

Din 834 elevi (repartizați 
în cinci tipuri de școli și 29 
clase), 400 sint interni. Că
minele rivalizează cu un 
hotel proaspăt construit, iar 
responsabilitățile severe ale 
ordinii, curățeniei și liniș
tii sint împărțite de elevi 
cu bună dispoziție. Toți sint 
abonați la teatru, își îm
part presa între ei ; aerul 
de creație și bună vecină
tate îi ajută să-și desco
pere vocații de poeți sau

PASIUNEA, 
piatra 

de temelie...
cînd locul precis unde poți 
să te dai cu capul de pe
reți. in caz că ai căzut la 
examen. Exista, scrisă de
desubt într-o grafică fante
zistă, și explicația : „Pen
tru cei ce se căiesc la ma
tematici".

Inscripția era una din 
rămășițele de la „Balul Bo
bocilor", care se dă la fie
care început de an, în ..sala 
polivalentă", un local inge
nios întocmit, care se folo
sește și pentru cursuri și 
pentru spectacole și baluri. 
Nu. există locuri uitate, 
„sub covor" ; fiecare un
gher trădează această do
rință de a face, a clădi, un 
suflu uman cald, transmis 
și in stilul de viață. Elevii 
poartă trei , zile pe săptămi- 
nă cămașă albă și trei că
mașă albastră ; după defi
niția dată de sociologiile 
moderne, sint și „gulere 
albe" și „gulere albastre", 
adică oameni ai muncii in

Noi capacități de producție
TG. MUREȘ (cores

pondentul „Scinteii", 
Lorand Deaki) : In ca
drul lucrărilor de in
vestiții ce se execută 
la Combinatul de în
grășăminte azotoase 
din Tg. Mureș a în
ceput construcția unei 
moderne unități de în
grășăminte complexe 
pe bază de azot, fos
for și potasiu. Noul o- 
biectiv, care urmează 
să intre-. in funcțiune 

cincinal,în acluajul 
va prodm’ț

șăminte complexe pen
tru agricultură. Insta-

lația este proiecta
tă de IPRAN și 
majoritatea utilajelor 
vor fi realizate în țară.

VASLUI, (corespon
dentul „Scinteii", Va- 
sile Iancu) : In cadrul 
amplului proces de ex
tindere și modernizare 
a Fabricii de rulmenți 
din Birlad a fost dată 
■receht în funcțiune o 
secție nouă de strun- 
gărie dotată cu 270 de 
strunguri automate cu 
copițmdă program. In 
noua hală luminoasă, 
prevăzută cu ventila
ție artificială, cu sis

tem eficient de eva
cuare prin subteran a 
șpanului, lucrează pes
te 600 de muncitori.

„Pe lingă această 
secție de bază, în între
prinderea noastră — 
ne spune tov. Diomid 
Năstase, inginerul-șef 
de concepție al fabricii 
—. s-a afiliat încă un 
modern atelier unde se 
produc bucșe pentru 
rulmenți. Acest nou 
produs asimilat la fa
brica noastră, cumpă
rat: pină acum din 
străinătate! il executăm 
la Cerința expresă a 
beneficiarilor".

(Continuare în pag.a IlI-a)

pictori, să se,.aglomereze la 
cercuri, cum e cel de foto, 
adesea fiind nevoie de o 
reglementare care să mai 
limiteze numeroasele acti
vități ale unor elevi care 
„nu vor să renunțe la ni
mic". Preocuparea declara
tă este aceea de a scoate 
buni constructori, la un ni
vel ' calitativ mai înalt 
chiar decit îi scot unele fa
cultăți. dar ies în primul 
rînd caractere.

Influența educativă îi cu
prinde oarecum și pe pă
rinți, căci elevii nu-s pri
miți in școală pînă nu vin 
părinții Ia ședința de in
structaj. în care li se anun
ță ce au de făcut și cum 
trebuie să se comporte ele
vii lor. „La ultima ședință, 
din 634 de oameni au lipsit 
cinci", ni se spune.

E greu, ca intr-un spațiu 
restrins să descriem și mo
bilierul, dar cancelaria pro
fesorilor seamănă cu un

dub. Pină și orarul, făcut 
dintr-un mozaic multicolor 
foarte vesel, parcă te în
deamnă la lucru. Spiritul 
de mare familie, rezulta
tele rapide și spectaculoase 
ii fac pe profesori să de
pășească orele de program, 
voluntar, cu activități pe
dagogice de tot felul (un 
festival Coșbuc, organizat 
aici, a fost retransmis in 
mare parte și de televi
ziune).

Există, firește, sancțiuni 
și note proaste, dar la baza 
pedagogiei folosite aici stă 
nu amenințarea și sancțiu
nea, ci inteligența, atracti- 
vitatea, stimularea activită
ții proprii și a plăcerii în 
muncă a elevului.

Sufletul, cheagul acestei 
școli este directoarea, o fe
meie măruntă, energică, de 
trei ori mai mare decit ori
ce elev, ca vîrstă, dar și ca 
neastimpăr, cu un limbaj 
direct, humoristic, lipsit de 
orice solemnitate, pe care 
și-l pot permite doar oa
menii extrem de serioși în 
faptele lor.

Se povestește în Baia 
Mare că atunci cînd un 
boxer de performanță a 
profitat de avantajul for
ței, bătind un elev al 
școlii, directoarea s-a agitat 
să obțină un proces desfă
șurat in fața elevilor. „E 
un laș. Iar dacă voi, bărbați 
in toată firea, de la consi
liu, nu-mi satisfaceți cere
rea, mă duc și-l lovesc eu, 
îl boxez cu mîinile mele".

Mai în glumă, mai în se
rios, directoarea Constanța 
Filip obține întotdeauna ce 
dorește, și dorește lucruri 
buhe, care au făcut din 
școala ei un lăcaș frumos 
prin puterea lucrului gata 
înfăptuit.

— Cînd ia cuvîrftul la șe
dințe, îmi zicea un băimă- 
rean, se face liniște în sală. 
Știm că o să spună ceva 
nou, foarte interesant. '

între constructori circulă 
multe legende cu privire la 
felul cum poți obține dura
bilitatea unei clădiri. Există 
o cărămidă de bază, unde
va la colț, așa-.zisa piatră 
de temelie. Tnvățind să con
struiască și în același timp 
conStruindu-și școala, elevii 
cențrului din Baia Mare au 
deprins valoarea lucrului 
făcut cu dragoste. Fiecare 
cărămidă poartă această 
pecete a sentimentului.

Sergiu FARCAȘAN

Cercetarea științifică 
proprie - oxigenul 
competitivității

Mă privește!
Joia trecută, către unsprezece noaptea, pe linia unui 

troleibuz din Grivița s-a consumat un mărunt fapt di
vers de stradă. Un tinăr de 17—18 ani s.a cățărat pe 
bara de la spatele troleibuzului și, ținindu-se cu mii- 
nile de scara care duce pe acoperișul mașinii, a încer
cat să facă o călătorie într-o riscantă poziție de mai- 
muță-acrobat pe sub troleul care culegea de pe firele 
electrice curentul de inaltă tensiune.

Conductoarea troleibuzului, căci la volanul vehicolu- 
lui se afla o femeie, a oprit mașina și l-a somat pe 
temerarul pasager să coboare și să intre, ca toată lu
mea, înăuntru. Se vede insă treaba că altele sint sen
zațiile atunci cind tentezi marea aventură de a călă
tori cu moartea de braț în stil de „vivere pericolosa- 
mente“ pe un troleibuz aproape gol, căci tinărul — 
care se vedea, probabil, în postura lui ,,Zorro" aler- 
gind pe acoperișul unui tren in plină viteză refuza 
cu înverșunare. Parlamentari, amenințări, pasageri 
grăbiți să vadă o dată cursa reluată, imprecații, nimic.

— Lasă-l naibii, măi tovărășico, ii place lui să stea 
acolo, la frigider, îl privește, noi sintem grăbiți.

— Cum să-l las dom'ne, eu am o răspundere ! Cade 
de-acolo, își rupe gitu’, sau îl curentează...

— Și cit ai de gind ~ .......... ..
— Pină-l dau jos.
— Ei, asta-i bună I
— D ați-mi o mină 
în cele din urmă,

Hocheiul pe gheața în plină actualitate (la patinoarul acoperit „23 August', me
ciuri ale campionatului național)

Foto : M. Cioc

SPORT

să ne ții aici ?
Și dacă nebunul nu vrea T 
de ajutor.
conductoarea a fost nevoită

® Sportivii români și șan
sele lor la Jocurile Olim
pice de iarnă

• întrecere amicală între 
echipele de tenis de 
masă ale României și 
R. P. Chineze (astă-sea- 
ră, în sala Floreasca)

® Campionatul național de 
hochei pe gheață

• FOTBAL. STEAUA A ÎN
CEPUT TURNEUL ÎN AME
RICA DE SUD

AETE ȘTIRI IN PAG. A III-A

să

PICĂTURA DE CERNEALĂ
pornească, promițînd că se va opri la primul milițian 
intilnit. Perspectiva aceasta se vede că nu-i prea con
venea cow-boy-ului amator, căci imediat cum troleibu
zul a pornit, n-a găsit o cale mai bună de răzbunare, 
decit să apuce funiile troleului, să tragă brațele de 
contact de pe firele electrice făcindu-le să se izbească 
in jerbele de scintei ale scurtcircuitului. Atunci, con
ductoarea, care i-ar fi putut fi tinărului mamă, a 
coborit din nou și, prinzindu-l pe făptaș, a incercat să-l 
admonesteze. Dar „Zorro“ sau, mai exact zis, huliga
nul, era pus pe gilceavă, oferind spectatorilor o de
monstrație de lupte libere. Tocmai trecea insă pe-acolo 
un bărbat de vreo cincizeci de ani, cu iln sufertaș in 
mină in care aburea mincarea caldă. Văzind scena, 
și-a pus domol sufertașul lingă un gard, și a lăsat o 
mină grea pe umărul tinărului.

— Ia spune tu, măi, țică, de ce faci asta ? Și cum 
de ești așa viteaz cu o femeie ?

— Păi de ce nu mă lasă in pace ? Și pe tine ce te 
privește ? Vezi să nu-ți scap una ! Ce, n-ai treabă ?

— Ba uite că am, merg la schimbul de noapte. Dar 
înainte, să-ți spui o vorbă pe înțeles...

Și l-am văzut trăgindu-și cureaua pantalonilor și, 
prinzindu-l pe Zorro de grumaz, i-a virît capul, intre 
genunchi și l-a „mingiiat" de citeva ori așa... gos
podărește.

Ciudat mi s-a părut că s-au găsit cițiva trecători 
gata să-i sară in apărare huliganului. Că : „de ce dai in 
el ?“, că : „dacă trebuie să-l pedepsească cineva, s-o 
facă miliția !", că : „ce te bagi dumneata ?•• „Ce, ii ești 
tată ?“

Omul a mai minuit de vreo două ori cureaua, pe 
urmă l-a ridicat frumușel pe „Zoro“, i-a pus căciula 
pe cap, i-a indreptat-o să-i vină bine, și i-a spus 
blajin : ■ - . . .— Acuma du-te acasă, măi țică, și spune-i. lui taica-tu 
că am făcut eu ce trebuia să facă el...

Apoi s-a adresat celor din jur :
— Iar matale, tovarășe dragă, și matale care spu

neai că de ce mă amestec: pentru că toți sintem pă
rinți și pentru că tot ce se intimplă cu tinerii ne pri
vește. Asta se dădea în circ, iși primejduia mai intii 
viața, pe urmă a sărit ca bătăușul la o femeie — și 
astea tocmai din cauza indiferenței dumneavoastră. 
Și azi una, miine alta, că pină la urmă nici miliția nu-l 
mai drege. E greu de ințeles, că așa poate ajunge un 
tinăr să-și strice viața ? Uite, asta mă privește. Și va 
privește și pe dumneavoastră !

Și și-a pus cureaua, și-a luat sufertașul și a pornit 
mai departe la lucru.

Ioan GRIGORESCU

Pentru echipele 
noastr.e reprezentative 
de volei, evenimentul 
anului trecut l-au 
constituit campiona
tele europene — dis
putate în Italia — 
unde, după cum se 
știe, pe lingă ocupa
rea unui loc în frun
tea ierarhiei continen
tale (aceasta înse.m- 
nind, de fapt, o rea
bilitare după drasti
cul eșec de la „mon
dialele" din 1970) mi
zau și pe obținerea 
calificării la Jocurile 
Olimpice. Firește, fo
rul federal, compo- 
nenții și componen
tele loturilor națio
nale, antrenorii lor își 
luau o sarcină difi
cilă, o răspundere 
grea dar, în același 
țimp, onorantă, în joc 
fiind însuși prestigiul 
sportului românesc. 
Tentativa — toți cu
noaștem prea bine — 
a eșuat... pe trei sfer
turi. Singura reușită 
— pentru care echipa 
și tehnicienii merită 
aprecieri — a fost cla
sarea selecționatei 
masculine pe locul 
trei (obținerea deci a 
medaliei de bronz), în 
urma unei compor
tări deosebite în tur
neul final, compor
tare subliniată ca a- 
tare de toți specialiștii 
prezenți la C. E. Cali
ficarea la olimpiadă 
a fost însă ratată 
este drept, se invocă 
circumstanțe speciale, 
„cauze obiective" (a 
contat rezultatul di
rect dintre alte două

echipe), dar la fel de 
bine se poate afirma 
că hotărîtor a fost se
tul pierdut („cu ușu
rință" — preciza se
cretarul general al 
F.R.V.) în meciul cu 
Ungaria...

Echipa feminină — 
despre ale cărei po
sibilități și șanse ni-

fără a realiza vreunul 
din țelurile propuse. 
Ceea ce a surprins în 
mod cu totul special 
a fost nu atît rezulta
tul concret de la „eu
ropene", cît compor
tarea de-a dreptul in
calificabilă din meciul 
decisiv cu R.D.G. (o 
echipă alcătuită din

fruntea sus", ele s-au 
întors... cu privirile în 
pămînt ? La aceste 
întrebări, federația de 
specialitate ar fi tre
buit să dea un răs
puns imediat, să facă 
o analiză a situației, 
să tragă unele con
cluzii, dar — deși au 
trecut mai bine de trei

In mingea de volei... 

e ceva putred?

0 ÎNTREBARE CĂREIA FEDERAȚIA DE SPECIALITATE 

„îl CAUTĂ UN RĂSPUNS" DE PESTE TREI LUNI...

merii dintre tehnicieni 
nu se indoiau (antre
norul lotului, Nicolae 
Roibescu, mult prea 
Încrezător, a afirmat 
chiar că va suporta 
din buzunarul pro
priu cheltuielile de 
pregătire dacă echi
pa... nu urcă pe po
dium) — a încheiat 
competiția europeană

junioare, fără expe
riență, dar extrem de 
dirze, foarte ambițioa
se) ; spre stupefacția 
tuturor, majoritatea 
jucătoarelor noastre 
au comis greșeli de 
neadmis chiar și la 
niște începătoare. Ce 
a lipsit voleibalistelor 
noastre ? De ce, „ple
cate la europene cu

luni — tăcerea s-a aș
ternut de parcă... ni
meni n-are de spus 
nici măcar o vorbu- 
liță.

In cercurile apro
piate federației. in 
conducerea acesteia 
se acreditează, în 
principal, ideea că ge
neza involuției volei
balistelor noastre ar

putea fi elucidată nu
mai de... un specialist 
în psihologie (! !), Co
mentariul apărut in 
ziarul de specialitate 
susținea același punct 
de vedere : „Fetele 
noastre (...) au con
firmat și cu acest pri
lej incapacitatea lor 
psihologică, determi
nantă în pierderea 
partidei-teșt" (e vorba 
de meciul cu R.D.G. 
— n.n.).

Fără îndoială, pro
blema poate fi dis
cutată, dezbătută și — 
la nevoie 1 — expli
cată și sub acest as
pect : „echipa n-are 
moral". Dar în aseme
nea împrejurări nu 
antrenorii, activul sa
lariat al federației 
erau chemați să ia 
măsurile corespunză
toare ? Vina pentru 
tergiversarea lucru
rilor devine cu atît 
mai mare, cu cit, de 
ani și ani, echipa 
noastră obține rezul
tate numai în turnee 
amicale. In întrecerile 
oficiale — principalele 
ocazii ale verificării 
reale a formei și forței 
unei echipe — se com
portă diametral opus. 
Nu dorim să facem 
proces de intenție ni
mănui, dar se pare că 
turnee de genul „Cu
pei Mării Negre", de 
la Constanța, sînt

Ion DUMITRIU
(Continuare 
in pag. a III-a)

l în acest, an sț în cei,-,care urmează, 
aptrîvit prevederilor planului cinci- - 
nul, ponderea utilajelor și a instala
țiilor tehnologice complexe în pro
ducția și exportul industriei construc
țiilor de mașini urmează să crească 
simțitor. Constructorii, de utilaj chi
mic și pentru rafinării, bunăoară, au 
sarcina de a dubla — in 1975 față de 

■1970 — producția și de a satisface 
astfel ireproșabil și la termen cere
rile interne in continuă creștere, de a 
valorifica din plin posibilitățile exis
tente în acest domeniu pe piața in
ternațională. O asemenea amplifi
care a activității productive, da ‘-și \ 
menținerea permanentă a acestor 
produse de mare complexitate la un 
nivel tehnic competitiv presupun, 
însă, eforturi de concepție deosebite, 
mai cu seamă prin creșterea in acest 
scop a aportului cercetării științifice 
proprii. Și nu se poate spune că nu 
ar avea cine să desfășoare această 
activitate de însemnătate vitală. 
De pildă, ca să ne referim la un do
meniu distinct, există un institut de
partamental de cercetări și proiectări 
în construcția de utilaje chimice și 
pentru rafinării — I.C.P.U.C.R. între
barea este : desfășoară această puter
nică unitate de concepție și creație 
tehnică, acum, în cel de-al șaptelea an 
al existenței sale, o activitate de cer
cetare științifică pe măsura sarcini
lor care stau — sau vor sta — în 
fața uzinelor ce produc utilaje chi
mice și pentru rafinării ? Cu alte cu
vinte, în ce măsură abordează și cu 
cît succes soluționează specialiștii săi 
marile probleme care confruntă sau 
vor confrunta, peste puțin timp, 
acest important sector al construcții
lor de mașini ?

Evident, s-ar putea da un răspuns, 
prin a trece în revistă citeva rezul
tate care fac cinste compartimen
tului de cercetări al institutu
lui, sau prin a enumera citeva teme 
de cercetare de mare însemnătate, 
cît se poate de reprezentative pen
tru actualele cerințe ale uzinelor de 
specialitate, care vor sta, in 
1972, în atenția acestui comparti
ment. Compartimentul de cercetare 
al I.C.P.U.C.R. abordează, în princi
pal, teme de real interes tehnic și 
economic pentru producție. Dar ce în
seamnă „în principal" ? Ce pondere 
are acest compartiment în structura 
institutului ? Este de necrezut, dar 
aceasta nu este nici măcar de 10 la 
sută ! Așa că, chiar dacă ar aborda 
exclusiv teme de mare însemnătate, 
aportul cercetării — dată fiind capa
citatea atît de mică a compartimen
tului de resort — n-ar putea fi mult 
mai substanțial decit este în prezent. 
După șase ani de la înființare, acti
vitatea acestui institut de cercetări și 
proiectări constă deci, în proporție de 
peste 90 la sută, în... proiectare. De
parte de noi gindul de a nega cîtuși 
de puțin însemnătatea proiectării. Ne 
vine însă greu să credem că Centrala 
industrială de utilaj chimic și rafi
nării, de care aparține institutul, va 
putea face față în mod onorabil sar
cinilor ce-i revin, folosindu-se și de 
acum înainte de această unitate cu 
profil complex aproape exclusiv ca 
institut de proiectare, fără a-i dez
volta corespunzător compartimentul 
de cercetare și fără a promova — 
cu ajutorul lui — mult mai susținut 
decit pînă acum concepția originală 
bazată pe rezultatele cercetării știin
țifice proprii.

In plus, în afară de faptul că este 
mult prea restrins, compartimentul 
de cercetări al I.C.P.U.C.R. nu dis
pune încă nici de baza materială ne
cesară : aceasta se rezumă, la urma 
urmei, la citeva truse de aparataj 
pentru măsurători tensometrice. Op
tica conducerii centralei industriale 
din care face parte institutul devine, 
ca atare, și mai dificil de înțeles. în
țelegem, în schimb, de ce o parte a 
capacității de cercetare a acestuia este 
folosită și pentru diferite măsurători.

Irițli^cuțăljil,. sînt utile și acestea. 
Ătito doar' ca e' rierățional ca ele sS 
ocupe timpul unor specialiști de înal
tă calificare a căror menire este, de 
fapt, eu tottrl alta.

Nedispunind de o bază materială 
de cercetare proprie, specialiștii in
stitutului se folosesc adeseori — cu 
destul succes — de cea a beneficiari
lor, direct interesați să le-o pună la 
dispoziție. Ceea ce, la prima vedere, 
ar fi destul de bine : în felul acesta, 
activitatea de cercetare nu se mai re
zumă exclusiv la documentarea biblio
grafică, cercetătorii întreprind și ceva

* în plus. Cu mijloacele improvizate
* ale unor beneficiari binevoitori, ei 

nu pot insă aborda și soluționa te
mele complexe ce ar trebui să le ab
soarbă întreaga energie și câpacitate 
creatoare, ci se ocupă de o serie de 
probleme secundare care ar mai pu
tea aștepta, dar au avantajul că pot 
fi abordate și cu mijloace mai puțin 
pretențioase. Aceasta-- nu - -înseamnă 
însă nimic altceva decit că, în ciuda 
tuturor realizărilor meritorii de. pînă 
acum, institutul n-a atins încă toți 
„parametrii săi proiectați", că nu lu- 
.crează încă cu maximum de efici
ență economică.

Cum este posibil ca o importantă 
centrală industrială să se poată lipsi, 
în asemenea măsură, de aportul cer
cetării științifice departamentale ? O 
explicație ar exista : întreaga capaci
tate de producție a uzinelor compo
nente este acoperită cu comenzi, iar 
produse nevandabile sau greu vanda
bile, care să trebuiască a fi urgent 
perfecționate pentru a putea trezi 
interesul unor virtuali beneficiari, nu 
există. Cu alte cuvinte, cu sau fără 
cercetare, solicitări sint. planul se 
realizează, totul este în ordine. Evi
dent. raționamentul nu poate fi ac
ceptat. Tovarășii din conducerea cen
tralei au datoria să privească și în 
perspectivă, să vadă și dincolo de 
ziua de azi. De ce sînt lăsați să 
amine de la un an la altul crearea și 
încărcarea corespunzătoare a unui 
puternic sector de cercetare științi
fică în cadrul I.C.P.U.C.R. ? Căci, 
după părerea noastră, a aștepta gîtuiri 
sau apariția unor probleme grave, 
care să pericliteze bunul mers al rea
lizării planului de producție, a aștep
ta să se producă rămîneri in . urmă 
față de nivelul competitivității in
ternaționale, dificultăți de desfacere 
înseamnă a da dovadă de o optică 
depășită, limitată, care contrastează 
cu eforturile care se fac în prezent 
la noi, în toate domeniile, pentru 
menținerea — inclusiv pe baza rezul
tatelor cercetării științifice — a unei 
înalte competitivități a produselor 
industriale.

Se pare că tovarășii din conducere* 
Centralei industriale de utilaj chimic 
și rafinării gindesc așa: „Pină nu vom 
crea baza materială adecvată de cer
cetare n-are rost să dezvoltăm acest 
compartiment al I.C.P.U.C.R.; iar, pină 
una-alta, cercetătorii să facă ce pot, 
urmind ca atunci cînd vor avea mij
loacele necesare să studieze, in sfîrșit, 
ceea ce trebuie intr-adevăr să studie
ze". Dar este oare admisibil un aseme
nea raționament? Nu reprezintă el un 
cerc vicios? Și atunci, primul pas al 
ieșirii din impas n-ar fi tocmai întoc
mirea unui plan tematic amplu și 
reprezentativ, care să nu fie alcătuit, 
ca pină acum, doar din ceea ce poate 
fi abordat cu cadrele și mijloacele 
existente, ci din ceea ce trebuie nea
părat studiat și cercetat, pas căruia 
să-i urmeze încadrarea corespunză
toare a compartimentului de cerce
tări al institutului, măsură care 
ulterior să atragă după sine și dota
rea cu mijloacele materiale strict ne
cesare? Noi considerăm că așa ax 
trebui să se procedeze, incepind încă 
din 1972. Dar cuvintul decisiv revine 
Centralei industriale de utilaj chimic 
și rafinării îl așteptăm, de aceea, cu 
interes.

Ing. Adrian PRODAN
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Actualitatea culturală
MOZART

Radioteleviziunii

Bilanț folcloric

arhitecturală a Clujului

i cele 
- spu- 
mult : 

marele 
merg

ne- 
de

de agitație in concurs

Brigăzi artistice

invită la 
infinitei 

. . cu 
zăcăminte

DIN ACTIVITATEA
în concertele orchestrei

Obișnuitele stagiuni 
muzicale, fără surprize, 
ne-au îndemnat nu o 
dată la întrebările : 
„Se poate ca eveni
mentul muzical să nu 
se confunde cu festi
valurile internaționa
le ? Se poate ca sta
giunile să nu se mai 
confunde unele cu al
tele ? Să nu mai aibă 
aceleași și aceleași re
luări ?“

Ni s-a propus, drept 
răspuns, la Studioul de 
concerte din str. Nufe
rilor, — formula „fes
tival muzical" in sens 
de medalion, de pă
trundere îndrăzneață 
in universul unor crea
tori, al unor opusuri. 
A fost invitat Almeida 
să dirijeze Haydn. Ber
gel, după succesul cu 
Moz.art-Bruckner, a a- 
bordat Encscu-Bruc- 
kner. Publicul, adept al 
evenimentului muzical, 

■umple pînă la refuz 
sălile la astfel de con
certe. Festivalul E- 
nescu-Bruckner a de
venit un act de cultu
ră, de la conceperea 
lui și pînă la realiza
rea deplină prin pre
zentarea unor opusuri 
ce vorbesc despre ma
rea lume a muzicii. 
Am ascultat în acest 
ciclu lucrări de la 
doinitul „Preludiu la 
unison", operă de ge
niu. care răscolește și 
dă sentimentul oceanu
lui de liniște, pînă la 
Simfonia a VIII-a de 
Bruckner, 
fost, ca 
apariție. 
Chiar dacă 
sub bagheta lui Ber
gel. a părut poate prea 
calculat, prea măsurat 
cu fiecare enunțare, 
mal puțin visător, 
in Interpretarea lui, 
Bruckner ne-a înfăți7 
șat oglinda perfectă a 
unei ape cu adîncimi 
incalculabile. ..Con
structorul" Bergel — 
un dirijor format — 
(nu ..in formare", cum

Bergel a 
la fiecare 

convingător. 
Enescu,

CINECLUBURILOR

greșit s-a afirmat), cu 
o baghetă sigură, cu o 
gîndire matură, pro
fundă — ne-a oferit 
seri de meditație asu
pra artei sunetelor de 
veritabilă cultură mu
zicală.

Evenimentul muzical 
la Radiodifuziune .nu 
este de altfel o rari..- ,. 
tate. Sîntem acum în 
plin festival „Mozart"! 
Carlo Zecchi — marele 
muzician italian, invi
tat să dirijeze 
trei concerte — 
nea, nu de 
„Mozart este i 
meu preferat ;

CARNET 
MUZICAL

foarte des la Salzburg, 
trăiesc atmosfera mu
zicii lui și il simt in 
toate fibrele mele. 
Arc atîia claritate, a- 
tita dezinvoltură în a 
glumi sau a plinge, 
incit oricînd se va pu
tea învăța din opera 
lui măiestria".

Prima lucrare pre
zentată : Simfonia în 
Mi bemol major K. V. 
16 — compusă de Mo
zart la 8 ani. Cum e 
și firesc, nu e stilul' 
„Mozart", este influ
ența puternică a școlii 
fiilor lui Bach. sint e- 
courile 
nova" — 
tr-un 
bine 
virsta 
cian. Am ascultat, apoi, 
Serenada în Re major 
K.. V. 203 — salt de la 
muzica lui . Samartini 
sau a lui Boccherini,. 
spre Haydn. Teme : 
cascadă, de lumină, 
cîntec de iubire, rit
mul dijr. bărbătesc, 
glas șăgalnic, glumă, 
vîrtej de sărbătoare. 
Cuvîntul său are me
reu ceva important de 
afirmat. Nu îi trebuie 
clipe de răgaz. Diver-

unei „ars 
adunate în- 

opus de școală, 
făcut pentru 
micului muzi-

tismentul în Si bemol 
major K. V. 287, scris 
la virsta de 18 ani, ul
tima lucrare din pri
ma seară a festivalu
lui, ni-1 recomandă 
deja pe Mozart com
pozitorul matur.

Nici cind s-a cintat 
Mpzart alături de 
Bruckner, nici cind s-a 
cintat I-iaydn, (cu Al
meida), orchestra sim
fonică a Radiot'elevi- 
ziunii nu a sunat atît 
de bine. Am ascultat 
cu. adevărat un „Mo
zart". Zecchi știe atît 
de bine taina fiecărei 
intervenții orchestrale, 
incit desenul lui este 
peste cascada intră
rilor, peste nuanțele 
marcante ; ..............
dezvăluirea 
improvizații, 
știute “ "____
spirit. Radu Zvoriștea- 
nu, Petre Bocotah (nu 
știm de ce n-au fost 
amintiți ca soliști în 
program ?) au avut in
tervenții de o impeca
bilă sensibilitate. De 
obicei, in interpretă
rile lui Mozart, Alle- 
gro-urlle sînt preg
nante ;. Adagio-urile 
mai puțin, presupu- 
nînd o întreită concen
trare. în seara întîia a 
festivalului, fără re
zerve, menuete, an
dante. adagio-uri — 
au impresionat. Zecchi 
și orchestra Radiote- 
Ieviziunii au oferit 
trei excelente portrete 
.,Mozart", pentru de
finirea stilului „Mo
zart".

Radioul ne propune 
trei seri ..Mozart" : uri 
celebru dirijor, instru
mentiști talentați, un 
caiet de sală semnat de 
Teodor Drăgulescu, cu 
o prezentare inteligen
tă. a maestrului de la 
Salzburg, a opusurilor 
ce ni se oferă — con
figurează un festival 
adevărat.

Smaranda 
OTEANU

MUREȘ (Corespondentul 
„Scinteii", L. Deaki). — La Tg. 
Mureș a avut loc prima ediție a 
festivalului filmelor realizate de cine- 
cluburile pionierești din Câmpulung 
Moldovenesc, Cluj, Reghin, Sibiu și 
Tg. Mureș. Dintre cele 16 pelicule vi
zionate, au fost apreciate realizările 

. micilor artiști, scenariști, operatori și 
montori din cadrul formațiilor din 
Cluj și Cîmpulung Moldovenesc pen
tru filmele animate: „Ciubărașul nea
scultător" și „Legenda Cîmpulungu- 
lui“, pentru filmele artistice „Zîmbet 
de primăvară" — Sibiu, „Aventurile 
lui Bobo" — Tg. Mureș și documen
tarele „13 Mai 1970“ și „Fluerașul" 
realizate de Tg. Mureș și respectiv 
Reghin. Cu ocazia festivalului, oas
peții și gazdele au organizat un fruc
tuos schimb de experiență, discutînd 
despre proiectele din acest an. ’

★
ZALĂU (Corespondentul „Scîn

teii", V. Rusu). — Zilele trecute la 
Zalău au fost constituite două noi 
cinecluburi : „Simion Bărnuțiu", pa
tronat de consiliul județean al sin-

dicatelor și „Cin ’72", al casei orășe
nești de cultură, care au atras în 
jurul lor oameni de diferite speciali
tăți, muncitori, intelectuali. Pe agen
da de lucru, membrii cinecluburilor 
și-au notat interesante proiecte refe
ritoare la' surprinderea pe peliculă a 
celor mai semnificative evenimente și 
aspecte din viața politică, socială și 
economică a Sălajului.

★
CRAIOVA (Corespondentul „Scîn

teii", Nistor Țuicu). — O originală 
gală de filme a avut loc sîmbăta 
trecută la uzina „Eleotroputere"- 
Craiova. în fața unui numeros pu
blic, format din muncitori, ingineri, 
tehnicieni 'din uzină și din invitați ai 
altor întreprinderi. din oraș au fost 
prezentate 10 filme de scurt metraj. 
Cei ce semnează scenariile, regia, 
imaginea, sonorizarea, montajul sînt 
muncitori, ingineri, tehnicieni, din 
cadrul uzinei craiovene., Citeva din 
titlurile celor 10 filme : „Locomotiva 
1 000", „Autotransformatorul de 400 
MV A", „Semnal de alarmă".

MMI

■■O 
iftiti

MANASTURUL
1

JUDEȚEAN*

Corespondenții 
„Scînteii" transmit:

ARGEȘ

Mîndria 
piteștenilor

Anul acesta in municipiul 
Pitești s-a prevăzut să se con
struiască circa 2 000 apartamen
te. In baza schiței de sistema
tizare, in prezent se desfășoară 
ample lucrări de construcții in 
zona centrală a orașului. In ca
drul primei etape de moderni
zare, se lucrează intens la 5 
blocuri-turn, cu 9 niveluri, care 
vor dispune, la parter, de 20 
unități comerciale și presta
toare de servicii. In fața noilor 
construcții se va. amenaja o es
planadă cu fîntini arteziene și 
jocuri de lumini.

BArA MARE (Corespondentul 
„Scînteii", Vasile Gaftone). — înce- 
pînd. cu 16 ianuarie,. în județul Mara
mureș a fost lansat un concurs al bri
găzilor artistice de agitație ale că
minelor culturale, comitetelor sindi
catelor din întreprinderi și instituții, 
precum și ale cooperativelor mește
șugărești, întrecere la care vor par
ticipa circa 90 de formații; în para
lel se desfășoară și în concurs — la 
care sînt antrenați, între alții, mem
bri ăi cenaclurilor literare „Nord" 
din Baia Mare. „George Coșbuc“ din 
Sighetu Marmației, din Vișeu de 
Sus etc. — al oreatoriior de texte 
pentru brigăzile artistice de agitație 
inspirate din activitatea și preocupă
rile . cotidiene 
muncă în care

IAȘI (Corespondentul „Scînteii", 
Manole Corcaci). — La Casa de cultu
ră a tineretului și studenților din Iași 
s-a desfășurat recent bilanțul celui 
de-al patrulea festival folcloric orga
nizat de Comitetul județean pentru 
cultură și educație socialistă Iași, îm
preună 
U.T.C. 
paradă 
plugușoare, cerbi, capre, urși, căiuți, 
jieni etc. Printr-o examinare minu
țioasă privind originalitatea și auten
ticitatea măștilor tradiționale, corec
titudinea intrepretării jocurilor 
străbune, juriul a acordat premiile I 
și II formațiilor de cerbi din satul 
Bărbătești, comuna Cucuteni, și, res
pectiv. din comuna Costești. iar pre
miul III caprei din comuna Popești și 
căiuților din comuna Șipote.

Pentru o mai bună popularizare a 
valorilor folclorice din județ, organi
zatorii au hotărît deschiderea unei 
expoziții de măști tradiționale Ia 
sala „Victoria" din Iași și prezentarea 
în cadrul activităților de club a fil
mului realizat împreună cu catedra 
de folclor a Facultății de filologie din 
localitate cu prilejul desfășurării 
festivalului folcloric din acest an.

cu comitetul județean al 
Spectacolul a început cu o 
a echipelor de colindători,

ultimul cartier din „centura
SATU MARE

Televiziunea ramând pregătește, 
dupd cum s-a mai anunțat, un nou 
serial — Mușatinii. înainte de a-l ve
dea pe ecrane, vă prezentam azi pe 
interpretul lui Ștefan cel Mare, 

torul Teofil Vilcu

ale colectivelor 
acestea activează.

STAT ARAD
ianuarie, pre-

• TEATRUL DE 
anunță pentru azi, 17 , .
mieră spectacolului „Focuri nestinse' 
de Paul Everac, în regia lui Dan 
Alecsandrescu și scenografia lui Se
ver Frențiu. în rolurile principale : 
Costel Atanasiu, Iulian Copacea și 
Liviu Mărtinuș.

teatru, .răspunzînd invitației specta
torilor, va prezenta miercuri 19 ia
nuarie, ora 17, la clubui I.T.B. din 
Calea Dudești spectacolul „Comedia 
paiațelor", compus din piesele intr-un 
act „Romeo și Julieta la Mizil" de 
George Ranetti și „Mania posturilor" 
de Vasile Alecsandri.

CINEMATOGRAFICE

de

• TEATRUL DE STAT REȘIȚA a 
prezentat sîmbătă premiera piesei 
„Duelul", dramă, lirică de M. Baid- 
jiev. Spectacolul este realizat în re
gia Ioanei Ottescu și ir, scenografia 
lui Ion Bobeică. în distribuție : Doi
na Neamțu Brebenaru, Eugen Moță- 
țeanu. Florin Mihail Miron, Rodica 
Turbatu.

Următoarea premieră a teatrului va 
fi comedia muzicală „Păcală" de 
Ștefan Tita, pe muzică lui EUy Ro
man. Regia va fi semnată de Paul 
Mateescu, iar scenografia de Floric-a 
Rădulescu

• Miercuri, 19 ianuarie, pe scena 
TEATRULUI TINERETULUI DIN 
PIATRA NEAMȚ va aitea loc cea 
de-a treia premieră a stagiunii : 
„Ultima oră" de Mihail Sebastian. în 
regia lui Emil Mândrie și. scenografia 
Sandei Mușatescu. în distribuție : 
Mitică PopesCu, Lucia Ștefănescu, 
Th. Danetti, Boris Petroff, Valentin 
Uritescu ș.a.

• ABEL, FRATELE TAU - pro
ducție a studiourilor poloneze. în re
gia lui Ianusz Nasfeter. O poveste 
tragică, de un dramatism .reținut, 
despre prieteni și prietenie. în rolul 
principal : Filip Lobozinski.
• NEÎNFRICATUL GYULA, VA

RA ȘI IARNA — comedie a studio
urilor din R. P. Ungară, despre „ne
cazurile" unei vedete de televiziu
ne. Regia aparține lui Istvan Bacskai 
Lauro. în distribuție : Gabor Kohkz, 
Istvan Egrij Eva Almasi.

O dată cu termina
rea construcției pri
melor 16 blocuri cu a- 
proape 1 000 aparta
mente proprietate 
sonală, la Cluj 
inaugurează un 
cartier cunoscut 
numele de 
tur". Cu acesta, orașul 
de la poalele Feleacu- 
lui este aproape total 
înconjurat de o centu
ră de cartiere noi și 
uni tați industriale cu o 
arhitectură modernă. 
La nord, platforma in
dustrială care cuprinde 
întreprinderi cu nume 
cunoscute în viața 
noastră economică : 
„Clujeana", „Metalul 
roșu", „Tehnofrig", Fa
brica de medicamente 
„Terapia", fabrica de 
porțelan, precum și 
altele în- plină con- 

’ strucțiecombinatul 
de ceramică fină, 
fabrica de cazane 
mici1 și arzătoare, fa
brica de mașini de rec
tificat etc.

Fondul locativ 
concentrat în 
zece ani în două 
tiere noi, unul în nord- 
vestul orașului — 
„Grigorescu", cu a- 
proape 3 000 de apar
tamente, 3 școli, com
plexe comerciale și de 
servire etc. — altul la 
sud-est, „Gheorghleni", 
în curs de terminare, 
cu peste 12 400 aparta-

per
se 

nou 
sub 

,Mănăș-

s-a 
ultimii 

car-

• TEATRUL .,MARIA FILOTTI" 
DIN BRA1LA va prezenta în curind 
cea de-a 4-a premieră a stagiunii, 
drama istorică „Vlaicu Vodă" de Al. 
Davila. Regia artistică este Semnată 
de Mihai Berechet. Scenografia: 
arh. Liviu Popă. Rolul doamnei Clara 
va fi interpretat de Irina Răchi- 
țeanu-Șirianu, artistă emerită, iar 
rolul lui Vlaicu de Petre Simionescu.

I ■

Galați în zilele de 17 și respectiv 18, 
19 ianuarie piesa „Jocul de-a va
canța" de Mihail Sebastian. Același

în restul distribuției : Nae Nicolae, '
Mircea Valentin, Titus Gurgulescu, 1

INFRÂTIIE" -1 Gheorghe Moldovan, Carmen și Ion i 
Roxin. ■

CURS JUBILIAR
• Un colectiv al TEATRULUI NA- ! 

ȚIONAL „I. L. CARAGIALE", in I
frunte cu artistul poporului Radu 
Beligan, va prezenta la Brăila și l

Avem în față mai multe răspunsuri date de autorități la sesizări 
ale cetățenilor, trimise spre rezolvare de .către redacția ziarului 
nostru. Ele oglindesc atitudini și modalități de soluționare diferite. 
Pe de 0 parte, este evident efortul depus, de activiști de partid șt 
ai organelor de stat, de conducători de unități și de alți salariați 
pentru cercetarea si analizarea temeinică a faptelor semnalate, pen
tru desprinderea învățămintelor corespunzătoare, in vederea înlătu
rării lipsurilor constatate și prevenirii repetării lor. Pe de altă parte, 

. mai întilnim .manifestări ale unor atitudini formale, pasive, răspun
suri care nu aprofundează fondul problemei sesizate sau ansamblul 
ei, nu se angajează ferm in măsuri de soluționare.

Publicăm la această rubrică răspunsuri primite de la forurile de 
resort cărora redacția le-a trimis 
publicate în ziar.

spre rezolvare scrisori ce n-au fost

Analiză temeinică,
masuri energice

și-au adus contribuția Ia îmbună
tățirea activității uneia dintre în
treprinderile care prestează servicii 
interesind întreaga populație 
municipiului Botoșani.

or- 
în- 
din

lu-

RM. VÎLCEA (Corespondentul 
..Scînteii". Petre Dobrescu). — în pri
măvara acestui an se împlinesc zece 
ani de la încheierea cooperativizării 
agriculturii în țara noastră. Pentru a 
cinsti acest eveniment din viața po
litică a țării, Comitetul județean Vîl- 
cea pentru cultură și educație socia
listă, in colaborare cu U J.C.A.P. și 
direcția generală a agriculturii, a 
ganizat concursul-dialog „Ogoare 
frățite" între formațiile artistice 
localitățile cooperativizate.

în prima etapă, desfășurată tn
nile noiembrie și decembrie 1971, 
cele 34 dialoguri scenice susținute de 
peste 3 000 de artiști s-au transfor
mat în emoționante serbări populare. 
Peste 10 009 de lucrători ai ogoare
lor adunați in lăcașurile de cultură 
au audiat răspunsurile colegilor lor 
la întrebările din tematică, au vizio
nat programele brigăzilor artistice, 
au asistat la spectacolele formațiilor 
instrumentale, grupurilor vocale, nu
meroșilor soliști instrumentiști și 
vocali care au prezentat valoroase 
cintece vechi și noi, poezii inspirate 
din viața nouă a satelor.

tv
a

16.00—17,00 Lecții pentru lucrătorii 
din agricultură.
Ecranul — Emisiune de in
formație și critică cinemato
grafică.
Aplauze pentru români. Re
dactor. Th. Popescu.
Stop-câdru.
Publicitate.
1001 de seri — Aventurile ce
lor doi căței.

18,00

18.30
18.50
19.15
19,20

EXPOZIȚIE
DE GRAFICA

IULIA (corespondentul
Șt. Dinică). — în in- 

de istorie din

ALBA 
„Scînteii", 
cinta Muzeului 
Alba Iulia sint prezentate peste 200
lucrări de grafică aparținînd unui 
talentat și popular artist amator din 
localitate — Eugen Handelsman. Su
biectele lucrărilor expuse sînt îri ma
joritate apropiate preocupărilor 
menilor, vieții lor de fiecare zi. 
asemenea, un număr mare
caricaturi și tablouri prezintă figuri 
ale unor oameni de cultură și știință, 
scriitori, sportivi.

oa- 
De 

dintre

19,30 Telejurnalul de seară.
20,10 Roman foileton : David Cop

perfield (V).
îl.00 Programul făuririi conștiente 

a viitorului. Politica externă 
a României, o politică pă
trunsă de spiritul concepției 
materiallst-dialectice a parti
dului și statului nostru. Par
ticipă la discuții : prof, unit', 
Nicolae rvanciu, dr. Cristian 
Popișteanu, Romulus Că- 
plescu.

21.35 Steaua fără nunie — Emisiu- 
ne-concurs pentru tinerii in- 
terpreți de muzică ușoară.

22.35 Din țările socialiste — R. P. 
Ungară

22.50 Telejurnalul de noapte.
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într-o. scrisoare primită Ia redac
ție în. luna septembrie 1971 erau 
semnalate unele deficiențe din ac
tivitatea întreprinderii de gospodă
rie comunală și locativă a munici
piului Botoșani, datorate îndeosebi 
lipsurilor și abaterilor directorului 
Emil Pricop și ale altor cadre din 
întreprindere.

Din răspunsul Comitetului muni
cipal de partid Botoșani rezultă că 
această sesizare a determinat o 
analiză aprofundată a activității 
întreprinderii, a cadrelor de condu
cere. S-a putut constata nu numai 
dadă un neajuns sau altul,'semna
lat în scrisoare, corespunde sau nu 
cu realitatea, ci s-au scos la iveală 
și alte deficiențe, cauzele care le-au 
generat și ce consecințe au avut în 
activitatea întreprinderii. Pornin- 
du-se- de la aceste constatări, s-au 
tras o serie de concluzii privind 
măsurile ce trebuie luate pentru 
Înlăturarea lipsurilor, concluzii care 
au fast prezentate și discutate în 
comitetul de partid și comitetul 
oamenilor muncii din întreprinde
re. Ținind seama că directorul Emil 
Pricop a manifestat — după cum 
se arată în răspunsul primit — 
„lipsă de răspundere și de exigență, 
precum și incompetență în condu
cerea și coordonarea activității aces
tei unități", biroul comitetului mu
nicipal de partid și comitetul execu
tiv al consiliului popular municipal 
au hotărît schimbarea lui din func
ția de director ăl întreprinderii. De 
asemenea, a fost schimbat din 
funcție șii oontabilul-șef,' Vasile 
Moldoveanu.

Dovedi ndu-se receptivi la semna
lele critice, trăgînd învățăminte din 
neajunsurile constatate, activiștii 
comitetului municipal de partid și 
ai consiliului popular municipal, 
care au rezolvat această sesizare,

mente, trei școli, două 
grădinițe-creșe, dis
pensar, unități co
merciale și de servire, 
un parc orășenesc, o 
bază sportivă hipică și 
alte utilități. în aceste 
două noi cartiere lo
cuiește mai bine de 
un sfert din populația 
de peste 200 000 de lo
cuitori a municipiului 
Cluj., în fine, la sud, 
se profilează cele două 
moderne complexe stu
dențești. unde locuiesc 

stu-

Filarmonica 
în sala nouă

In urma unor ample lucrări 
de renovare și modernizare, o 
veche clădire din pasajul 9 Măi, 
din municipiul Satu-Mare, a de
venit sediul Filarmonicii de stat 
sătmărene. Acustica excepțio
nală, realizată cu asistența teh
nică a unor specialiști ai Ra- 
dioteleviziunii. ca și arhitecto
nica originală a sălii' creedză 
ambianța necesară desfășurării 
și audierii concertelor.

Amplasat în partea 
sud-vestică a munici
piului, „MănășturuT 
va fi „poarta" 
trare in oraș 
turiștii străini 
din țară care „ 
rează de pe acum șo
seaua națională E 15 
— Oradea-Cluj. „Toc
mai de aceea, ne spu
ne arhitectul Dragoș 
Popovici, director teh
nic al Institutului de 
proiectări și sistemati
zare. specialiștii noștri 
au dat o mare, atenție 
compoziției și . aspec
tului urbanistic și ar
hitectural al noului 
cartier. Caracteristice 
sint blocurile înalte, 
pînă la 10 etaje, cu u- 
tilități. dintre cele mai 
moderne. ' cu spatii

F ......... î.i
prezent, sîntem preo- 
ciipați de găsirea s6- 
luțiilor celor mai prac
tice pentru crearea 
nui sistem de căi 
comunicație care 
satisfacă un trafic' 
autovehicule și pietoni 
din ce în ce mai dens 
și care, totodată, să îm
bogățească aspectul .; 
urbanistic, modern, al 
acestei părți a Clu
jului".
Alex. MUREȘAN 
corespondentul 
„Scînteii"

ICI

de in- 
pentru 

și cei 
aglome-

COVASNA

circa 10 000 de 
denți.

Cel de-al treilea 
tier, „Mănăștur" 
unde a fost surprinsă 
imaginea de mai sus) 
va avea, în final, circa 
14 OOO.apartamente, de
venind. astfel cea mai __ . _ __ _
densă și mai populată 1 verzi și multe flori. în 
parte a orașului. ■
paralel sb eonst'ruie'sc 
două școli generale, un 
liceu, două creșe-gră- 
dinițe, dispensar me
dical, complexe comer
ciale și de servire ale 
cooperației meșteșu
gărești, cinematograf 
etc. Adiacent cartieru
lui se află un măre te
ren viran denumit 
„Dealul sterp". care 
va fi transformat în 
cel de-al treilea parc 
orășenesc, învecinat 
cu pădurea „Făget", 
cel mai complex și a- 
propiat loc de agre
ment al clujenilor.

de preparare a hranei și neresti
tuite la magazie. Alimentele con
statate in plus au fost înregistrate 
și restituite la magazie". Mai de
parte, în răspuns se confirmă, de 
altfel, că, cu prilejul unor con
troale, „au fost găsite alimente 
sustrase' (așa e numit, în limbaj 
elegant, furtul, pentru ca hoțul să 
nu se simtă jignit — n.n.) din hra
na bolnavilor". Aflăm, apoi, că 
„s-au acționat la comisia de jude
cată și s-au sancționat un număr 
de 24 de cazuri, din care un număr 
de 9 (nouă) ca sancțiuni discipli
nare și 15 (cincisprezece) cu a- 
menzi de la 100 la 5 000 lei. Pen
tru lipsuri în organizarea activi
tății blocului alimentar, tov. Radu 
Nicolae (responsabilul acestui bloc)

nu vor mai sări gardul!
Redăm un pasaj din scrisoarea 

unui grup de bolnavi de la Sana
toriul T.B.C. Mînăstirea Dealului- 
Tîrgoviște : „Statul alocă fonduri 
importante pentru refacerea sănă
tății noastre. Dar unii salariați ai 
sanatoriului dijmuiesc alimentele 
destinate preparării mîncărurilor. 
La controalele făcute la poartă, la 
cererea noastră, au fost găsite a- 
supra unor salariați diferite canti
tăți de carne, brinză, mezeluri și 
alte alimente. Dar hoții n-au pățit 
nimic. De asemenea, îngrijirea me
dicală lasă de dorit, neaplicîndu-se 
la timp tratamentul necesar".

Răspunsul Direcției sanitare * 
județului Dîmbovița ne informea
ză că, intr-adevăr, se sustrag ali
mente. „Un control inopinat la blo
cul alimentar al sanatoriului a găsit, 
la bucătărie și la laboratorul de co
fetărie, 4 kg de făină, 3 kg de ulei, 
1 kg de brinză telemea. 25 de „Eu
genia", alimente ridicate din ma
gazie și neconsumate la procesul

a fost sancționat cu diminuarea 
salariului cu 10 la sută pe luna 
noiembrie 1971". După cum se 
vede, „cazurile" — în cifre și lite
re — s-au ales doar cu mustrări și 
amenzi. Că își vor schimba sau nu 
năravurile — n-am aflat, pentru că 
în răspunsul direcției sanitare nu se 
vorbește despre măsuri punitive 
legale și eficiente, nici despre mă
suri organizatorice și educative. în 
schimb, ne informează că „s-a 
dispus aprobarea sumei de 25 000 
lei in trimestrul IV 1971". urmind 
ca în continuare „in anul 1972 să 
fie alocate fonduri în vederea ter
minării împrejmuirii sanatoriului 
cu gard de prefabricate".

Ei da, acum 
gardul cu sacii 
nare .1

va fi greu de sărit 
de alimente în spi-

Prin simple 
„constatări" nu se 
îndreaptă lucrurile...
într-o scrisoare din Costești-Ar

geș se semnalau unele nereguli în 
activitatea C.A.P. ..Zorile" : risipă

car-
(de

U- 
de 
Să 
de

„Căutătorii 
de comori"

In organizarea Casei pionieri
lor din Sf. Gheorghe, la Muzeul 
județean din localitate s-a des
chis expoziția ,.Căutătorii ' de 
comori'1. 'Exponatele — obiecte i- 
de artă’dueratC Iii-'piele și lemne 
obiecte de uz casnic și. unelte 
datind din cele mai vechi tim
puri — au fost selecționate din 
materialul arheologic al celor 
peste 15 muzee școlare din ju- . 
dețul Covasrta. Expoziția se 
bucură de un deosebit interes 
in rindurile vizitatorilor, mulți 
dintre ei pionieri și școlari.

ILFOV

de produse și materiale, nerespec- 
tarea prevederilor statutului la 
repartizarea loturilor ajutătoare, 
ilegalități comise de președinte. 
Cum a rezolvat această sesizare 
U.J.C.A.P.-Argeș ?

Răspunsul trimis redacției — un 
referat de cercetare întocmit de Ion 
Apostoloiu, instructor al U.J.C.A.P.- 
Argeș — oglindește un mod de re
zolvare constatativ, ineficient, o 
atitudine pasivă față de stările de 
lucruri negative. De la inceput pînă 
la sfîrșit, răspunsul U.J.C.A.P. se 
limitează doar la ă confirma sau 
infirma cele sesizate. De pildă, se 
constată că, intr-adevăr, unii coo
peratori. dețin loturi ajutătoare mai 
întinse decît prevede statutul. în 
loe să aprecieze că această încăl
care a statutului duce la inechități 
flagrante (cu serioase consecințe 
negative în viața cooperativei agri
cole) și să precizeze măsurile nece
sare pentru înlăturarea lor, răspun
sul oferă explicații, privind pro
veniența suprafețelor în plus, ex
plicații care, oricît de întemeiate 
ar fi, nu folosesc nimănui.

Să vedem cum s-a rezolvat un 
alt fapt sesizat in scrisoare. Refe- 
rindu-se la nereguli în ținerea 
evidenței produselor, nereguli care 
înlesnesc risipa sau sustragerile, 
Sesizarea semnala că la „magazia 
C.A.P. nti există un registru de in
trare și ieșire a cerealelor", că 
„niciodată nu se pot verifica 
scriptele magaziei cu cele ale con
tabilității". Ce a constatat instruc
torul U.J.C.A.P. ? Parcă pornit să 
se războiască cu autorul sesizării, 
el ține să precizeze că ,.la magazie 
există registrul de magazie". Dar 
dacă există registru, înseamnă că 
nu există nereguli ? Nu, pentru că 
el însuși constată : „...nu este ți
nută evidența la zi".

Ținem să precizăm că răspunsul 
U.J.C.A.P., care se referă lă multe 
aspecte, nu cuprinde nici o propo
ziție din care s-ar putea deduce 
că s-au tras concluzii din neajun
surile constatate cu prilejul cerce
tării sesizării și că se va întreprin
de ceva pentru înlăturarea lor. Din 
păcate, nu este unicul răspuns de 
atest gen. Asemănătoare sînt și cele 
date la sesizări privind abuzurile 
comise de Ion Văleariu, președintele 
C.A.P. Godeni. în legătură cu plu
surile de teren deținute de membri 
ai C.A.P. Leordeni, satul Budișteni. 
Tratind în acest mod scrisori care 
privesc probleme de mare interes 
pentru cooperative și membrii a- 
cestora,- U.J.C.A.P.-Argeș se lipseș
te de un sprijin prețios pentru în
tărirea cooperativelor agricole.

Nicolae ENUȚA
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„Cel mai harnic 
și priceput 
crescător"

Ca I.A.S. Mihăilești a avut 
loc o consfătuire a tinerilor a- 
vicultori, urmată de concursul 
„Cel mai harnic și ■ • priceput 
crescător de păsări", faza ju
dețeană. Au participat numeroși 
tineri de la întreprinderile avi
cole Crevedia, Corbeanca, Tăr- 
tășești și Mihăilești. Ei și-au 
împărtășit, și pe această cale, 
experiența, de pe urma con
cursului avind de ciștigat nu 
numai premlanții, ci și ceilalți 
tineri crescători -prezenți in 
sală.

BRAȘOV

Curba 
periculoasă... s-a 

depășit

In zona satului Vlădeni a 
existat unul din cele mai difi
cile și strangulate puncte de 
circulație ale Drumului națio
nal nr. 1. In afară de bariera de 
cale ferată, șoseaua forma mai 
multe curbe periculoase. Aici a 
fost dat in exploatare un pasaj 
peste calea ferată. Totodată, s-a 
executat și o corecție a șoselei, 
lichidindu-se fostele curbe. Prin 
aceasta se asigură o circulație 
normală, fără întreruperi, evi- 
tindu-se și pericolele de acci
dente.

Iscusința 
meșterilor

artizani

Meșterii artizani de la coope
rativa „Miorița" din lași, valo- 
rificind cu răbdare și măiestrie 
folclorul local, du reușit să 
realizeze o gamă bogată de co
voare, . cu modele naționale. O 
bună parte din producția lor se 
exportă in Austria, Elveția, 
U.R.S.S.. R.F. a Germaniei etc. 
Tot ih cadrul cooperativei se 
lucrează numeroase obiecte din 
lemn.
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Sportivii români 

și șansele lor la Jocurile

Olimpice de iarnă
Interviu cu Petre FOCȘĂNEANU, secretarul general 

al Federației de schi și bob

Ora „Olimpiadei 
albe" se apropie tot 
mai mult ; spre Sap
poro — locul de des
fășurare a marii com
petiții — se îndreap
tă in aceste zile din 
ce în ce mai mulți 
sportivi și sportive. 
Unii dintre ei se află 
chiar pe pîrtiile de 
bob sau schi, găzduiți 
fiind în satul olimpic, 
care — cu fastul de 
rigoare — și-a des
chis porțile (și a și 
primit primii oas
peți 1) la mijlocul 
săptămînii trecute.

Febra ultimelor pre
gătiri dinaintea înce
perii Jocurilor Olim- 

ky'ce de iarnă este 
ușor de constatat și în 
tabăra sportivilor ro
mâni. Este adevărat, 
tabăra acestora este 
destul de mică, însă 
dorința lor, a tuturor, 
este de a se compor
ta cît mai bine, de a 
onora prestigiul in
ternațional de care se 
bucură sportul româ
nesc.

Delegația țării noas
tre la Sapporo va 
cuprinde reprezentanți 
a patru sporturi: bob, 
biatlon, schi și pati
naj. Din cele 35 de 
probe ale programu
lui olimpic, sportivii 
români vor lua star
tul la 8.

In interviul nostru 
cu secretarul general 
al Federației de schi 
și bob, Petre Focșă
neanu, am solicitat 
prezentarea sportivi
lor români și a șan
selor lor la cea de-a 
Xl-a ediție a Jocurilor 
Olimpice de iarnă.

— Să începem cu 
cei ce ne dau mai 
multe speranțe : cu 
Ion Panțuru și cole
gii lui.

— Da, boberil for
mează, ca să zic așa, 
„punctul forte" al de
legației românești lă 
Sapporo. Vom partici
pa la ambele probe de 
bob. Echipajul de 4 
este același care a 
cucerit anul trecut 
titlul european: I. 
Panțuru, I. Zangor, D. 
Focșăneanu, D. Pascu. 
La bobul de două per
soane, . vom prezenta 
două echipaje — unul 
cu Panțuru și Zangor 
*au Focșăneanu, altul

cu Panaitescu și Pas
cu. Al șaselea bober 
care a făcut deplasa
rea este V. Papadopol. 
Sperăm — și avem 
șanse bune — la o 
medalie. Lupta pentru 
un loc pe podium va 
angaja, după părerea 
mea, boberii din 
R.F.G. (cu două echi
paje), Italia (de ase
menea, cu două echi
paje), Elveția și Româ
nia. Am preferat ca 
Panțuru și ceilalți șă 
plece ceva mai din

vreme la Sapporo, 
pentru a se acomoda 
cu pîrtia olimpică. A- 
comodarea contează 
foarte mult, pentru că, 
se știe prea bine, în 
cursele de bob depar
tajarea, cucerirea (sau 
pierderea) unei me
dalii depind de sutimi 
de secundă.

— Dar la biatlon, pe 
cine contăm ?

— în proba indivi
duală și in cea de șta
fetă, contăm pe Vil- 
moș Gyorgy, C. Cara- 
bela, V. Fontana, I. 
Teposu și N. Veștea. 
Biatloniștii noștri au 
posibilități șă șe Cla
seze pf.ihtre fruntași.. 

. Ifă. individual, jun $ loc: 
în ' primii 10 (parcă 
l-aș vedea între ei, în 
primul rînd, pe Vil- 
moș). La ștafetă, for
mațiile U.R.S.S. și 
Norvegiei sînt de de
parte cele mai bune ; 
echipa noastră are 
șanse la medalia de 
bronz, ceea ce ar fi un 
rezultat foarte bun. în 
aceste zile, la Poiana

Campionatul 
de hochei pe gheață

Aseară, pe patinoarul „23 August", 
penultimul cuplaj al campionatului 
intern s-a bucurat de prezența unui 
numeros public, cu toate că meciu
rile opuneau formații de valori sen
sibil diferite : Dinamo — Avîntul și 
Steaua — Agronomia. (Pînă la în
chiderea primei ediții nu ne-au par
venit rezultatele tehnice)..

O ultimă etapă, cea de mîine — 
cînd vor avea loc meciurile’ decisive 
pentru configurația clasamentului 
(Agronomia Cluj — Avîntul Miercu
rea Ciuc și Steaua' — Dinamo) — și 
campionatul național va intra in va
canță, pînă după disputarea turneu
lui pentru grupa B a campionatului 
mondial, turneu la care, după cum 
se știe, va participa și reprezentativa 
hocheiului românesc.

Știute fiind rezultatele nesatisfăcă
toare, carențele în pregătirea de pînă 
acum a lotului reprezentativ, forul 
de specialitate a decis, intre altele, 
ca la formarea și definitivarea lotului 
pentru „mondiale" să se țină cont in 
principal de comportarea jucătorilor 
in meciurile din campionatul intern, 
întrebat ieri, de un redactor al ziaru
lui nostru, dacă partidele din această 
săptămină au impus selecționării și 
alți jucători decît cei ce au figurat în 
lotul de pînă acum, secretarul general 
al F.R.H., Vasile Militaru, a precizat: 
„După părerea mea, vor trebui luaii 
în seamă în primul rînd portarii Roth

(Urmare din pag. I) 

pentru gazde un scop în sine, iar 
pentru oaspeți o „competiție de plă
cere". Impresia generală este că 
voleibalistele noastre, antrenorii su- 
praapreciază valoarea și importanța 
unor asemenea întreceri (in fond, 
pregătitoare, de verificare și omo
genizare pentru, toate echipele), an- 
ticipînd, în mod cu totul nefondat, 
succese sigure la confruntările 
oficiale.

Lotul nostru feminin a fost la 
„europene", în marea lui majori
tate, același ca la „mondialele" din 
Bulgaria. Din păcate, și locul ocupat 
a fost același — 7 : o poziție mai 
mult decît modestă pentru voleiul 
românesc.

— Cum explicați aceasta, tovarășe 
Dobincă ?

Interlocutorul nostru, secretarul 
general al federației de specialitate, 
are un răspuns ferm și categoric : 
„Trebuie să schimbăm întregul lot. 
Nu se mai poate. Ne-am păcălit și 
la „mondiale", ne-am păcălit și la 
„europene".

Da, e bine mai tîrziu, decît nici
odată ! Dar de ce această amînare ? 
De ce în ciuda atîtor și atîtor sem
nale critice (inclusiv în presă) — și 
chiar în ciuda propriilor angaja
mente — conducerea federației, an
trenorii lotului fac experiențe și 

Brașov, biatloniștii in
sistă pe perfecționarea 
elementelor de tragere 
la țintă, capitol căruia 
îi sînt încă, datori.

— Sîntem înscriși șl 
la probele de schi. A- 
vem valoarea necesară 
pentru o participare 
olimpică ?

— Schiul nostru nu 
are, într-adevăr, o va
loare internațională, 
nu s-a consacrat încă. 
Prezența la olimpiadă 
înseamnă însă un pas 
spre a căpăta o expe
riență mai mare, Cei 
doi schiori — Dan 
Cristea și Virgil 
Brenci — vor lua 
startul la slalom spe
cial, slalom uriaș și 
coborîre, contînd deci 
și in clasamentul pen
tru combinata alpină. 
La fiecare din aceste 
probe vor fi peste 100 
de concurenți. Un loc 
20 sau mai bun — la 
slalom special și la 
combinată — ar fi me
ritoriu pentru oricare 
dintre ei. Nu cred că 
exagerez dacă voi 
spune că posibilitățile 
de a se plasa pe un 
astfel de loc le au la 
indemină ; ne bucură, 
de pildă, faptul că la 
Pernitz, în Austria, 
in compania unor 
schiori din Austria, 
Belgia, R.F.G., Norve
gia, Suedia, Dan Cris
tea a ocupat la special 
locul 4, iar Virgil 
Brenci locul 10, (din 
peste 90 de concu
renți).

— La patinaj...
—La patinaj artistic 

va fi prezent campio
nul țării, tînărul G. 
Fazekas. Șansele lui nu 
vizează, desigur, un loc 
printre fruntași ; după 
cum am văzut și la re
centele campionate eu
ropene de la Goteborg, 
nivelul celor ce domină 
patinajul artistic este 
foarte mare. Fazekas, 
cititorii probabil au . 
aflat la timpul cuvenit, 
a ocupat la „europene'?t. 
locul 18 din 23 de con
curenți. Pentru el Sap
poro ar putea fi cum 
a fost „Mexicul olim
pic" pentru Cornelia 
Popescu sau Czaba 
Dozsa — un „propul- 
sOr“ către obținerea în 
viitor a unor rezultate 
de valoare internațio
nală.

(Agronomia) și Morar (Steaua) — pen
tru că pe de o parte au o bună for
mă, în special clujeanul, iar pe de 
alta, pentru că titularii de pînă ieri, 
Crișan și Dumitraș, nu motivează 
această titularizare. Ca jucători de 
cîmp s-au evidențiat pentru o even
tuală includere in lot, intre alții, Flo- 
rescu, Iordan, Boldescu, Moiș, chiar. 
Un semn de întrebare, dacă să rămînă 
sau nu în lot, în ce-1 privește pe Io- 
niță — lipsit de formă și, poate toc
mai de aceea, cu accese de nervozi
tate excesivă. Nici Tureanu nu poate 
fi sigur de titularizare în lot, dacă nu 
se dezbară de ieșirile nesportive".

„EUROPENELE" DE PATINAJ

Campionatele europene de patinaj 
artistic s-au încheiat la Goteborg cu 
disputarea probei individuale femi
nine. Victoria și titlul de campioană 
europeană au revenit, conform tuturor 
pronosticurilor, austriecei Beatrix 
Schuba cu 2 708.6 puncte. Pe locul se
cund s-a clasat Rita Trapanese (Ita
lia) — 2 596,4 puncte, iar locul trei a 
fost ocupat de Sonja Morgenstern 
(R. D. Germană) — 2 584,5 puncte. Au 
urmat in clasament : Zsuzsa Almassy 
(Ungaria), Christine Errath (R. D. 
Germană) Charlotte Walter (Elveția).

experimente în numele și pe chel
tuiala statului ? Cum de a fost po
sibil ca jucătoare vinovate de încăl
carea normelor de etică și conduită 
sportivă — sancționate, ca atare — 
să fie „reabilitate” la foarte scurtă 
vreme, fără nici un motiv temeinic.

In mingea de volei... 
e ceva putred?

numai și numai pentru că... „sînt 
foarte bune voleibaliste" ? împotriva 
oricărei rațiuni, biroul federal a 
revenit asupra măsurilor (destul de 
blînde de altfel) luate după „mon
diale" și a rechemat în lot jucă
toare care, în mod normal, trebuiau 
excluse din viața sportivă... Realita
tea a fost destul de severă (dar 
dreaptă !) : respectivele „sportive" 
nu s-au dovedit atît de „bune" și 
— urmare firească — s-au pierdut

Sezonul atletic de sală l-au deschis juniorii (un ilart al sprinterilor, în sala „Viitorul")
Foto : M. Cioc

FOTBAL

Intenții 
realizabile

România — R. P. Chineză
întrecere amicală la tenis de masă

Pentru lumea fot
balului european, 
ianuarie '72 seamă
nă foarte mult cu 
ianuarie ’70 ; atunci 
în sala de recepții 
a hotelului „Maria 
Isabel" din Ciudad 
de Mexico fusese 
stabilit, prin trage

re la sorți, programul turneului fi
nal al campionatului mondial ; acum 
sint în actualitate fazele finale ale 
campionatului european. Unul dintre 
„sferturile" mondialelor mexicane, 
R. F. a Germaniei — Anglia, este 
repetat la această ediție a „europe
nelor" și există șanse mari să fie 
„reprogramată" și acea imposibil de 
uitat semifinală a C.M. jucată pe 
„Aztecas" : R.F.G. — Italia. Asta ca 
să nu vorbim decît de „mondialele 
mexicane". Pentru că, altfel, dubla 
întîlnire R. F. a Germaniei — An
glia nu înseamnă decît rejucarea (de 
două ori !) a finalei de la „Worid 
Cup", din ’66.

O dată cu aflarea „rezultatelor" 
tragerilor la sorți de la Zu
rich, au și început catalogările, 
ierarhizările partidelor, pronosticu
rile, declarațiile diverșilor spe
cialiști, direct implicați sau neutri, 
etc., etc. „Sfertul" Anglia — R. F. 
a Germaniei este considerat capul 
de afiș al acestei faze a întrecerii, 
locul al doilea, spre lauda reprezen
tanților noștri, fiind acordat, în or
dinea preferințelor celor mai mulți 
dintre participanții la... dezbateri, 
dublei confruntări dintre echipele 
României și Ungariei, înaintea par
tidelor U.R.S.S. — Iugoslavia, Ita
lia — Belgia.

în ce me-privește direot, poate că 
cel mai semnificativ lucru constă în, 
aceea că, spre deosebire de ianua
rie '70, cînd decizia sorților era co
mentată cu un fel de uimire ames
tecată cu ciuda de a nu fi avut șan
sa să cădem într-o grupă mai ușoa
ră, acum, de la președintele fede
rației de specialitate și pînă la corn- 
ponenții lotului reprezentativ, pro
blema nu s-a pus decît sub unghiul 
eforturilor ce trebuie făcute spre a 
obține calificarea în semifinale, chiar 
dacă pentru aceasta este necesar să 
depășim o echipă plasată în 1971 
între, fruntașele soccerului euro
pean : echipa Ungariei. „Vreau să 
spun clar că obiectivul nostru nu 
este și nu poate fi altul decît cali
ficarea naționalei României printre 
primele patru echipe ale Europei" 
(Mircea Angelescu, președintele 
F.R. Fotbal). „Am toată încrederea 
într-o comportare și un rezultat 
bun" (Angelo Niculescu antrenorul 
selecționatei reprezentative). „Intîl- 
nim o echipă valoroasă, dar prima 
șansă o avem noi" (Mircea Luce.scu, 
căpitanul „unsprezecelui" tricolor).

Această atitudine, comună de alt
fel și suporterilor, are o bază obiec
tivă în ceea ce este de fapt, în pre
zent, reprezentativa de fotbal a Ro
mâniei : o echipă omogenă tehnic și 
tactic, (cuprinzînd în liniile sale ju
cători a căror personalitate s-a im
pus pe plan internațional), capabilă, 
după cum a dovedit-o, să-și onoreze 
angajamentele luate în fața opiniei 
publice sportive. Alte atuuri : o 
coeziune sufletească exemplară și un 
spirit competitiv din ce în ce mai 
dezvoltat, calitate ce a ajutat-o, de 
pildă, să depășească dificultatea e- 
videntâ în care s-a aflat, la un mo
ment dat, în preliminarii, reafirmîn- 
du-și cu energie pretențiile.

Desigur, succesul nu vine de la 
sine. In sport, ca și în alte domenii 
de activitate, el trebuie pregătit cu 
calm, minuțiozitate și tenacitate 
maximă. In aceste zile, componen- 
ții lotului se pregătesc la cluburi ; în 
februarie se va desfășura turneul 
din America de Sud (selecționata 
Ungariei a și plecat spre acest con
tinent), dar sporul de calitate tre
buie să-l dea cele șapte etape de 
campionat ce se vor disputa pînă 
la meciul de la Budapesta.

Valentin PAUNESCU

timp, importante sume de băni și, 
desigur, prilej de afirmare sportivă.

Acum, totul trebuie luat de la ca
păt ! Intr-adevăr, este singurul mod 
de a îndrepta lucrurile, dar răspun
derea celor vinovați de anomaliile 
petrecute cu selecția, pregătirea și 

comportarea peste hotare a echipei 
feminine de volei trebuie stabilită cu 
exactitate. Iar „Cezarului" trebuie 
să i se dea (sau să i se ia !) cele 
cuvenite... Că în voleiul nostru fe
minin trebuie făcută ordine cît mai 
repede (deopotrivă în munca și 
mentalitatea jucătoarelor, ca și a 
antrenorilor), o dovedește și faptul 
că s-a ajuns la ademenea manifestări 
încit lidera clasamentn'u’ Penirilina 
Iași, a forl'aitat la derbiul campiona-

Astă-seară la Floreasca

în vederea apropiatelor campio
nate europene de tenis de masă și 
reprezentativele țării noastre — cea 
feminină ani de-a rîndul printre 
fruntașe pe continent — se pregătesc 
cu atenția și răspunderea ce le pre
supune o atare competiție. Sperăm 
ca la „europenele'1 din Olanda, Ma
ria Alexandru, colegele și colegii ei 
să fie într-o formă de zile mari, spre 
a se inscrie din nou în lupta directă 
pentru primele locuri — atit în în
trecerea pe echipe, cit și în turneul 
individual.

Suita de întreceri premergătoare 
campionatelor europene — prima va 
avea loc astă-seară, _de la ora 18, în 
sala Floreasca : o dublă confruntare 
amicală între echipele României și 
R. P. Chineze — va trebui să edifice 
jucătoarele și jucătorii noștri nu nu
mai asupra stadiului în care se află, 
prin comparație cu celelalte forma
ții, ci și să contribuie la creșterea ni
velului lor de pregătire, astfel ca for
ma maximă să apară exact în perioa
da „marii bătălii".

Campionatele internaționale ale 
României ce vor începe duminică la 
Cluj reunesc formații redutabile, din 
țări unde tenisul de masă a atins un 
foarte înalt nivel (Anglia, Cehoslova

DIN TOATE SPORTURILE
In turneul sud-american

STEAUA A PIERDUT 
PRIMUL MECI

(0-2 CU DEFENSOR LIMA)

Echipa de fotbal Steaua București 
și-a început turneul în America de 
Sud, jucînd la Lima cu formația lo
cală Defensor, clasată pe locul trei 
în campionatul peruan. Victoria â 
revenit gazdelor cu scorul de 2—0 
(1—0), prin golurile înscrise de 
Stucchi (min. 6 — din lovitură de la 
11 m) și A. Gonzalez (min. 47).

în acest meci, Steaua a aliniat ur
mătoarea formație : Haidu — Sătmă- 
reanu, Smarandache, Negrea, Cris- 
tache — Vigu, Naom Pantea, Tă
tara, Năstase, Marcu.

PATINAJ VITEZA : La Davos 
(Elveția). în cadrul unui concurs in
ternațional, cunoscutul campion vest- 
german Erhard Keller a egalat re
cordul mondial în proba de 500 m, 
fiind cronometrat cu timpul de 38”. 
După cum se știe, în urmă cu o săp- 
tămînă, finlandezul Leo Linkovesl 
(care acum a Ocupat doar locul 6, 
cu 39”20/100), realizase aceeași per
formanță tot pe pista de la Davos.

TENIS : Turneul internațional de 
la Jacksonville (Florida) s-a în
cheiat cu victoria tînărului jucător 
american Jim Connors. In finală, 
Connors l-a învins cu 7—5, 6—4 pe 
compatriotul său Clark Graebner. 
într-o partidă contînd pentru locu
rile .3—4, chilianul Jaime Fillol a 
dispus cu 4—6, 6—4, 6—4 de engle
zul Gerard Battrick. După cum se 
știe, Ilie Năstase și Ion Țiriac au fost 
eliminați — in mod surprinzător — 
încă din primul tur (Năstase de sue
dezul Bengtson, iar Tiriac de pa
kistanezul Rahim).

FOTBAL : Surpriză in „Cupa An
gliei". Deși a jucat pe teren propriu, 
la Londra, echipa Tottenham Hots
pur, viitoarea adversară a formației 
U.T. Arad in „Cupa U.E.F;A,“. nu a 
putut învinge formația Carlisle, care

tuliii. Antrenorul ieșencelor (același 
N. Roibescu) a considerat că-și poate 
impune punctul de vedere — și va 
obține aminarea meciului . respectiv 
— cu motive... „cusute cu ață albă" 

într-o convorbire pe care am a- 
vut-o după „mondiale',’ (publicată 
în „Scînteia" nr 8630, sub titlul „Va 
reveni voleiul în rîndurile elitei 
sportului românesc ?“), tov. loan 
Kunst-Ghermănescu, secretar al Con
siliului National ' pentru Educație 
Fizică și Sport, făcea următoarea 
precizare : „Ne-a surprins faptul că. 
nici măcar în ceasul al 12-lea. forul 
federal nu s-a arătat decis să curme 
complet răul de la rădăcină : sancțiu
nile aplicate jucătoarelor în ' cauză 
sînt, totuși, blînde, iar antrenorii, 
deloc străini de o serie de întîm- 
plări, au scăpat, cum s-ar zice, „bas
ma curată". Deși uneori am fost sesi
zați de atmosfera neprielnică ce dom
nește in volei, nici noi (adică
C.N.E F.S. — n.n.) nu am insistat
pentru a interveni mai energic. Am 
acceptat prea ușor chemarea la cle
mență, garanțiile date de antrenori, 
de activiști ai federației".

Sperăm că dacă federația n-a fă
cut nimic (sau aproape nimic) „nici 
măcar în ceasul al 12-lea“, condu
cerea C.N.E.F.S. va interveni direct, 
chiar dacă este vorba de... „ceasul 
al ll-lea", spre a da răspuns între
bării : e ceva putred în mingea de 
volei, sau in altă parte 1 

cia, Iugoslavia, Ungaria, R. D. Ger
mană) sau este in plină afirmare 
(Bulgaria, Polonia, Cuba). Prezența 
selecționatelor R. P. Chineze — după 
cum se știe, cea masculină este cam
pioană mondială, iar cea feminină 
vicecampioană mondială — sporește 
considerabil interesul competitorilor 
și al publicului sportiv totodată.

Intîinirea de astă-scară din sala 
Floreasca, dintre selecționatele femi
nine și masculine ale R. P. Chineze 
și României se anunță drept unul 
dintre cele mai atractive spectacole 
de tenis de masă văzute in Capitală. 
Tehnicienii noștri care au urmărit 
antrenamentele în comun ale jucă
toarelor și jucătorilor români și chi
nezi, desfășurate săptămina trecută, 
au rămas ei înșiși încîntați de măies
tria și forța in joc a Iui Lian Ko-Iian 
și Li Cin-kuan, care de altfel au fost 
unele din vedetele campionatelor 
mondiale din Japonia, de regulari
tatea sufocanta pentru adversar a 
mingilor in atac dovedită de Cian 
Huai-yn și Li Li, precum și de pofta 
de joc, de replica deseori Ia înălțime 
dovedită de binecunoscutele noastre 
jucătoare Maria Alexandru. Eleo
nora Mihalca-Vlaicov, Carmen Cri- 
șan, de Șerban Doboși sau Sergiu 
Luchian.

activează în liga secundă a campio
natului. Partida s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate ^,1—1. Conduși 
cu 1—0, fotbaliștii de la Tottenham 
au egalat în repriza a doua,'zpriih 
golul marcat de Alan Gilzean.

• Continuindu-și turneul în Came
run, echipa de fotbal Wiener Sport 
Club a susținut un nou meci cu re
prezentativa țării gazdă. Partida, 
desfășurată în localitatea Buea, a 
fost ciștigată de gazde cu scorul de 
6—2 (3—1).

NATAȚIE : Cu prilejul unui con
curs de înot desfășurat la Haga (in 
bazin de 50 m), tînăra sportivă 
olandeză Brighita Enith, în vîrstă 
de 16 ani, a stabilit un nou record 
național în proba de 100 m liber cu 
performanța de 59"6/10. Brighita 
Enith este prima înotătoare olan
deză care a parcurs această distanță 
sub timpul de 1 minut.

ȘAH : Turneul internațional de 
șah de Ia Hastings s-a încheiat cu 
victoria marilor maeștri sovietici 
Viktor Korcinoi și Anatoli Karpov 
care au totalizat cite 11 puncte din 
15 posibile. Pe locurile următoare 
s-au clasat, în ordine : Mecking 
(Brazilia), Byrne (S.U.A.) — 9,5
punețe, Gligorici (Iugoslavia). Naj- 
dorf (Argentina) — 8,5 puncte, An
dersson (Suedia), Unzicker (R.F. a 
Germaniei) — 8 puncte, Pfleger (R.F. 
a Germaniei) — 7,5 puncte, Kurajița 
(Iugoslavia) — 7 punote. Ciocîltea 
(România) — 6,5 puncte. Hartiston,
Botteril, Keene, (toți Anglia) — 5.5 
puncte, Markland (Anglia) — 4,5 
puncte și Franklin (Anglia) — 3 
puncte.

RUGBI : Selecționata Scoției a de
butat victorioasă în „Turneul celor 
cinci națiuni", învingînd Franța, cu 
scorul de 20—9 (10—0). Cei 45 000 de 
spectatori prezenți în tribunele sta
dionului „Murrayfield" din Edinburg 
au asistat la un meci de bună fac
tură tehnică. Scoțienii, cu o condi
ție fizică perfectă — recunoaște co
mentatorul agenției France Presse — 
au fost superiori in toate comparti
mentele de joc. Succesul scoțienilor 
este cel mai net înregistrat în dau
na Franței din anul 1927 și primul 
pe teren propriu din anul 1966.

JOE FRAZIER ȘI-A PĂSTRAT 
TITLUL

Campionul mondial de box la ca
tegoria grea, Joe Frazier, și-a păs
trat titlul suprem, învingîndu-1 prin 
K.O. tehnic, în repriza a 4-a, pe șa- 
langerul său Terry Daniels. Cei 9 000 
de spectatori prezenți în jurul rin
gului unei săli din New Orleans au 
asistat la un meri violent și foarte 
scurt ; deținătorul titlului și-a ex
pediat' de patru ori la podea adver
sarul, înainte ca arbitrul să-1 trimită 
pe acesta în colțul său, oprind 
lupta. Comentatorii subliniază to
tuși că Terry Daniels a luptat cu 
curaj în acest meci, în care suporta 
handicapul unei greutăți de aproape 
11 kg (Frazier — 97,750 kg ; Daniels 
— 86.900 kg).

După meci, Frazier a declarat : 
„Daniels m-a surprins. Este un 
boxer inteligent și foarte curajos. 
Sint satisfăcut că mi-am regăsit for
ma de anul trecut și sint gata ca in 
primăvară să înfrunt pentru titlu 
orice adversar". întrebat dacă acesta 
ar putea fi și Cassius Clay, Frazier 
a răspuns : „Clay este un boxer 
terminat. Nu cred că ar putea să re
vină la o fo-rn- acceptabilă care 
să-i permită s’ dispute un meci 
pentru titlul mondial".

O delegație condusă de Mihai Ma
rinescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, a plecat duminică dimi
neața spre Berlin, unde va participa 
Ia intîinirea de lucru a președinților 
celor două părți în Comisia mixtă 
guvernamentală de colaborare eco
nomică intre Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Germană.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Nicolae Ecobescu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, alte persoa
ne oficiale.

Au fost de față dr. Hans Voss, am

Cronica zilei
La invitația ministrului comerțului 

exterior, Cornel Burtică, se află în
tr-o vizită oficială în țara noastră 
Hassan Abbas Zaky, consilier special 
al președintelui Federației Emirate
lor Arabe Unite, emirul Zayd Ben 
Sultan și al președintelui Republicii 
Democratice Sudan. Mohamed Gafar 
Numeiry. Hassan Abbas Zaky. fost 
ministru al economiei și comerțului 
exterior al Egiptului, este guverna
tor al Fondului de dezvoltare arabă. 
Oaspetele a fost primit de Ion Pă- 
țan, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, și a avut o întrevedere cu 
Cornel Burtică, ministrul comerțului 
exterior. Cu acest prilej au fost dis
cutate posibilități de dezvoltare și 
diversificare a colaborării economice 
dintre România și Federația Emira

vremea
Timpul probabil pentru 18, 19 și 

20 ianuarie. In București : Vremea 
vâ fi friguroasă, mai ales în prima 
parte a intervalului. Cerul va fi va
riabil. Ninsoare slabă. Vînt potrivit. 
Temperatura în creștere ușoară. ÎN 
ȚARA : Vremea va fi friguroasă, cu

Colaborarea
„constructor-beneficiar"

(Urmare din pag. I) 

pentru executantul lucrărilor, una 
din principalele probleme este aceea 
a aprovizionării ritmice cu întregul 
necesar de materiale de construcții 
și confecții metalice, a primirii, con
form graficelor, a utilajelor tehnolo
gice ce se montează — ne relata ing.

Tudoșe, directorul grupului. 
In (mest scop, Se lucrează intens în 
vederea sporirii' posibilităților de 
primire a vagoanelor la rampele 
noastre, pînă la nivelul cerințelor 
— 150 vagoane zilnic (față de 50 de 
vagoane, în prezent). Intrucît, ma
nevrarea în stație a acestui număr 
mare de vagoane se desfășoară la 
ora actuală greoi, acum se lucrează 
intens la crearea unui spațiu de ..în
toarcere a locomotivelor, care va 
asigura o reducere a timpului de ma
nevră, descărcarea și depozitarea, o- 
perativă a materialelor de construc
ții, a utilajelor tehnologice și con
fecțiilor metalice.

— Tovarășe director, nu mai puțin 
importantă este și urgentarea lucră
rilor pentru iluminarea rampelor de 
descărcare, putîndu-se munci, astfel, 
și în timpul nopții în vederea apro
vizionării șantierelor.

— Da, este adevărat. Dacă la în
ceput am neglijat acest aspect, acum 
pot să spun că s-au luat măsuri 
energice și sperăm ca, în cel mai 
scurt timp, subantreprenorul pentru 
instalațiile electrice — Trustul insta
lații montaj din București — să ter
mine lucrările pentru iluminarea 
rampelor, puțind beneficia de 0 ac
tivitate neîntreruptă în aprovizio
narea șantierelor.

— Am aflat de inițiativa grupului 
de șantiere privind Crearea la Vii- 
șoara a unei stații de alimentare cu 
agregate. Nu vi se pare că trebuie 
grăbită încheierea formelor legale 
pentru amplasarea acestei baze, pen
tru intensificarea lucrărilor în ve
derea punerii ei în funcțiune cît 
mai repede ?

— Ținînd seama de volumul mare 
de betoane ce vor fi turnate în acest 
an, de necesitatea de a utiliza din 
plin posibilitățile de aprovizionare 
din zona șantierelor, la Viișoara se 
vor construi o balastieră de mare 
capacitate, o stație de sortare și poli
goane mari pentru turnarea pre
fabricatelor simole. In ce ne pri
vește, întreprindem totul pentru ca 
lucrările să decurgă operativ Stația 
de la Viișoara va trebui să înceaoă 
să producă pînă în luna mai. altfel 
se pierde un timp foarte prețios 
pentru noi, constructorii.

Că pînă acum, pe platforma indus
trială a Tîrgoviștei s-a muncit cu 
răspundere, cu un dezvoltat simț al 
perspectivei, o dovedesc și pregăti
rile pentru lucru în lunile de iarnă. 
Pînă în prezent, ău fost închise hale
le în care sînt prevăzute să se exe
cute lucrări interioare în perioada 
următoare. Pe șantiere s-au adus un 
număr de 25 autocaloare de mare 
randament, la fabrica de strunguri 
s-au montat patru termoblocuri cu 
care le va asigura căldura la secția 
sculărie. Dar. în continuare, cum se 
va acționa ? La tel de bine ca pînă 
acum, am fi tentați să spunem, cu 
certitudine, judecind lucrurile prin 
prisma asigurărilor date de construc
tor Numai că. deocamdată, au apă
rut două incertitudini neliniștitoare. 
In primul rînd. este vorba de o se
rie de restanțe pe care Ie are fafă 
de șantiere principalul furnizor de 
construe1» metalice — Uzinele de 
construcții metalice șî mașini agri
cole din Bocșa, tn condițiile în care 
75 la sută din necesarul construcțiilor 
metalice^ va fi livrat de uzinele din 
Bocșa fără respectarea eșalonării tri- 
mestriale și lunare atît cantitativ, 
cît și sortimental a acestora, nu va 
putea fi asigurată corelarea ootirrri 
a lucrărilor de construcție cu capa
citatea de montaj.

In al doilea rînd. se pune între
barea dacă șantierele dispun de forța 
de muncă necesară pentru realiza
rea ritmului de lucru propus în tri
mestrul I. Pentru a caracteriza si
tuația existentă la ora actuală in 
acest domeniu, cele mai potrivite ar 
fi cuvintele : „în curs de asigu
rare", reproducînd exact cele spuse 
de directorul de producție al Grupu
lui da șantiere, ing. Niculae lor- 
dăchioaîa. Intr-adevăr, necesarul de 

basadorul R. D. Germane la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
In aceeași zi delegația a sosit la 

Berlin pe aeroportul Schonefeld. De
legația a fost intîmpinată de dr. 
Kurt Fichtner, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri ail R. D. Ger
mane. Rudi Georgi, ministrul con
strucțiilor de ■ mașini prelucrătoare 
și autovehicule, Heinrich Meier, vi
cepreședinte al Comisiei de stat a 
planificării, și de alte personalități 
ale vieții economice din R.D.G. De 
asemenea, a fost de față ambasado
rul României in R.D.G.. dr. ing. Ni- 
eolae Ghenea.

telor Arabe Unite, precum șl eu alte 
țări arabe.

★
Un grup de ziariști, reprezentind 

mari cotidiene, reviste ilustrate, pu
blicații de specialitate și posturi de 
radio și televiziune din R. F. a Ger
maniei, a făcut o vizită de documen
tare în țara noastră, la invitația Mi
nisterului Turismului. Oaspeții au 
vizitat Bucureștiul și au făcut o că
lătorie pe Valea Prahovei, la Brașov 
și Poiana Brașov.

Duminică dimineața, iziariștii stră
ini au părăsit Capitala, îndreptîn- 
du-se spre patrie. Pe aeroportul Oto
peni au fost, conduși de reprezentanți 
ai Ministerului Turismului, precum 
și de membri ai ambasadei R. F. a 
Germaniei la București.

nopți., geroase, mai ales în jumăta
tea de est a țării, în prima parte a 
intervalului. Cerul va fi variabil, cu 
înnorări mai accentuate în sud și 
vest, unde se vor semnala ninsori 
locale. Vîntul va sufla potrivit, pre- 
dominînd din sectorul nord-estic. 
Temperatura in creștere ușoară spre 
sfîrșitul intervalului. Minimele vor 
fi cuprinse între mihus 18 și minus 
8 grade, mai coborîte în Transilvania 
și Moldova, iar maximele între mi
nus 8 și plus 2 . grade.

forță de muncă calificată nu este 
încă asigurat integral. Din păcate, 
lucrările la blocurile de locuințe 
destinate cazării salariaților șan
tierului au fost mult intirziate. S-a 
verificat încă o dată (de ce oare a 
mai fost necesar ?) că fără crearea 
unor condiții sociale optime forța 
de muncă nu poate fi atrasă pe șan
tiere. .Zilele aceșț,?^, însă se vor da 
în folosință cîtcva blocuri și cămine 
in care vor fi asigurate 1 000 de 
locuri. Lucrările de finisare la mo
derna cantină a șantierului, cu o 
capacitate de 1 500 de locuri; se află 
în faza finală, așa încit la 1 februa
rie cantina își va deschide ușile. Ca 
o consecință a asigurării condițiilor 
de cazare, numai într-o zi, 5 ianua
rie, au sosit pe șantiere 81 de zidari, 
16 dulgheri și 25 fierari. Deci, pro
blema forței de muncă este încă „in 
curs de rezolvare".

v — Pe lingă îmbunătățirea structu
rii forței de muncă, prin angajarea 
muncitorilor calificați, adăuga direc
torul de producție, se impune ca și 
personalul tehnic și ingineresc să-și 
aducă mai substanțial contribuția 
la rezolvarea unor probleme tehnice 
și organizatorice care apar, să inter
vină prompt pentru a curma unele 
deficiențe pe șantierele unde lu
crează. Chiar dacă unii dintre ei sînt 
tineri, nu trebuie să se lase mereu... 
impulsionați, ci să-și manifeste mai 
activ, inițiativa lor.

— Rezultatele cu care șantierele 
platformei industriale au încheiat 
primul an al cincinalului — ne spu
nea spre sfîrșțtul investigațiilor noas
tre tov. ing. loan Călinescu, se
cretar al Comitetului județean Dîm
bovița al P.C.R. — au creat a- 
cele condiții propice pentru inten
sificarea ritmului lucrărilor de con- 
strucții-'montaj în acest trimestru, 
ca de altfel, în întregul an, peijtru 
asigurarea condițiilor necesare pu
nerii în funcțiune la termen sau 
chiar mai devreme a noilor obiec
tive productive. La ora actuală, atit 
beneficiarii cît și constructorul, cu 
sprijinul ministerelor de resort, sînt 
angrenați într-o muncă asiduă și 
perseverentă în vederea soluționă
rii tuturor problemelor care mai 
generează încă unele neajunsuri, 
realizării lucrărilor potrivit graficelor 
de execuție, punîndu-se accentul; pe 
calitatea lucrărilor. Comitetul jude
țean de partid, Comitetul municipal 
de partid Tîrgoviște, organizația de 
bază a șantierelor au permanent în 
centrul atenției mersul activității pe 
aceste șantiere, desfășoară o amplă 
muncă Dolitico-organizatorică • în 
sconul înfăptuirii riguroase a hotă- 
rîrii Secretariatului C.C. al P.C.R., 
privind îmbunătălirea execuției lu
crărilor de construcții-monta.j, creș
terea gradului de mecanizare, utili
zarea judicioasă a tortei de muncă, 
întărirea ordinii și disciplinei pe 
șantierele de construcții, pentru ca 
fondurile de investiții alocate con
struirii platformei industriale să dea 
maximum de rezultate în practică. 
Folosesc prilejul pentru a solicita 
ministerelor industriei metalurgice, 
industriei const-uctiilor de mașini și 
construcțiilor industriale să dove
dească același spirit de răspundere 
în colaborarea dintre ele, să rezolve 
în cel mai scurt termen atît proble
mele, livrării utilajelor tehnologice 
și asigurării integrale a proiectelor 
de execuție necesare, cît și cele de 
care depinde menținerea unui ritm 
înalt de lucru pe șantiere. Există 
reale posibilități ca fiecare nou 
obiectiv să fie pus In funcțiune' la 
termenele stabilite și, repet, chiar 
mai devreme, fără a se face nici un 
rabat de la cerințele calitative — și. 
acestea trebuie valorificate pe. de
plin. pentru ca economia națională 
să beneficieze cît mai curînd de pro
dusele noilor uzine tîrgoviștene.

La Tîrgoviște. pe marea platformă 
industrială, constructorul și benefi
ciarii sînt Ontimisti, Optimismul lor 
avînd o bază reală. Rezultatele: din 
ultimele zile, cînd s-au rezolvat 
probleme aflate de mai mult timp în 
suspensie, arată că la ora actuală 
sînt create condiții, așa cum ne-au 
asigurat cei de pe șantiere, factorii 
de răspundere din județ, ca în tri
mestrul l să se realizeze cel puțin 
20 Ia sută din planul de investiții 
prevăzut pentra acest an, să se res
pecte termenele de punere în func
țiune a noilor obiective productive.



Berlin Comemorarea eroilor
Dejucarea unei tentative clasei muncitoare germane

Karl Liebknecht și Rosa Luxemburgde a readuce la putere pe
fostul premier K. Busia

GHANA

ACCRA 16 (Agerpres). — Situația 
din Ghana continuă să rămină incer
tă după lovitura de stat de joia tre
cută, cînd un grup de lideri militari, 
in frunte cu colonelul I. K. Acheam- 
pong, a preluat puterea în țară. După 
cum a anunțat un purtător de cuvînt 
al garnizoanei din Accra, citat de 
agenția Associated Press, noile auto
rități au dejucat o încercare a unor 
elemente care, sprijinindu-se pe unele 
trupe rămase fidele fostului guvern, 
urmăreau să reinstaurcze pe Kofi 
Busia în postul de prim-ministru, din 
care a fost demis de autorii loviturii 
de stat. Printre cei arestați în urma 
acestei tentative se află și generalul 
locotenent Akwasi Afrifa. Prin ares
tarea lui Afrifa, omul ce-și asumase 
puterea după lovitura de stat împo
triva fostului președinte, Kwame 
Nkrumah, șansele reinstalării lui Bu
sia par să fie compromise, apreciază 
agenția Associated Press.

Pe de altă parte, după cum 
mează agenția France Presse, 
sindicate ghaneze, grupînd

Monopolurile internaționale 
un pericol pentru țările 
în curs de dezvoltare

U.N.C.T.A.D. CERE TINERELOR STATE SA ȘI UNEASCĂ 
EFORTURILE ÎN APĂRAREA INTERESELOR COMUNE

GENEVA 16 (Agerpres). — Confe
rința Națiunilor Unite pentru Comerț 
și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.) a cerut 
țărilor în curs de dezvoltare să-și 
unească eforturile în apărarea inte
reselor comune împotriva companii
lor străine care operează pe terito
riul lor. într-un raport elaborat de 
secretariatul U.N.C.T.A.D. pentru a fi 
prezentat viitoarei sesiuni a organi
zației, programată pentru luna apri-

lie la Santiago de Chile, se arată că 
monopolurile internaționale reprezin
tă „un pericol și nu un sprijin pen
tru economiile țărilor în curs de dez
voltare". Raportul relevă că „există 
chiar state dezvoltate, cum sînt Aus
tralia, Canada și Franța, care mani
festă o îngrijorare serioasă în legă
tură cu rolul jucat în viața lor econo
mică de companiile internaționale".

Manifestație la Seul împotriva legalizării stării excepționale de către clica 
guvernamentală. Pe pancarta purtată de demonstranți scrie: „Să se sfâr

șească cu ilegalitățile și corupția săvîrșite în numele națiunii".

infor- 
70 de 
peste 

35 000 de membri, au anunțat că vor 
sprijini actualele autorități „în efortul 
pentru reconstrucția țării". în comu
nicatul sindicatelor se exprimă satis
facția pentru hotărîrea anunțată de 
colonelul Acheampong de a revizui 
recenta devalorizare a monedei națio
nale, care a provocat o inflație galo
pantă în țară.

BERLIN 16. — Corespondentul nos
tru, Șt. Deju, transmite : în capitala 
Republicii Democrate Germane s-a 
desfășurat, duminică, tradiționala 
demonstrație consacrată comemorării 
a 53 de ani de la asasinarea eroilor 
clasei muncitoare germane Karl 
Liebknecht și Rosa Luxemburg.

în fruntea coloanei de demon
stranți au sosit la Monumentul so
cialiștilor Friedrichsfelde primul se
cretar al C.C. al P.S.U.G., Erich Ho-

necker, alți conducători de partid și 
de stat ai Republicii Democrate Ger
mane.

Hermann Axen, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.S.U.G., a rostit 
o cuvîntare în care a evocat meri
tele celor doi conducători ai clasei 
muncitoare germane și lupta lor con
secventă împotriva imperialismului 
german. Vorbitorul a scos în eviden
ță principiile politicii P.S.U.G., con
tinuator al tradițiilor revoluționarei 
precum și succesele obținute de 
R.D.G. Colective din întreprinderi și 
instituții, elevi și studenți, unități 
ale gărzilor muncitorești, precum și 
militari ai armatei populare au de- 

. pus coroane de flori la Monumentul 
socialiștilor Friedrichsfelde din Ber
lin.

Constituirea companiei 
comerciale agricole de stat 
„Kugra", care preîa atribuțiile 
privind importul și exportul, partici
parea la dezvoltarea industriilor le
gate de prelucrarea produselor agro- 
alimentare și altele, a fost hotărîtă 
de guvernul Libiei.

agențiile de presă transmit

care au 
unități 

poloneze, 
Varșovia

Combaterea rasismului ’’ 
discriminării rasiale în Africa sînt 
temele aflate în dezbaterea comite
tului de coordonare al luptei de eli
berare din teritoriile coloniale afri-

Senatorul Edward Ken
nedy a cerut Administrației 
să pună capăt experiențe
lor nucleare subterane să 
angajeze negocieri în vederea înche
ierii unui tratat internațional în acest 
sens. El a opinat că Statele Unite 
trebuie să renunțe la clauza așa-nu- 
mitului control la fața locului care, 
de 10 ani continuă să împiedice sem
narea unui tratat asupra încetării ex
periențelor nucleare subterane.

cane al Organizației Unității Africane 
(O.U.A.), care și-a reluat, sîmbătă, lu
crările la Benghazi (Libia). Participă 
delegații și observatori din 17 state 
africane și reprezentanți ai unor miș
cări de eliberare națională.

Construcțiile Varșoviei
renăscute

Convorbirile indo-polo- 
neze. La încheierea vizitei în India 
a vicepreședintelui Consiliului de Mi
niștri al R. P. Polone, Jan Mitrega, 
relatează agenția P.A.P., a fost dat 
publicității un comunicat în care se 
arată că în cursul convorbirilor cu 
premierul Indira Gandhi și cu alte 
oficialități indiene, s-a relevat dez
voltarea cu succes a relațiilor dintre 
cele două țări în diferite domenii. 
Părțile au constatat cu satisfacție 
creșterea continuă a .schimbului de 
mărfuri și au evidențiat posibilitatea 
lărgirii lor în continuare. Discuțiile 
— relevă comunicatul — au abordat 
și unele probleme privitoare la situa
ția internațională.

Pentru retragerea misiu 
nii militare a S.U.A. din Ve 
neZUela s"a Pronuntat secretarul 
general al partidului Uniunea Demo
cratică Republicană, senatorul Jovito 
Villalba. El a declarat că membrii 
acestei misiuni, care îndeplinesc atri
buțiile de „instructori militari", au, 
de fapt, rolul de a promova intere
sele Pentagonului în rîndurile arma
tei venezuelene.

Schumonn la Tokio. M1- 
nistrul de externe al Franței, Mau
rice Schumann, a sosit ieri la Tokio 
pentru a participa la lucrările reuniu
nii consultative ministeriale franco- 
japoneze. El se va întîlni cu ministrul 
de externe, Takeo Fukuda, și cu pri
mul ministru, Eisaku Sato.

După negocierile de la Roma
■" ' '' ■■■■■! I I 1^ , I -b

țării. întreprinderile 
varșovlene produc a- 
proape 50 la sută din 
oțelurile aliate, auto
turisme, aparatură op
tică, peste jumătate 
din totalul televizoare
lor fabricate în Polo
nia și multe altele. 
Varșovia este totodată 
șl cel mai important 
centru științific și cul
tural al țării; E sufi
cient a aminti că ea 
numără astăzi tot atî- 
ția studenți cîți. exis-

Se împlinesc azi 27 
de ani de la elibera
rea capitalei Poloniei 
de sub jugul fascist. 
La 17 ianuarie 1945,’ ca 
rezultat al ofensivei 
victorioase a armatei 
sovietice lansate de pe 
malul răsăritean al 
Vistulei, la 
participat și 
ale armatei 
de eliberare, 
și-a redobîndit liberta
tea, iar pe ruinele ei, 
fumegînde încă, a fost 
înălțat, ca simbol al 
renașterii națiunii, 
drapelul alb-roșu po
lonez.

Varșovienii își amin
tesc și astăzi cum ară
ta orașul in ianuarie 
1945. Pretutindeni sa 
profilau schelete de 
case, ziduri înnegrite 
de fum ; 85 la sută din 
numărul clădirilor fu
seseră distruse. Refa
cerea a început ime
diat după eliberare. 
Zeci de mii de oa
meni, veniți din în
treaga țară, au mun
cit cu abnegație la de
gajarea ruinelor, re
construcția locuințelor, 
a întreprinderilor, a 
monumentelor istorice. 
Unele cartiere, cum 
este Stare Miasto — 
ați fost reconstruite 

■ exact așa cum erau în 
trecut, apelîndu-se i la 
planurile urbanistice 
și fotografiile vremu
rilor.

Renăscută din pro
pria cenușă, Varșovia 
ne oferă azi imaginea 
unui oraș modern, în 
continuă dezvoltare, 
în anii socialismului, 
ea a devenit unul din 
cele mai importante 
centre industriale ale

numeroase centre de 
odihnă și recreere.

Nu de mult a înce
put la Varșovia’ con- . 
strucția unei moderne 
magistrale de comuni
cație auto — „Lazien- 
kowska". Macheta ei, 
instalată într-o vitri
nă în 
punctului de 
al noii artere de cir
culație, atrage atenția 
trecătorilor. Este o lu
crare îndrăzneață, pe 
al cărei viitor traseu 
lucrează acum din 
plin 16 întreprinderi 
de instalații și cana
lizare. în imediata a- 
propiere a orașului 
vechi se poate vedea 
un alt șantier de pro
porții. Este vorba de 
construcția — mai bi- 
ne-zis reconstrucția — 
„Palatului vairșovian". 
monument istoric al 
Poloniei, distrus din 
temelii de către fas
ciști în timpul ocupa
ției.

Un loc deosebit In 
planurile arhitecților 
îl ocupă construcțiile 
care se vor ridica în 
partea vestică a cen
trului orașului, pen
tru proiectarea cărora 
a avut loc un concurs. 
Aici vor fi . ridicate, 

Tar orășenesc^ îh,'afttil': 'între altele, patru ho- 
de față :.'Varșcțyia- se va?, teluri, o nouă,? gară? 

peste’ ’ centrală, un edificiu? 
al aerogării, va fi a- 
menajată o zonă de 
parcare subterană.

în anii? viitori, Var
șovia va continuă să 
se dezvolte și să-și în
tregească frumusețile, 
în pas cu progresul 
întregii țări pe calea 
socialismului.

Criza anglo-malteză 
rămînc deschisă

apropierea 
pornire

CORESPONDENȚA 
DIN R. P. POLONA

ROMA 16 (Agerpres). — La sfîrși- 
tul convorbirilor avute sîmbătă la 
Roma cu ministrul britanic al apă
rării, lordul Carrington, și cu secre
tarul general al N.A.T.O., Joseph 
Luns, primul ministru al Maltei, 
Dom Mintoff, a dat publicității o de
clarație în care se subliniază, între 
altele, că guvernul maltez anulează 
ultimatumul fixat pentru 15 ianuarie 
în vederea retragerii forțelor brita
nice, dislocate pe insulă. EI a preci
zat că guvernul britanic i-a dat asi
gurări că Anglia nu se va amesteca 
in treburile interne ale Maltei.

Sîmbătă seara, Dom Mintoff a pă
răsit Roma. La plecare, el a declarat 
ziariștilor că perspectivele soluțio
nării actualei crize anglo-malteze nu 
se vor contura decit după noua rundă 
de convorbiri cu oficialitățile brita
nice. Tratativele vor continua săptă- 
mina aceasta.

tau în întreaga Polo
nie antebelică.

în ce privește ana 
locativă, capitala polo
neză dispune în pre
zent de peste un mi
lion de apartamente 
— cu mult mai multe 
decit în 1939, la o 
populație aproximativ 
identică, iar construc
țiile de locuințe con
tinuă. Așa cum ne-a 
relatat Jerzy Majew
ski, președințele pre
zidiului sfatului. popu-

Un mesaj din partea re 
gelui Husseina fost transmis d« 
prințul moștenitor al Iordaniei, Has
san, care a avut convorbiri, în loca
litatea Peshawar, cu șeful statului 
pakistanez, Zulfikar Aii Bhutto, in
formează agenția Reuter. în cadrul 
convorbirilor au fost abordate proble
me interesînd cele două părți.

I. DUMITRAȘCU

de la

0 bombă a explodat,n l°- 
cuința fostului ■ ministru argentinean 
al justiției, Jaime Perriaux. Explozia 
a făcut patru victime, iar alte șapte 
persoane au fost rănite.

LA STARTUL

Electromobilul

VENEZUELA SE RUP CHINGILE Voiaj spre centrul Terrei

mitralierelor

UNEI VECHI DEPENDENȚE

Săgeți contra...

Ecuadorul a capturat treic. 
pescadoare americane “re 
pescuiau, sîmbătă, în apele teritoriale 
ale acestei ‘țări. Agenția France 
Presse, care transmite știrea,, amin
tește că numărul pescadoarelor ame
ricane sechestrate în 1971, în apele 
teritoriale ale Ecuadorului a fost 
de 72.

„PIONEER-F"
CĂLĂTORIEI INTERPLANETARE

CAPE KENNEDY 16 
(Agerpres). — Sonda 
spațială americană ce 
urmează a fi lansată la 
27 februarie a.c. in di
recția planetei Jupiter 
a fost transportată la 
turnul de lansare 
Cape Kennedy.

In greutate de 
kg, „Pioneer-F"

219 
este 

prima din sondele a- 
mericane care urmează 
să fie lansată spre 
planetele îndepărtate 
ale sistemului solar și 
să părăsească chiar 
zona acțiunii forțelor

de atracție ale acestuia. 
Mesagerul interplanetar 
american va fi proiec
tat in spațiul cosmic cil 
o viteză care ii va per
mite să parcurgă dis
tanța pină la Lună in 
11 ore — in timp ce 
navelor „Apollo" le 
este necesară, in ace
lași scop, o perioadă de 
peste trei zile. După ce 
va trece prin apropie
rea Lunii, „Pioneer-F" 
va fi dirijat spre re
țeaua de asteroizi, in 
vecinătatea asteroidului 
Ceres, care, cu un dia-

metru de 710 km, este 
cel mai mare dintre a- 
ceste zeci de mii de 
corpuri cerești mici șl 
fragmentare ce evo
luează pe orbite situa
te intre planetele Mar
te și Jupiter. Sonda va 
trece apoi prin 
pierea planetei 
— circa 160 000 
avind un unghi 
trundere in 
gravitațional al 
teia, care ii va 
ca o adevărată 
de lansare pentru a fi 
proiectată in afara sis
temului solar.

apro- 
Jupiter 
km — 
de pâ- 
cimpul 

aces- 
servi 

rampă

îmbogăți"
14 000 de locuințe noi, 
care se vor' adăuga 
celor aproape 11000 
realizate in anul pre
cedent. în ' actualul 
cincinal, la Varșovia 
vor fi construite 90 000 
de locuințe. în aceeași 
perioadă, paralel cu 
acțiunile de amenaja
re ce se desfășoară pe 
Vistula, se vor crea

PREMIERUL TUNISIAN 
DESPRE COLABORAREA 
DINTRE TARILE ARABE

■ ............1. ■ ■■ • .aii,-

TUNIS 16 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat ziarului libanez 
„AL-HAYAT", primul-mînistru tuni- 

' sian, Hedi Nouira, a apreciat favora
bil perspectivele consolidării relații
lor dintre țările arabe, pe baza res
pectului reciproc, informează agenția 
tunisiană de presă, T.A.P. „Crește
rea volumului schimburilor comer
ciale dintre țările noastre și comu
nitatea de interese sînt factori de 
natură să consolideze aceste rapor- 

’• teri, să dea un suflu nou cooperării 
bilaterale sau multilaterale statorni
cite între noi", a subliniat el.

• DE PRETUTINDENI • DE PRETUTINDENI •

Investigații pulmonare

„Venezuela are acum posibilitatea 
reală de a face comerț cu toate țările 
lumii" — declara zilele trecute Gil
berto Carrasquero, președintele Ca
merei de comerț din Caracas, refe- 
rindu-se la semnificația denunțării 
tratatului comercial cu Statele Unite. 
Semnat în 1939 și „reajustat" în 1952, 
tratatul prevedea, în principiu, o se
rie de facilități vamale pentru pe
trolul venezuelean exportat în 
S.U.A. și pentru produsele nord- 
americane importate de Venezuela, 
în realitate, el a constituit un fel 
de „tunel" prin care S.U.A. și-au asi
gurat un flux continuu. de petrol la 
prețuri convenabile, obligînd în 
schimb Venezuela să cumpere o 
gamă de produse care în cea mai 
mare parte aveau prea puțină contin
gență cu nevoile reale ale economiei 
naționale venezuelene. Pe scurt, un 
acord tipic pentru tipul relațiilor 
dintre S.U.A. și America Latină, în 
care una din părți monopolizează 
beneficiile, iar cealaltă prejudiciile.

O demonstrează cu prisosință fap
tele. Un studiu recent al Facultății de 
economie a Universității din Caracas 
arăta că Venezuela primește din co
mercializarea principalelor ei bogății 
— petrolul și fierul — doar o treime 
din devizele pe care ar putea să le 
obțină față de actualul nivel al pre
țurilor mondiale. Și aceasta din sim
plul motiv că petrolul se află în 
mîinile firmelor străine (în majori
tate nord-americane). Același lucru 
s-a petrecut cu zăcămintele de fier. 
Pentru mina de fier din El Pao, com
pania nord-americană „Betlehem 
Steel" plătea pină nu de mult un bo
livar (circa 20 cenți dintr-un dolar) 
per hectar explorat în cadrul unei 
concesii pe o perioadă de 50 de ani, 
iar „United States Steel" — un bolivar 
per tonă extrasă, vînzînd-o apoi cu 
șapte dolari la punctul de îmbarcare. 
Potrivit aprecierilor ziarului „UNI
VERSAL", monopolurile amerioane 
«bțin astfel anual din Venezuela,

sub formă de profituri, peste 660 mi
lioane de dolari.

Atit la fier, cît și la petrol, obliga
țiile firmelor au mai sporit în ultimii 
ani, dar ele rămîn încă sensibil in
ferioare față de sumele percepute în 
alte țări. Desigur, 
țelor este numai o 
bogățiilor naturale 
Tratatul comercial 
galiza prejudiciile

nivelul redeven- 
treaptă a spolierii 
ale Venezuelei. 

nu numai că le- 
____ ____ masive ale vene- 
zueleniîor,“ dar și împiedica reformu- 
lări contrare intereselor monopoliste. 
Nu e de mirare că, referindu-se la 
recenta denunțare a tratatului, mi
nistrul de externe venezuelean, A- 
ristides Calvani, folosește cuvîntul 
„eliberare", iar deputatul Hugo Bri
ce Salas, din partidul guvernamen
tal, afirma că „Venezuela a trebuit 
să rupă chingile pentru a se putea 
dezvolta ca națiune suverană".

Dependența — după aprecierile 
cercurilor politice din Caracas a 
ajuns la punctul de asfixie în mo
mentul în care S.U.A. începuseră să 
piardă fascinația față de un paradis 
în declin : un raport divulgat la 
Washington apreciază că actualele 
rezerve de petrol ale Venezuelei s-ar 
epuiza peste 12—14 ani, iar „existen
ța altora noi este pură ipoteză".

Se cuvine menționat și un alt as-

Aderarea Norvegiei 
la Piața comună 

va fi decisă 
de un referendum

„Siregnost" este denumirea noului 
aparat realizat de o firmă vest- 
germană pentru diagnosticarea in 
stadiul incipient a maladiilor respi
ratorii. Așa cum se vede din foto
grafia alăturată, pacientul ia loc in- ■ 
tr-o capsulă de metal închisă er- 
metic și respiră printr-o supapă 
specială. Valorile de măsurare ob
ținute silit notate de dispozitivul de

Uzinele de reparat automobile 
din Ceboksari (U.R.S.S.) execută o 
serie experimentală de 70 de auto
mobile electrice. Electromobilul va 
dezvolta o viteză de peste 30 kilo
metri. pe oră, puțind să circule fără 
reincărcareq bateriilor 60 kilome-

O sondă pentru forarea rocilor 
dure, bazată pe efectul combinat al 
căldurii și presiunii, a fost construi
tă in cadrul Laboratorului atomic a- 
merican de la Los Alamos. Mode
lul experimental realizează tune
luri cu un diametru de 5 cm, inain- 
tind cu o viteză de 50 cm pe oră. 
In cadrul primelor experimentări, 
în stînca de granit a fost făcut un

ca firmele străine să predea la data 
amintită „fier vechi", legea stipu
lează obligația lor de a crea un fond 
de garanție de cinci miliarde dolari 
și de a se supune de pe acum con
trolului direct al guvernului venezue
lean în ce privește utilajele de ex
tracție. La timpul stabilit, Venezuela

. ar urma să preia nu numai sondele 
de petrol, ci și clădirile administra
tive, instalațiile tehnice de orice fel 
și toate serviciile anexe.

Denunțarea acordului comercial cu 
S.U.A. vine să se înscrie pe linia 
preocupărilor guvernului venezuelean 
de a lichida obstacolele din calea unei 
dezvoltări independente a țării. „Ho
tărîrea guvernului venezuelean de a 
denunța tratatul comercial inechitabil 
cu S.U.A. a întrunit adeziunea și spri
jinul unanim al întregului popor, 
a declarat la o conferință de presă 
președintele. Rafael Caldera. Acest 
tratat, a subliniat el, a frînat dezvol
tarea economică a Venezuelei, ne-a 
împiedicat să ducem o politică ex
ternă independentă și a fost, în ace
lași timp, un obstacol în calea parti
cipării noastre la cooperarea . econo
mică dintre țările Americii Latine. 
Denunțînd acest tratat, a menționat 
în continuare Rafael Caldera, Vene- 

___ _____T. ______ zuela a adoptat o poziție indepen- 
pect important'’: '' tratamentul prefe- dentă și suverană, care îi va permite

’ ■- J- - “ — ---- să fie stăpînă pe soarta sa".
Este un proces în plină afirmare 

nu numai în Venezuela, ci în întreg 
spațiul latino-american. Nu întîm- 
plător măsura guvernului venezue
lean a stîrnit un larg ecou în presa 
continentală. Ziarul mexican „EL 
DIA" apreciază actul drept „o ex
presie a neliniștii generalizate a A- 
mericii Latine față de relațiile cu 
S.U.A.", iar ziarul peruan „CORREO" 
consideră că hotărîrea guvernului din 
Caracas este de „o mare importanță 
pentru dezvoltarea independentă a 
Venezuelei".

rențial era departe de a fi reciproc, . 
întrucît, în timp ce produsele nord- 
americane aveau acces nelimitat pe 
piața venezueleană, petrolul era su
pus regimului cotelor folosit de nord- . 
americani tot mai mult ca un mij
loc de presiune politică. împrejura
rea l-a. determinat cu cîtva timp în 
urmă pe președintele Caldera să facă 
o vizită la Washington. Cum nu s-au 
înregistrat rezultate palpabile, paria- , 
mentul venezuelean, exprimînd un 
larg consens intern, a adoptat „legea 
reversiunii petrolifere" — o formă 
anticipată de naționalizare a petro
lului începînd din 1983, cind' expiră 
actualele concesiuni. Pentru a evita

DECLARA PREMIERUL 
BRATTELI

OSLO 16 (Agerpres). — Primul 
ministru al Norvegiei, Trygve Brat- 
teli, a declarat sîmbătă în cadrul 
unei conferințe de presă organizată 
la Oslo că țara sa ar putea semna 
tratatul de aderare la Piața comună 
la 21 februarie, după încheierea unui 
eventual acord asupra problemelor 
încă în suspensie privind situația 
produselor norvegiene de pescuit, 
precum și zona de pescuit aparținind 
în exclusivitate pescadoarelor nor
vegiene.

Premierul Bratteli a ținut însă 
să precizeze că eventuala semnare de 
către guvernul norvegian a tratatului 
va constitui doar un prim pas în ve
derea aderării la C.E.E., intrucît ho
tărîrea finală in această problemă va 
fi luată de Storting (Parlamentul), 
după un referendum care va fi orga
nizat în luna septembrie.

MONTREAL 16 (Agerpres). — 
Luni, 1 600 de controlori ai traficu
lui aerian din întreaga Canadă vor 
intra in grevă. Conflictul între sa- 
lariați și administrație durează de 
aproximativ trei luni, controlorii re- 
vendicind îmbunătățirea condițiilor 
de viață, relatează agenția France 
Presse.

Majoritatea societăților aeriene au 
dispus măsuri speciale pentru pre- 
întîmpinarea unor accidente care ar 
putea fi cauzate de grevă. Astfel, 
multe avioane vor fi imobilizate la 
sol, iar altele vor fi dirijate spre 
aeroporturile S.U.A.

*
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î
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*
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înregistrare al instalației sub forma 
unui grafic. Pe baza acestui grafic, 
medicul poate aprecia felul cum 
funcționează plăminul și depista la 
vreme orice modificare patologică 
in sistemul respirator.

Recent, peste 720 000 de acri de 
pămint din ținutul brazilian al 
Rondoriiei au fost concesionați fir
mei „Ferusa", filială a concernului 
„Royal Dutch Schell". 10 000 de co
loniști au pornit de îndată să pună 
stăpînire pe imensele bogății ale re
giunii. Dar, in fața lor a apărut un 
obstacol neașteptat : hotărîrea tri
burilor de indieni „Cintas Larga"

tri. Reincărcarea acumulatoarelor se 
va realiza de la rețeaua electrică l 
urbană, Potrivit ziarului „Nedelia", 1 
care a publicat această știre, noua ț 
mașină va servi la inceput, in ca- l 
drul orașelor, pentru necesitățile de * 
curierat ale întreprinderilor.

w

4 
A 
î 

A 
î 
ț
I A

tunel de 4 m adincime. Sonda 
funcționează cu curent electric, dar 
modelele mai perfecționate vor fi 
acționate cu ajutorul energiei nu
cleare.

Cu această sondă se speră să se 
pătrundă spre interiorul Pămintu- 
lui, la adincimi atingihd 40 km, in 
zone încă neexplorate.

de a nu-și ceda pământurile. Lupta 
insă este inegală. Numeroși indieni 
au fost uciși, fiind mitraliați din: 
elicoptere. Rafalelor de mitralieră ei 
le răspund doar cu... săgețile. In 
fotografie : o unitate a poliției mi
litare aflată in regiunea riului 
Roosevelt pregălindu-se să por
nească împotriva indienilor răscu-

„gură cască !“

Pentru

Sub această „dedicație" o compa
nie britanică de televiziune a ini
țiat. începind cu noul an 1972, o e- 
misiune sui generis. Ea va fi sus
ținută de experți in golirea buzu
narelor și jefuirea neatenților și 
se va adresa... victimelor. Printre 
altele, hoți veritabili vor apărea pe 
micul ecran pentru a oferi cu ge
nerozitate sfaturi preventive și 
chiar pentru a demonstra cite ceva 
din tainele profesiunii.

Se poate deduce de aici că, urmă
rind emisiunea, telespectatorii vor 
deveni mai puțin distrați. Desigur, 
nu ar putea fi exclus ca sus-amin- 
titul program să aibă și ..efecte se
cundare", deloc neglijabile. Criticii 
acestei emisiuni au reproșat faptul 
că ea s-ar putea transforma intr-un 
schimb de experiență pentru ama
torii de buzunărit. al căror număr, 
o confirmă presa britanică, tinde să 
crească.

Vasile OROS
Rio de Janeiro
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Mihai Marinescu a plecat la Berlin

Sportivii români 

și șansele lor la Jocurile 

Olimpice de iarnă
Interviu cu Petre FOCȘĂNEANU, secretarul general 

al Federației de schi ți bob

Ora „Olimpiadei 
albe" ee apropie tot 
mai mult ; spre Sap
poro — locul de des
fășurare a marii com
petiții — ce îndreap
tă în aceste zile din 
ce în ce mai mulți 
sportivi și sportive. 
Unii dintre ei se află 
chiar .pe pîrtiile de 
bob sau schi, găzduiți 
fiind în satul olimpic, 
care — cu fastul de 
rigoare — și-a ’ des
chis porțile (și a și 
primit primii oas
peți 1) la mijlocul 
săptămtnii trecute.

Febra ultimelor pre
gătiri dinaintea înce
perii Jocurilor Olim
pice de iarnă este 
■ușor de constatat și in 
ti.uăra sportivilor ro
mâni. Este adevărat, 
tabăra acestora este 
destul de mică, însă 
dorința lor, a tuturor, 
este de a se compor
ta cit mai bine, de a 
onora prestigiul in
ternațional de care se 
bucură sportul româ
nesc.

Delegația țării noas
tre la Șapporo va 
cuprinde reprezentanți 
a patru sporturi : bob, 
biatlon, schi și pati
naj. Din cele 35 de 
probe ale programu
lui olimpic, sportivii 
români vor lua star
tul la 8.

în interviul nostru 
cu secretarul general 
al Federației de schi ' 
și bob, Petre Focșă- 
neaitu, am solicitat 
prezentarea sportivi
lor români și a șan
selor lor la cea de-a 
Xl-a ediție a Jocurilor 
Olimpice de iarnă.

— Să începem cu 
cel ce ne dau mai 
multe speranțe : cu 
Ion Panțuru și cole
gii lut

— Da, boberii for
mează, ,ca să zic așa, 
„punctul forte" al de
legației românești / la - 
Sappprp. Vom. pârtiei-; 
pa la ambele probe de

, bob". Echipajul de. 4-,, 
este același care a 
cucerit anul trecut? 
titlul european : . I.
Panțuru, I. Zangor, D. 
Focșăneanu, D. Pascu. 
La bobul de două per
soane, vom prezenta 
două echipaje — unul 
cu Panțuru și Zangor 
sau Focșăneanu, altul

eu Panaitescu și Pas
cu. Al șaselea bober 
care a făcut deplasa
rea este V. PapadOpol. 
Sperăm — și avem 
șanse bune — la o 
medalie. Lupta pentru 
un loc pe podium va 
angaja, după părerea 
mea, boberii din 
R.F.G. (cu două echi
paje), Italia (de ase
menea, cu două echi
paje). Elveția și Româ
nia. Am preferat ca 
Panțuru și ceilalți să 
plece ceva mai din

vreme la Sapporo, 
pentru a se acomoda 
cu pîrtia olimpică. A- 
comodarea contează 
foarte mult, pentru că, 
se știe prea bine, în 
cursele de bob depar
tajarea, Cucerirea (sau 
pierderea) unei me
dalii depind de sutimi 
de -secundă.

— Dar la biatlon, pe 
cine contăm 7

— în proba indivi
duală și în cea de șta
fetă, contăm pe Vil* 
,moș Gydrgy, C. Cara- 
bela; V. Fontana, I. 
Țeposu. și N. . Vpștea. 
Biatloniștii noștri au 
posibilități să se cla
seze printre fruntași.

I La jpdividual, un ■ loc 
în’ primii 10 (parcă

! lfașț vedea între- eijâîn . 
primul rind, ’’pe- Vil- 
moș). La,ștafetă, for
mațiile țU.R.S.S. și 
bțorvegieî sînt .de de
parte cele mai bune ; 
echipa noastră are 
șanse. Ia medalia de . 
bronz, ceea ce ar fi un 
rezultat foarte bun. în 
aceste zile, la Poiana

Campionatul 
de hochei pe gheața

Aseară, pe patinoarul „23 August", 
penultimul cuplaj al campionatului 
intern s-a bucurat de prezența unui 
numeros public, cu toate că meciu
rile opuneau formații de valori sen
sibil diferite : Dinamo — Avîntul și 
Steaua — Agronomia. (Pînă- la în
chiderea primei ediții nu ne-au par
venit rezultatele tehnice).. .

O ultimă etapă, cea de mîine —. 
eînd vor avea loc meciurile decisive 
pentru configurația clasamentului 
(Agronomia Cluj — Avîntul Miercu
rea Ciuc și Steaua — Dinamo) — și 
campionatul național va intra în va
canță, pînă după disputarea turneu
lui pentru grupa B a campionatului 
mondial, turneu la care, după cum 
se știe, va participa și reprezentativa 
hocheiului românesc.

Știute fiind rezultatele nesatisfăcă
toare,,., carențele în pregătirea de pînă 
acum a lotului .reprezentativ, forul 
d« specialitate a decis, între altele, 
ca la formarea și definitivarea lotului 
pentru „mondiale" să se țină cont în 
principal de comportarea jucătorilor 
în meciurile din campionatul intern, 
întrebat ieri, de un redactor al ziaru
lui nostru, dacă partidele din această 
săptămînă au impus selecționării și 
alți jucători decît cei ce au figurat în 
lotul de pînă acum, secretarul general 
al F.R.H., Vasile Militaru, a precizat: 
„După părerea mea, vor trebui Iuați 
în seamă în primul rînd portarii Roih

(Urmare din pag. I) 

pentru gazde un scop în sine, iar 
pentru oaspeți o „competiție de plă
cere". Impresia generală este că 
voleibalistele noastre, antrenorii su- 
praapreciază valoarea și importanța 
unor asemenea întreceri (în fond, 
pregătitoare, de verificare și omo
genizare pentru toate echipele), an- 
ticipînd, în mod cu totul nefondat, 
succese sigure la confruntările 
oficiale.

Lotul nostru feminin a fost la 
„europene", în marea lui majori
tate, aceiași ca la „mondialele" din 
Bulgariâ. Din păcate,, și locul ocupat 
a fost același — 7 ; o poziție mai 
mult decît modestă pentru voleiul 
românesc.

— Cum', explicați aceasta, tovarășe 
Dobincă ?

Interlocutorul nostru, secretarul 
general al federației de specialitate, 
are un răspuns ferm și categoric : 
„Trebuie să schimbăm întregul lot. 
Nu se mai poate. Ne-am păcălit și 
Ia „mondiale", ne-am păcălit și la 
„europene".

Da, e bine mai tîrziu, decît nici
odată ! Dar de ce această amînare ? 
De ce in ciuda atitor și âtîtor sem
nale critice (inclusiv în presă) — și 
chiar in ciuda propriilor angaja
mente — conducerea federației, an
trenorii lotului fac experiențe și 

Brașov, biatloniștii in
sistă pe perfecționarea 
elementelor de tragere 
la țintă, capitol căruia 
îi sînt încă datori.

— Sîntem înscriși ți 
Ia probele de schi. A- 
vem valoarea necesară 
pentru o participare 
olimpică ?

— Schiul nostru fiu 
are, intr-adevăr, o va
loare internațională, 
nu s-a consacrat încă. 
Prezența la olimpiadă 
înseamnă însă un pas 
spre a căpăta o expe
riență mai mare. Cei 
doi schiori — Dan 
Cristea și Virgil 
Brenci — vor lua 
startul Ia slalom spe
cial, slalom uriaș și 
coborîre, contind deci 
și în clasamentul pen
tru combinata alpină. 
La fiecare din aceste 
probe vor fi peste 100 
de concurenți. Un loc 
20 sau mai bun — la 
slalom special și la 
combinată — ar fi me
ritoriu pentru oricare 
dintre ei. Nu cred că 
exagerez dacă voi 
spune că posibilitățile 
de a se plasa pe un 
astfel de loc le au la 
indemină ; ne bucură, 
de pildă, faptul că la 
Pernitz, în Austria, 
în compania unor 
schiori din Austria, 
Belgia, R.F.G., Norve
gia, Suedia, Dan Cris
tea a ocupat Ia special 
locul 4, iar Virgil 
Brenci locul 10. (din 
peste 90 de concu
renți).

— La patinaj...
—La patinaj artistic 

va fi prezent campio
nul țării, tânărul G. 
Fazekas. Șansele lui nu 
vizează, desigur, un loc 
printre fruntași ; după 
cum am văzut și la re
centele campionate eu
ropene de la Gdteborg, 
nivelul celor ce domină 
patinajul artistic este 
foarte mare. Fazekas, 
cititorii probabil au 
aflat la tâmpul cuvenit,. 
a ocupat la „europene" 
locul 18 din 23 de con-: 
curenți. Pentru el-Sap
poro ar putea fi cum 
a fost „Mexicul olim
pic" pentru Cornelia 
Popescu sau Czaba 
Dozsa — un „propul- 
sor" către obținerea în 
viitor, a unor rezultate 
de valoare internațio-, 
nală.

(Agronomia) șî Morar (Steaua) — pen
tru că pe de o parte au o bună for
mă, în special clujeanul, iar pe de 
alta, pentru că titularii de pină ieri, 
Crișan și Dumitraș, nu motivează 
această titularizare. Ca jucători de 
cîmp s-au evidențiat pentru o even
tuală includere în lot, între alții, Flo- 
rescu, Iordan, Boldescu, Moiș, chiar. 
Un semn de întrebare, dacă să rămînă 
sau nu în lot, in ce-1 privește pe Io- 
niță — lipsit de formă și, poate toc
mai de aceea, cu accese de nervozi
tate excesivă. Nici Turcanu nu poate 
fi sigur de titularizare în lot, dacă nu 
se dezbară de ieșirile nesportive".

„EUROPENELE" DE PATINAJ

Campionatele europene de patinaj 
artistic s-au încheiat la Gâteborg cu 
disputarea probei individuale femi
nine. Victoria și titlul de campioană 
europeană au revenit, conform tuturor 
pronosticurilor, austriecei Beatrix 
Schuba cu 2 708,6 puncte. Pe locul se
cund s-a clasat Rita Trapanese (Ita
lia) — 2 596,4 puncte, îar locul trei a 
fost ocupat de Sonja Morgenstern 
(R. D. Germană) — 2 584,5 puncte. Au 
urmat în clasament : Esuzșa Almassy 
(Ungaria), Christine Errath (R. D. 
Germană) Charlotte Walter (Elveția).

experimente în numele și pe chel
tuiala statului ? Cum de a fost po
sibil ca jucătoare vinovate de încăl
carea normelor de etică și conduită 
sportivă — sancționate, Ca atare — 
să fie „reabilitate” la foarte scurtă 
Vreme, fără nici un motiv temeinic.

In mingea de voleL. 
e ceva putred?

numai și numai pentru că..., „sint 
foarte bune voleibaliste" ? împotriva 
oricărei rațiuni, biroul federal a 
revenit asupra măsurilor (destul de 
blînde. de altfel) luate după „mon
diale" și a rechemat in lot jucă
toare care, în mod normal, trebuiau 
excluse din viața sportivă... Realita
tea a fost destul de severă (dar 
dreaptă !) : respectivele „sportive" 
nu s-au dovedit atît de „bune" și 
— urmare firească —- s-au pierdut

Sezonul atletic de sală l-au deschis juniorii (un start al sprinterilor, în sala „Viitorul")
Foto : M. Cioc

FOTBAL

Intenții
realizabile

Pentru lumea fot
balului european, 
ianuarie ’72 seamă
nă foarte mult cu 
ianuarie ’70 ; atunci 
în sala de recepții 
a hotelului ,,Maria 
Isabel" din Ciudad 
de Mexico fusese 
stabilit, prin trage

re la sorți, programul turneului fi
nal al campionatului mondial ; acum 
sînt în actualitate fazele finale ale 
campionatului european. Unul dintre 
„sferturile" mondialelor mexicane, 
R. F. a Germaniei — Anglia, este 
repetat la această ediție a „europe
nelor" și există șanse mari să fie 
„reprogramată" și acea imposibil de 
uitat' semifinală a C.M. jucată pe 
„Aztecas" : R.F.G. — Italia. Asta ca 
să nu vorbim decit de „mondialele 
mexicane". Pentru că, altfel, dubla 
întîlnire R. F. a Germaniei — An
glia nu înseamnă deoît rejucarea (de 
două ori I) a finalei de la „World 
Cup", din ’66.

O dată cu aflarea „rezultatelor" 
tragerilor la sorți de la Zu
rich. au și început catalogările, 
ierarhizările partidelor, pronosticu
rile. declarațiile diverșilor spe
cialiști, direct implicați sau. neutri, 
etc., etc. „Sfertul" Anglia — R. F. 
a Germaniei' este considerat capul 
de afiș al acestei faze a întrecerii, 
locul al doilea, spre lauda reprezen
tanților noștri, fiind acordat,* în or
dinea preferințelor celor mai mulți 
dintre partlcipanții.. la... dezbateri, 
dublei confruntări dintre echipele 
României și Ungariei, înaintea par
tidelor U.R.S.S. —- Iugoslavia, Ita
lia — Belgia.

în.jce.,gie privește direct, .poate? că 
acel; mai,.semnificativ. lucru., consta. în 
aceea'; că. spre, deosebire dea.ianua-' 
rte'-'7d’,"<nnd’ decizia sorților -era co
mentată cu un fel de uimire: ames
tecată cu ciuda de a nu 'fi avut șan
sa să cădem într-o grupă mai ușoa
ră, aciim, de ila președintele fede
rației de specialitate și pînă la .corn- 
ponehții lotului. reprezentativ, ..pro
blema nu s-a pus decît sub unghiul 
eforturilor ce trebuie făcute spre a 
obține calificarea în semifinale, chiar 
dacă pentru - aceasta este necesar, să 
depășim o echipă- plasată în 1971 
intre fruntașele soccerului euro
pean : echipa Ungariei. „Vreau să. 
spun clar că obiectivul nostru nu 
este și nu poate fi altul decît cali
ficarea naționalei României printre 
primele patru echipe ale Europei" 
(Mircea Angelescu, președintele 
F.R. Fotbal). „Am toată încrederea 
într-o comportare și un rezultat 
bun" . (Angelo Niculescu, antrenorul 
selecționatei, reprezentative). „întîl- 
nîm o echipă valoroasă, dar prima 
șansă o avem noi” (Mircea Lucescu, 
căpitanul „unsprezecelui" tricolor).

Această atitudine, comună, de alt
fel și suporterilor, are o bază obiec
tivă în ceea de este de fapt, in pre
zent, reprezentativa de fotbal a Ro
mâniei : o echipă omogenă tehnic și 
tactic, (cuprinzind în liniile sale ju
cători a căror personalitate s-a im
pus pe plan international), capabilă, 
după cum a dovedit-o, să-și'onoreze 
angajamentele luate în : fața opiniei 
publice sportive. Alte atuuri : o 
coeziune sufletească exemplară și un 
spirit competitiv din ce in. ce mai 
dezvoltat, calitate ce a ajutat-o, de 
pildă, să depășească dificultatea e- 
videfttă în cate s-a aflat, la un mo
ment dat, în preliminarii, reafirmîn- 
du-și cu energie pretențiile.

Desigur, succesul nu vine de la 
sine. în sport, ca și in alte domenii 
de activitate, el trebuie pregătit cu 
calm, minuțiozitate , și tenacitate 
maximă. în aceste zile, componen- 
ții lotului se pregătesc la cluburi ; în 
februarie se va desfășura turneul 
din America de Sud (selecționata 
Ungariei a și pledat spre acest.con
tinent), dar sporul do calitate tre
buie să-1 dea cele șapte etape de 
campionat ce se vor disputa pină 
Ia meciul de la Budapesta.

Valentin PAUNESCU

timp, importante sume de bani și, 
desigur, prilej de ‘afirmare sportivă.

Acum, totul trebuie luat de la ca
păt ! într-adevăr, este singurul mod 
de a îndrepta lucrurile,, dar răspun
derea celor Vinovați de anomaliile 
petrecute cu selecția, pregătirea șî 

comportarea peste hotare a echipei 
feminine de volei trebuie stabilită cu 
exactitate. Iar „Cezarului", trebuie 
să i se dea (sau să 1 se ia !) cele 

■cuvenite... Că. în voleiul nostru fe
minin trebuie făcută ordine cit mai 
repede (deopotrivă în munca și 
mentalitatea jucătoarelor, ca și a 
antrenorilor), o dovedește și faptul 
că s-a ajuns la asemenea manifestări, 
incit. lidera clasamentului. Peni -ilima 
Iași, a forfaitat la derbiul camplona-

Astă-seară la Floreasca

România —R. P. Chineză
întrecere amicală la tenis de masă

în vederea apropiatelor campio- 
nate europene de tenis de- masă și 
reprezentativele țării noastre — cea 
feminină ani de-a rîndul printre 
fruntașe pe continent — .se pregătesc 
cu atenția și răspunderea ce le pre
supune o atare competiție. Sperăm 
ca. la „europenele" din Olanda, Ma
ria Alexandru, ) colegele și colegii ei 
să fie într-o formăde zile mari, spre 
a se înscrie din nou în lupta directă 
pentru primele locuri — atît în în
trecerea pe echipe, cit și în turneul 
individual.

Suita de întreceri premergătoare 
campionatelor europene — prima va 
avea loc astă-seară, de la ora 18, în 
sala Floreasca : o dublă confruntare 
amicală între echipele României și 
R. P., Chineze — va trebui să edifice 
jucătoarele și jucătorii noștri nu nu
mai asupra stadiului în care se află, 
prin comparație cu celelalte forma
ții, ci și să contribuie Ia creșterea ni
velului lor de pregătire, astfel ca for
ma maximă șa apară exact in perioa
dă „marii bătălii".

Campionatele, internaționale ale 
României ce vor începe duminică la 
Cluj reunesc formații redutabile, din 
țări unde tenisul de masă a atins un 
foarte. înalt nivel (Anglia, Cehoslova

DIN TOATE SPORTURILE
în turneul sud-american

STEAUA-A PIERDUT 
PRIMUL MECI

(0—2 CU DEFENSOR LIMA)

Echipa de fotbal Steaua București 
și-a început turneul în America de 
Sud, jucind la Lima cu formația lo
cală Defensor, clasată pe locul trei 
în campionatul peruan. Victoria a 
revenit gazdelor cu scorul de 2—0 
(1—0), prin golurile înscrise de 
Stucchi (min. 6 — din lovitură de la 
11 m) șî A. Gonzalez (min. 47).

în acest meci, Steaua a aliniat ur
mătoarea formație : Haidu — Sătmă- 
reanu,' Smarandache, Negrea, Cris- 
tache — Vigu, Naom — Pantea, Tă- 
taru, Năstase, Marcu.

PATINAJ VITEZA : La Davos 
(Elveția), în cadrul unui concurs in
ternațional, cunoscutul campion vest- 
gerrnan Erhard Keller a egalat re
cordul mondial în proba de 500 m, 
fiind cronometrat cu timpul de 38”. 
După cum se știe, în urmă cu o săp
tămână, finlandezul Leo Linkovesi 
(care acum a ocupat doar locul 6, 
cu 39”20/100), realiiaise aceeași per
formanță tot pe pistă de Ia Davos.

TENIS : Turneul internațional de 
la Jacksonville (Florida) s-a în
cheiat cu viotoria tînărului jucător 
american Jim Connons. In finală, 
Connors l-a învins cu 7—5, 6—4 pe 
compatriotul său Clark Graebner. 
într-o partidă contînd pentru locu
rile 3—4, chilianul Jaime Fillol a 
dispus cu 4—6, 6—4, 6—4 de engle
zul Gerard Battrick. După cum se 
știe, Ilie Năstase și Ion Tiriac au fost 
eliminați — „în mod surprinzător — 
încă din primul tur (Năstase de sue
dezul Bengtson, iar Țiriac de pa
kistanezul Rahim).

FOTBAL : Surpriză în „Cupa An
gliei”. Deși a jucat pe teren propriu, 
la Londra, echipa Tottenham Hots
pur, viitoarea adversară a formației 
U.T. Arad in „Cupa U.E.F.A.", nu a 
putut învinge formația Carlisle, care 

tuluî. Antrenorul ieșencelor (același 
N. Roibescu) a considerat că-și poate 
impune punctul de vedere — și va 
obține - aminarea meciului respectiv 
— cu motive... „cusute cu ață albă" 

într-o convorbire pe Care am a- 
vut-o după „mondiale” (publicată 
în „Scinteîa” nr. 8630, sub titlul „Va 
reveni voleiul în rîndurile elitei 
sportului românesc.?"), tov. loan 
Kunst-Ghermănescu, secretar al Con
siliului Național pentru Educație 
Fizică și Sport, făcea următoarea 
precizare : „Ne-a surprins faptul că, 
nici măcar in ceasul al 12-lea, forul 
federal nu s-a arătat decis să curme 
complet răul de la rădăcină : sancțiu
nile aplicate jucătoarelor în cauză 
sint, totuși, blînde, iar antrenorii, 
deloc străini de o serie de întâm
plări, au scăpat, cum s-ar zice, „bas
ma curată". Deși uneori ăm fost sesi
zați de- atmosfera neprielnică ce dom
nește în volei, nici noi (adică 
C-N.E.F.S' — n.n.) nu âm insistat 
pentru a interveni mai energic.. Am 
acceptat prea ușor chemarea la ..cle
mență, garanțiile date de antrenori, 
de activiști al federației".

Sperăm că dacă federația n-a fă
cut nimic (sau aproape nimic) „nici 
măcar în ceasul al 12-leă“, condu
cerea C.N.E.F.S. va interveni direct, 
chiar dacă este vorba de... „ceasul 
al 13-lea“, spre a da răspuns între
bării : e ceva putred in mingea de 
volei, sau in altă parte î 

cia, Iugoslavia, Ungaria, R. D. Ger
mană) sau este in plină afirmare 
(Bulgaria, Polonia, Cuba). Prezența 
selecționatelor R. P. Chineze — după 
cum se știe, cea masculină este cam
pioană mondială, iar cea feminină 
vicecampioană mondială — sporește 
considerabil interesul competitorilor 
și al publicului sportiv totodată.

Întîlnirea de astă-seară din sala 
Floreasca, dintre selecționatele femi
nine și masculine ale R. P. Chineze 
și României se anunță drept unul 
dintre cele mai atractive spectacole 
de tenis de masă văzute în Capitală. 
Tehnicienii noștri care au urmărit 
antrenamentele in comun ale jucă
toarelor și jucătorilor români și chi
nezi, desfășurate săptămîna trecută, 
au rămas ei înșiși încîntați de măies
tria și forța în joc a Iui Lian Ko-lian 
și Li Cin-kuan, care de altfel au fost 
unele din vedetele campionatelor 
mondiale din Japonia, de regulari
tatea sufocantă pentru adversar a 
mingilor în atac dovedită de Cian 
Huai-yn și Li Li, precum și de pofta 
de joc, de replica deseori la înălțime 
dovedită de binecunoscutele noastre 
jucătoare Maria Alexandru, Eleo
nora Mihalca-Viaicov, Carmen Cri- 
șan, de Șerban Doboși sau Sergiu 
Luchian.

activează în liga secundă a campio
natului. Partida s-a încheiat cu un 
rezultat-..de. egalitate : 1—1. Conduși 
cu -l-“0, fotbaliștii .de. la Tottenham 
au egalat "în repriza'a doua, prin 
golul marcat de Aian Gilzean.

• Continuindu-și. turneul în Came
run, 'echipa de fotbal Wiener Sport 
Club a susținut un nou meci cu re
prezentativa țării gazdă. Partida, 
desfășurată în localitatea Buea, a 
fost cîștigată de gazde cu scorul de 
6-2 (3—1).

NATAȚIE : Cu prilejul unui con
curs de înot desfășurat la Haga (în 
bazin de 50 m), tînăra sportivă 
olandeză Brighita Enith. în vîrstă 
de 16 ani, a stabilit un nou record 
național în proba de 100 m liber cu 
performanța de ' 59"6/10. Brighita 
Enith este prima înotătoare olan
deză care a parcurs această distanță 
sub timpul de 1 minut.

ȘAH : Turneul internațional de 
șah de la Hastings s-a încheiat cu 
victoria marilor maeștri sovietici 
Viktor Korcinoi și Anatoli Karpov 
care au totalizat cite 11 puncte din 
15 posibile. Pe locurile următoare 
s-au clasat, în ordine : Mecking 
(Brazilia), Byrne (S.U.A.) — 9,5
puncte, Gligorici (Iugoslavia), Naj- 
dorf (Argentina) — 8,5 puncte, An
dersson (Suedia), Unzicker (R.F. ă 
Germaniei) — 8 punote, Pfleger (R.F. 
a Germaniei) — 7,5 puncte, Kurajița 
(Iugoslavia) — 7 puncte, Ciocîltea 
(România) —■ 6,5 puncte, Hartston,
Botteril, Keene (toți Anglia) — 5,5 
puncte, Markland (Anglia) — 4,5 
puncte și Franklin (Anglia) — 3 
puncte.

RUGBI : Selecționata Scoției a de
butat victorioasă în „Turneul celor 
cinci națiuni”, invingind Franța, cu 
scorul de 20—9 (10—0). Cei 45 000 de 
speotatori prezenți în tribunele sta
dionului „Murrayfield" din Edinburg 
au asistat Ia un meci de bună fac
tură tehnică. Scoțienii, cu o condi
ție fizică perfectă — recunoaște co
mentatorul agenției France Presse — 
au fost superiori în toate comparti
mentele de joc. Succesul scoțienilor 
este cel mai net înregistrat în dau
na Franței din anul 1927 și primul 
pe teren propriu din anul 1966.

JOE FRAZIER ȘI-A PĂSTRAT 
TITLUL

Campionul mondial de box la ca
tegoria grea, Joe Frazier, și-a păs
trat. titlul suprem, învingîn.du-1 prin 
K.O. tehnic, în repriza a 4-a, pe șa- 
langerul său Terry Daniels. Cei 9 000 
de spectatori prezenți in jurul rin
gului Unei săli din New Orleans au 
asistat la un meci: Violent și foarte 
scurt ; deținătorul titlului și-a ex
pediat de patru ori la podea adver
sarul, înainte ca arbitrul să-1 trimită 
pe acesta in colțul său, oprind 
lupta. Comentatorii subliniază to
tuși că Terry Daniels a luptat cu 
curaj în acest meci, în Care suporta 
handicapul unei greutăți do aproape 
11 kg (Frazier — 97,750 kg ; Daniels 
— 86,900 kg).

După meci, Frazier a dealarat : 
„Daniela m-a surprins. Este un 
boxer inteligent și foarte Curajos. 
Sint satisfăcut că mi-ăm regăsit for
ma de anul trecut și sint gata ca in 
primăvară să înfrunt pentru titlu 
orice, adversar". întrebat dacă acesta 
ar putea fi și Cassius Clay, Frazier 
a răspuns : „Clay este uh boxer 
terminat. Nu Cred că ar putea să re
vină la o formă acceptabilă care 
să-i permită să dispute un meci 
pentru titlul mondial".

O delegație condusă de Mihai Ma
rinescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, a plecat duminică dimi
neața spre Berlin, unde va participa 
la intilnirea de lucru a președinților 
celor două părți în Comisia mixtă 
guvernamentală de colaborare eco
nomică între Republioa Socialistă 
România și Republica Democrată 
Germană.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Nicolae Ecobescu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, alte persoa
ne oficiale.

Au fost de față dr. Hans Voss, am

Cronica zilei
zaamnaBaBaannseaBKB

La invitația ministrului comerțului 
exterior, Cornel Burtică, se află în
tr-o vizită oficială in țara noastră 
Hassan Abbas Zaky, consilier special 
al președintelui Federației Emira.te- 
lor Arabe Unite, emirul Zayd Ben 
Sultan, și al președintelui Republicii 
Democratice Sudan, Mohamed Gafar 
Numeiry. Hassan Abbas Zaky, fost 
ministru al economiei și comerțului 
exterior al Egiptului, este guverna
tor al Fondului de dezvoltare arabă. 
Oaspetele a fost primit de Ion Pă
țan, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, și a avut o întrevedere cu 
Cornel Burtică, ministrul comerțului 
exterior. Cu acest prilej au fost dis
cutate posibilități de dezvoltare și 
diversificare a colaborării economice 
dintre România și Federația Emira-

vremea
Timpul probabil pentru 18, 19 și 

20 ianuarie. în București : Vremea 
va fi friguroasă, mai ales în prima 
parte a intervalului. Cerul va fi va
riabil. Ninsoare slabă. Vînt potrivit. 
Temperatura în creștere ușoară. IN 
ȚARA : Vremea va fi friguroasă, cu 

Colaborarea 
„constructor—beneficiar" 

(Urmare din pag. I) forță de muncă calificată nu este
_________________ încă asigurat integral. Din păcate,
pentru executantul lucrărilor, una 
din principalele probleme este aceea 
a aprovizionării ritmice cu întregul . 
necesar de materiale de construcții ’ 
și confecții metalice, a primirii, con
form graficelor, a utilajelor tehnolo
gice ce se montează — ne relata ing. 
Iulian Tudose, directorul grupului, 
în acest-scop, se lucrează intens îm- 

' vederea sporirii posibilităților-- de. . ', 
primire a vagoanelor la rampele 
noastre, pînă la nivelul' cerințelor 
— 150 vagoane zilnic (față de 50 de 
vagoane, în prezent). Intrucit, ma
nevrarea în stație a acestui număr 
mare de vagoane se desfășoară la 
ora actuală greoi, acum se lucrează 
intens la crearea unui spațiu de în
toarcere a locomotivelor, care va 
asigura o reducere a timpului de ma
nevră, descărcarea și depozitarea o- 
perativă a materialelor de construc
ții, a utilajelor tehnologice și con-, 
fecțiilor metalice.

— Tovarășe director, nu mai puțin 
importantă este și urgentarea lucră
rilor pentru iluminarea rampelor de 
descărcare, putîndu-se munci, astfel, 
și in timpul nopții în vederea apro
vizionării șantierelor.

— Da, este adevărat. Dacă la în
ceput am neglijat acest aspect) acum 
pot să spun că s-au. luat măsuri 
energice și sperăm ca, în cel mai 
scurt timp, subantreprenorul pentru 
instalațiile electrice — Trustul insta
lații montaj din București — să ter
mine lucrările pentru iluminarea 
rampelor, puțind beneficia de o ac
tivitate neîntreruptă în aprovizio
narea șantierelor.

— Am aflat de inițiativa grupului 
de șantiere privind crearea la Vii- 
șoara a unei stații de alimentare cu 
agregate. Nu vi se pare că trebuie 
grăbită încheierea formelor legale 
pentru amplasarea acestei baze, pen
tru intensificarea lucrărilor în ve
derea punerii ei în funcțiune cît 
mai repede ?

— Ținînd seama de volumul mare 
de betoane ce vor fi turnate în acest 
an, de necesitatea de a utiliza din 
plin posibilitățile de aprovizionare 
din zona șantierelor, la Viișoara se 
vor construi o balastieră de mare 
capacitate, o stație de sortare și poli
goane mari pentru turnarea pre
fabricatelor simple. în ce ne pri
vește, întreprindem totul pentru ca 
lucrările să decurgă operativ. Stația 
de la Viișoara va trebui să înceapă 
să producă pînă în luna mai, altfel 
se pierde un timp foarte prețios 
pentru noi, constructorii.

Că pînă acum, pe platforma indus
trială a Tîrgoviștei s-a muncit cu 
răspundere, cu un dezvoltat simț al 
perspectivei, o dovedesc și pregăti
rile pentru lucru în lunile de iarnă. 
Pînă in prezent, au fost închise hale
le în care sînt prevăzute să se exe
cute lucrări interioare in perioada 
următoare. Pe șantiere s-au adus un 
număr de 25 autocaloare de mare 
randament, la fabrica de strunguri 
s-au montat patru termoblocuri cu 
care se va asigura căldura la secția 
sculărie. Dar, în continuare, cum se 
va acționa ? La fel de bine :ca pînă 
acum, am fi tentați să spunem, cu 
certitudine, judecind lucrurile prin 
prisma asigurărilor date de construc
tor. Numai că, deocamdată, au apă
rut două incertitudini neliniștitoare, 
în primul rînd, este vorba de o se
rie de restanțe pe care le are fată 
de șantiere principalul furnizor de 
construcții metalice — Uzinele de 
construcții metalice și mașini agri
cole din Bocșa. în condițiile în care 
75 la sută din necesarul construcțiilor 
metalice va fi livrat de uzinele din 
Bocșa fără respectarea eșalonării tri
mestriale și lunare atît cantitativ, 
cît și sortimental a acestora, nu va 
putea fi asigurată corelarea optimă 
a lucrărilor de construcție cu capa
citatea de montaj.

în al doilea rînd, se pune între
barea dacă șantierele dispun de forță 
de muncă necesară pentru realiza
rea ritmului de lucru propus în tri
mestrul I. Pentru a caracteriza si
tuația existentă la ora actuală în 
acest domeniu, cele mai potrivite ar 
fi cuvintele : „în curs de asigu
rare", reprodueînd exact cele spuse 

■ de'directorul de producție al Grupu- 
. lui de șantiere, ing. Niculae Ior- 
dăchîoaia. într-adevăr, necesarul de 

basadorul R. D. Germane la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
în aceeași zi delegația a sosit la 

Berlin pe aeroportul Schonefeld. De
legația a fost întimpinată de dr. 
Kurt Fichtner, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri ail R. D. Ger
mane. Rudi Georgi, ministrul con
strucțiilor de mașini prelucrătoare 
și autovehicule, Heinrich Meier, vi
cepreședinte al Comisiei de stat a 
planificării, și de alte personalități 
ale vieții economice din R.D.G. De 
asemenea, a fost de față ambasado
rul României în R.D.G.. dr. ing. Ni
colae Ghenea.

telor Arabe Unite, precum și cu alt« 
țări arabe.

★
Un grup de . ziariști, reprezentînd 

mari cotidiene, reviste ilustrate, pu
blicații de specialitate și posturi de 
radio și televiziune din R. F. a Ger
maniei, a făcut o vizită de documen
tare în țara noastră, la invitația Mi
nisterului Turismului. Oaspeții au 
vizitat "Bucureștiul și au făcut o că
lătorie pe Valea Prahovei, la Brașov 
și Poiana Brașov.

Duminică dimineața, ziariștii stră
ini au părăsit Capitala, îndreptîn- 
du-se spre patrie. Pe aeroportul Oto
peni au fost conduși de reprezentanți 
ai Ministerului Turismului, precum 
și de membri ai ambasadei R. F. a 
Germaniei la București.

nopți geroase, mai ales tn jumăta
tea de est a țării, în prima parte a 
intervalului. Cerul va fi variabil, cu 
înnorări mai accentuate în sud și 
vest, unde se vor semnala ninsori 
locale. Vîntul va sufla potrivit, pre- 
dominînd din sectorul nord-estic. 
Temperatura în creștere ușoară spre 
sfîrșitul intervalului. Minimele vor 
fi cuprinse între minus 18 și minus 
8 grade, mai coborîte în Transilvania 
și Moldova, iar maximele între mi
nus 8 și plus 2 grade.

lucrările Ia blocurile de locuințe 
destinate cazării salariaților șan
tierului au fost mult întârziate. S-a 
verificat încă o dată ..(de ce oare a 
mai fost necesar ?) că fără crearea 
unor condiții sociale optime forța 
de muncă nu. poate-fL atrasă-pe șan
tiere. Zilele acestea, ‘ însă se vor da 

. în folosință cîteva blocuri și cămine 
în care vor fi asigurate 1 000 de 

'TocuW.'TițîcfăHle. ‘de . finisare la mo
derna cantină a șantierului, cu o 
capacitate de 1500 de locuri, se află 
în faza finală, așa incit' la .1 februa
rie cantina își va deschide, ușile. .Ca 
o consecință a - asigurării condițiilor 
de cazare, numai într-o zi,. 5 ianua
rie, au sosit pe șantiere 81 de zidari, 
16 dulgheri și 25 fierari. Deci, pro
blema forței de muncă este încă „în 
curs de rezolvare".

— Pe lingă îmbunătățirea structu
rii forței de muncă, prin angajarea 
muncitorilor calificați, adăuga direc
torul de producție, se impune ca și 
personalul tehnic șî ingineresc să-șt 
aducă mai substanțial contribuția 
la rezolvarea unor probleme tehnice 
și organizatorice care apar, să inter
vină prompt pentru a curma unele 
deficiențe pe șantierele unde lu
crează. Chiar dacă unii dintre ei sînt 
tineri, nu trebuie să se lase mereu.., 
impulsionați, ci să-și manifeste mai 
activ Inițiativa lor.

— Rezultatele cu care șantierele 
platformei industriale au încheiat 
primul an al cincinalului — ne spu
nea spre sfîrșitul investigațiilor noas
tre tov. ing. loan Călinesou, se
cretar al Comitetului județean Dîm
bovița al P.C.R. — au creat a- 
cele condiții propice pentru inten
sificarea ritmului lucrărilor de cOn- 
strucții-montaj în acest trimestru, 
ca de altfel, în întregul an, pentru 
asigurarea condițiilor necesare pti- 
nerii în funcțiune Ia termen sau 
chiar mai devreme a noilor obiec
tive productive. La ora actuală, atît 
beneficiarii cît și constructorul, cu 
sprijinul ministerelor de resort, sînt 
angrenați într-o muncă asiduă și 
perseverentă în vederea soluționă
rii tuturor problemelor care mai 
generează încă unele neajunsuri, 
realizării lucrărilor potrivit graficelor 
de execuție, punindu-se accentul pe 
calitatea lucrărilor. Comitetul jude
țean de partid, Comitetul municipal 
de partid Tirgoviște, organizația de 
bază a șantierelor au permanent lî.n 
Centrul atenției mersul activității pe 
aceste șantiere, desfășoară o amplă 
muncă politico-organizatorică în 
scocul înfăptuirii riguroase a hotă- 
rîrii Secretariatului C.C. al P.C.R., 
privind îmbunătățirea execuției lu
crărilor de construcții-montaj, creș
terea gradului de mecanizare, utili
zarea judicioasă a forței de muncă, 
întărirea ordinii și disciplinei pe 
șantierele de construcții, pentru ca 
fondurile de investiții alocate con
struirii platformei industriale să dea 
maximum de rezultate în practică. 
Folosesc prilejul pentru a solicita 
ministerelor industriei metalurgice, 
industriei construcțiilor de mașini și 
construcțiilor industriale să dove
dească același spirit de răspundere 
în colaborarea dintre ele, să rezolve 
în cel mai scurt, termen atît proble
mele livrării utilajelor tehnologice 
și asigurării integrale a proiectelor 
de execuție necesare, cit și cele de 
care depinde menținerea unui ritm 
înalt de lucru pe șantiere. Există 
reale . posibilități ca fiecare nou 
obiectiv să fie pus în funcțiune la 
termenele stabilite și, repet, chiar 
mai devreme, fără a se face nici jun 
rabat de la cerințele calitative — și, 
acestea trebuie valorificate pe de
plin, pentru ca economia națională 
să beneficieze cît mai curînd de pro
dusele nbilor. uzine târgoviștene.

La Tirgoviște, pe marea platformă 
industrială, constructorul și benefi
ciarii sînt optimiști, optimismul lor 
avtnd o bază reală. Rezultatele din 
ultimele zile, cînd s-au rezolvat 
probleme aflate de mai mult timp în 
suspensie, arată că la ora actuală 
sînt create condiții, așa cum ne-au 
asigurat cei de pe șantiere, factorii 
de răspundere din județ, ca în tri
mestrul I să se realizeze cel puțin 
20 la sută din planul de investiții 
prevăzut pentru acest an, să se res
pecte termenele de punere în func
țiune a noilor obiective productiv*.



GHANA
Berlin Comemorarea eroilor

Dejucarea unei tentative clasei muncitoare germane
Karl Liebknecht și Rosa Luxemburgde a readuce la putere pe

Monopolurile internaționale 
un pericol pentru țările 
in curs de dezvoltare

U.N.C.T.A.D. CERE TINERELOR STATE SA-ȘI UNEASCA 
EFORTURILE ÎN APĂRAREA INTERESELOR COMUNE

VI

ACCRA 16 (Agerpres). — Situația 
din Ghana continuă să rămină incer
tă după lovitura de stat de joia tre
cută, cînd un grup de lideri militari, 
în frunte cu colonelul I. K. Acheam- 
pong, a preluat puterea în țară. După 
cum a anunțat un purtător de cuvînt 
al garnizoanei din Accra, citat de 
agenția Associated Press, noile auto
rități au dejucat o încercare a unor 
elemente care, sprijinindu-se pe unele 
trupe rămase fidele fostului guvern, 
urmăreau să reinstaureze pe Kofi 
Busia în postul de prim-ministru, din 
care a fost demis de autorii loviturii 
de stat. Printre cei arestați în urma 
acestei tentative se află și generalul 
locotenent Akwasi Afrifa. Prin ares
tarea lui Afrifa, omul ce-și asumase 
puterea după lovitura de stat împo
triva fostului președinte, Kwame 
Nkrumah, șansele reinstalării lui Bu
sia par să fie compromise, apreciază 
agenția . Associated Press.

Pe de altă parte, după cum 
mează agenția France Presse, 
sindicate ghaneze, grupînd

GENEVA 16 (Agerpres). — Confe
rința Națiunilor Unite pentru Comerț 
și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.) a cerut 
țărilor în curs de dezvoltare să-și 
unească eforturile în apărarea inte
reselor comune împotriva companii
lor străine care operează pe terito
riul lor. într-un raport elaborat de 
secretariatul U.N.C.T.A.D. pentru a fi 
prezentat viitoarei sesiuni a organi
zației, programată pentru luna apri-

lie la Santiago de Chile, se arată că 
monopolurile internaționale reprezin
tă „un pericol și nu un sprijin pen
tru economiile țărilor în curs de dez
voltare". Raportul relevă că „există 
chiar state dezvoltate, cum sint Aus
tralia, Canada și Franța, care mani
festă o îngrijorare serioasă în legă
tură cu rolul jucat în viața lor econo
mică de companiile internaționale".

Manifestație la Seul împotriva legalizării stării excepționale de către clica 
guvernamentală. Pe pancarta purtată de demonstranți scrie : „Să se sfîr- 

șească cu ilegalitățile și corupția săvîrșite în numele națiunii".

agențiile de presă transmit

BERLIN 16. — Corespondentul, nos
tru, Șt. Deju, transmite : în capitala 
Republicii Democrate Germane s-a 
desfășurat, duminică, tradiționala 
demonstrație consacrată comemorării 
a 53 de ani de la asasinarea eroilor 
clasei muncitoare germane Karl 
Liebknecht și Rosa Luxemburg.

în fruntea coloanei de demon
stranți au sosit Ia Monumentul so
cialiștilor Friedrichsfelde primul se
cretar al C.C. al P.S.U.G., Erich Ho-

neckor, alți conducători de partid și 
de stat ai Republicii Democrate Ger
mane.

Hermann Axen, membru al Birou
lui Politic al. C.C. al P.S.U.G., a rostit 
o cuvîntare în care a evocat meri
tele celor doi conducători ai clasei 
muncitoare germane și lupta lor con
secventă împotriva imperialismului 
german. Vorbitorul a scos în eviden
ță principiile politicii P.S.U.G., con
tinuator al tradițiilor revoluționare, 
precum și succesele obținute de 
R.D.G. Colective din întreprinderi și 
instituții, elevi și studenți, unități 
ale gărzilor muncitorești, precum și 
militari ai armatei populare au de
pus coroane de flori la Monumentul 
socialiștilor Friedrichsfelde din Ber-

infor- 
70 de

_ _ peste 
35 000 de membri, au anunțat că vor 
sprijini actualele autorități „în efortul 
pentru reconstrucția țării". în comu
nicatul sindicatelor se exprimă satis
facția pentru hotărirea anunțată de 
colonelul Acheampong de a revizui 
recenta devalorizare a monedei națio
nale. care a provocat o inflație galo
pantă în . țară.

Senatorul Edward Ken
nedy a cerut Administrației 
să pună capăt experiențe
lor nucleare subterane ?i să 
angajeze negocieri in vederea înche
ierii unui tratat internațional în acest 
sens. El a opinat că Statele Unite 
trebuie să renunțe la clauza așa-nu- 
mitului control la fața locului care, 
de 10 ani continuă să împiedice sem
narea unui tratat asupra încetării ex
periențelor nucleare subterane.

cane al Organizației Unității Africane 
(O.U.A.), care și-a reluat, sîmbătă, lu
crările la Benghazi (Libia).. Participă 
delegații și observatori din 17 state 
africane și reprezentanți ai unor miș
cări de eliberare națională.

Combaterea rasismului 
discriminării rasiale în Africa sint 

' temele aflate în dezbaterea comite
tului de coordonare al luptei de eli
berare din teritoriile coloniale afri-

Convorbirile indo-polo- 
Ueze. La încheierea vizitei in India 
a. vicepreședintelui Consiliului de Mi
niștri al R. P. Polone. Jan Mitrega, 
relatează agenția P.A.P., a fost dat 
publicității un comunicat în care se 
arată că în cursul convorbirilor cu 
premierul Indira Gandhi și cu alte 
oficialități indiene,, s-a relevat dez
voltarea cu succes a relațiilor dintre 
cele două țări în diferite domenii. 
Părțile au constatat cu satisfacție 
creșterea continuă a schimbului de 
mărfuri și au evidențiat posibilitatea 
lărgirii lor în continuare. Discuțiile 
— relevă comunicatul — au abordat 
și unele probleme privitoare la situa
ția internațională.

Constituirea companiei 
comerciale agricole de stat 
„Kugra", 031-6 preia atribuțiile 
privind importul și exportul, partici
parea la dezvoltarea industriilor le
gate de prelucrarea produselor agro- 
ălimentare și altele, a fost hotărîtă 
de guvernul Libiei.

renăscute După negocierile de la Roma

Pentru retragerea misiu
nii militare a S.U.A. din Ve
nezuela s"a Pr°hunțat secretarul 

. general al partidului Uniunea Demo
cratică Republicană, senatorul Jovito 
Villalba. El a declarat că membrii 
acestei misiuni, care îndeplinesc atri
buțiile de „instructori militari", au, 
de fapt, rolul de a promova intere
sele Pentagonului în rîndurile arma
tei venezuelene.

Se împlinesc azi 27 țării,
de ani de la elibera- - 
rea capitalei Poloniei 
de sub jugul fascist. 
La 17 ianuarie 1945, pa 
rezultat al ofensivei 
victorioase a armatei 
sovietice lansate, de pe 
malul răsăritean al 
Vistulei, la care au 
participat și uniiăți 
ale armatei poloneze, 
de eliberare. Varșovia 
și-a redobindit liberta
tea, iar pe. ruinele ei, 
fumegînde încă, a fost 
înălțat, ca simbol al 
renașterii ■ națiunii, 
drapelul alb-roșu po
lonez.

Varșovienii își amin-. 
tesc și astăzi cum ară
ta orașul în i___
1945. r..............

întreprinderile 
varșovlene produc a- 
proape 50 la sută din

numeroase centre de 
odihnă și recreere.

Nu de mult a înce- 
oțelurile aliate, auto- put la Varșovia con- 
turisme, aparatură op
tică, peste jumătate 

. din totalul televizoare
lor fabricate în Polo
nia și multe altele. 
Varșovia este totodată 
și cel mai important, 
centru științific și cul
tural al țării. E sufi
cient a arhinti că ea 
numără astăzi tot atî- 
ția studenți cîți' exis-

strucția unei moderne, 
magistrale de cotnuni- 
cație auto — „Lazien- 
kowska". Macheta ei, 
instalată într-o vitri
nă ’ în £ 
punctului de 
al noii artere de cir
culație, atrage atenția 
■trecătorilor. Este o lu
crare îndrăzneață, pe 
al cărei viitor traseu 
lucrează acum . din 
plin 16 întreprinderi 
de instalații și cana
lizare. în imediata a- 
propiere a orașului 
vechi se poate vedea 
un alt șantier de pro
porții. Este vorba de 
construcția — mai bi- 
ne-zis reconstrucția’ —.

. „Palatului varșovian". 
monument istoric al 
Poloniei, distrus din 
temelii de către fas
ciști in timpul ocupa
ției.

Un loc deosebit în 
planurile arhitecților 
îl ocupă construcțiile 
care se vor ridica îri 
partea vestică a cen
trului orașului, pen
tru proiectarea cărora 
a avut loc un concurs. 
Aici' vor fi ridicate, 
între altele, patru ho- 

o nouă gară 
centrală, un edificiu 
Șl aerogării, va fi a- 
menajată o zonă de 
parcare subterană.

în anii viitori, Var
șovia va continuă să 
se dezvolte și să-și în
tregească frumusețile, 
în pas cu progresul, 
întregii țări pe calea 
socialismului.
I. DUMITRAȘCU

Macheta ei,
apropierea
2 pornire

ROMA 16 (Agerpres). — La sfirși- 
tul convorbirilor avute sîmbătă la 
Roma cu ministrul britanic al apă
rării, lordul Carrington, și cu secret 
tarul general al N.A.T.O., Joseph 
Luns, primul ministru al Maltei, 
Dom Mintol'f, a dat publicității o de
clarație in care se subliniază, între 
altele, că guvernul maltez anulează 
ultimatumul fixat pentru 15 ianuarie 
în vederea retragerii forțelor brita
nice, dislocate pe insulă. El a preci
zat că guvernul britanic i-a dat asi
gurări că Anglia nu se va amesteca 
în treburile interne ale Maltei.

Sîmbătă seara, Dom Mintoff a pă
răsit Roma. La plecare, el a declarat 
ziariștilor că perspectivele soluțio
nării actualei crize anglo-malteze nu 
se vor contura decît după noua rundă 
de convorbiri cu oficialitățile brita
nice. Tratativele vor continua săptă- 
mîna aceasta.

CORESPONDENȚA 
DIN R. P. POLONA 

î i ianuarie
Pretutindeni s» """ ........ .... .

profilau schelete de
case, ziduri înnegrite tau în întreaga Polo- 
de fum ; 85 la sută din 
numărul clădirilor fu
seseră distruse. Refa
cerea a început ime
diat după eliberare. 
Zeci de mii de oa
meni, veniți din în
treaga țară, au mun
cit cu abnegație la de
gajarea ruinelor, re
construcția locuințelor, 
a întreprinderilor, a 
monumentelor istorice. 
Unele cartiere, cum 
este. Stare Miasto — 
au fost reconstruite 
exact așa cum erau in 
trecut, . apelîn'du-se Ia 
planurile urbanistice 
și fotografiile vremu
rilor. ■

Renăscută din pro
pria cenușă; Varșovia 
ne oferă azi. imaginea 
unui oraș-, modern, in 
continuă . dezvoltare, 
în anii socialismului, 
ea a devenit unul din 
cele mai importante 
centre industriale ale

CĂLĂTORIEI INTERPLANETARE

\
Investigații pulmonare

0 bombă a explodatîn,°- 
cuința fostului ministru argentinean 
al justiției, ’Jaime Perriaux. , Explozia 
a făcut patru victime, iar alte șapte 
persoane au fost rănite.

LA STARTUL

VENEZUELA SE RUP CHINGILE

unitate a forțe
lor patriotice din 
Guineea-Bissau in 
misiune de luptă

Schumann la Tokio. Mi- 
nîstrul de externe al Franței, Mau
rice Schumann, a sosit ieri la Tokio 
pentru a participa la lucrările reuniu
nii consultative ministeriale franco- 
japoneze. El se va întîlni cu ministrul 
de externe, Takeo Fukuda, și cu pri
mul ministru, Eisaku Sato.

Ecuadorul a capturat trei 
pescadoare americane care 
pescuiau, sîmbătă, în apele teritoriala 
ale acestei țări. Agenția France 
Presse, care transmite știrea, amin
tește că numărul pescadoarelor ame
ricane sechestrate jn 1971, .în apele 
teritoriale ale Ecuadorului a fost 
de 72.

Un mesaj din partea re
gelui Husseina fost transmis de 
prințul moștenitor al Iordaniei, Has
san, care a avut convorbiri, în loca
litatea Peshawar, cu șeful statului 
pakistanez, Zulfikar Aii Bhutto, in
formează agenția Reuter. în cadrul 
convorbirilor au fost, abordate proble
me interesînd cele două părți.

„PIONEER- F
ț/.. W

nie antebelică.
în ce privește aria 

locativă, capitala polo
neză dispune în pre
zent de peste un. mi-, 
lion de apartamente 
— cu mult mai multe 
decît în 1939, la o 
populație aproximativ 
identică, iar construc
țiile de locuințe . con
tinuă. Așa cum ne-a 
relatat- Jerzy Majew
ski. președintele pre
zidiului sfatului popu
lar orășenesc, in anul 
de,jîață Varșovia se-ya teluri, 
îmbogăți cu. pește 
14 0'00 de locuințe noi, 
care se vor adăuga 
celor aproape 11000 
realizate in anul pre
cedent. în actualul 

.cincinal, la Varșovia 
vOr fi construite 90 000 
de locuințe. î.n aceeași 
perioadă, paralel eu 
acțiunile de amenaja-, 
re ce se desfășoară pe 
Vistula, se

CAPE KENNEDY 16 
(Agerpres). — Sonda 
spațială americană ce 
urmează a fi lansată la 
27 februarie a.c. in di
recția planetei Jupiter 
a fost transportată la 
turnul de .lansare de la 
Cape Kennedy.

In greutate de 
kg, „Pioneer-F“

de atracție ale acestuia. 
Mesagerul interplanetar 
american va fi proiec
tat în spațiul cosmic cu 
o viteză care ii va per
mite să parcurgă dis
tanța pînă la Lună in 
11 ore — in timp ce 
navelor „Apollo" le 
este necesară, in ace
lași scop, o perioadă de 
peste trei zile. După ce 
va trece prin apropie
rea Lunii, „Pio.neer-F‘‘ 
va fi dirijat spre re-

24S 
este 

prima din sondele a-, 
mericane care urmează 
să fie lansată spre ■■ 
planetele îndepărtate 
ale sistemului solar și țeaua de asteroizi, in 

vecinătatea astefoiăului 
Ceres, care, cu un dia-

să părăsească chiar 
zona acțiunii forțelor

UNEI VECHI DEPENDENTE
ca firmele străine să predea Ia data 
amintită „fier vechi", legea stipu
lează obligația lor de a crea un fond 
de garanție de cinci miliarde dolari 
și de a se supune de pe acum con
trolului direct al guvernului’ venezue
lean în ce privește utilajele de ex
tracție. La timpul stabilit, Venezuela 
ar urma să preia nu numai sondele 
de petrol, ci și clădirile administra
tive, instalațiile tehnice de orice fel 
și toate serviciile anexe.

Denunțarea acordului comercial cu 
S.U.A. vine să se înscrie pe linia 
preocupărilor guvernului venezuelean 
de a lichida obstacolele din calea unei 
dezvoltări independente a țării. „Ho- 
tărîrea guvernului venezuelean de a 
denunța tratatul comercial inechitabil 
cu S.U.A. a întrunit adeziunea și spri
jinul unanim al întregului popor, 
a declarat, la o conferință de presă 
președintele Rafael Caldera. Acest 
tratat, a subliniat el, a frînat dezvol
tarea economică a Venezuelei, ne-a 
împiedicat să ducem o politică ex
ternă independent^ și a fost, în ace
lași timp, un obstacol în calea parti
cipării noastre la cooperarea econo
mică dintre țările Americii Latine. 
Denunțînd acest tratat, a menționat 
în continuare Rafael Caldera, Vene
zuela a adoptat o poziție indepen
dentă și suverană, care ii va permite 
să fie stăpînă pe soarta sa".

Este un proces în plină afirmare 
nu numai în Venezuela, ci în întreg 
spațiul latino-american. Nu- întim- 
plător măsura guvernului vehezue- 
îean a stirhit un larg ecou în presa 
continentală. Ziarul mexican. 
DIA" apreciază actul drept „o 
presie a neliniștii generalizate a 
mericii Latine față de relațiile 
S.U.A.", iar ziarul peruan „CORREO" 
consideră că hotărirea guvernului din 
Caracas este de „o mare importanță 
pentru dezvoltarea independentă a 
Venezuelei".

„Venezuela are acum posibilitatea 
reală de a face comerț cu toate țările 
lumii" — declara zilele trecute Gil
berto Carrasquero, președintele Ca
merei de comerț din Caracas, refe- 
rindu-se la semnificația denunțării 
tratatului, comercial cu Statele Unite. 
Semnat în 1939 și „reajustat" în 1952, 
tratatul prevedea, în principiu, o ăe- 
rie de facilități vamale pentru pe
trolul venezuelean exportat in 
S.U.A. și pentru produsele nord- 
americane importate de Venezuela, 
în realitate, el a constituit un , fel 
de „tunel" prin care S.U.A. și-au asi
gurat un flux continuu de petrol la 
prețuri convenabile, obligind . în 
schimb Venezuela să cumpere o 
gamă de produse care în cea mai 
mare parte aveau prea puțină contin
gență cu nevoile reale ale economiei 
naționale venezuelene. Pe scurt, un 
acord tipic pentru tipul relațiilor 
dintre S.U.A. și America Latină, în 
care una din părți monopolizează 
beneficiile, iar cealaltă prejudiciile.

O demonstrează cu prisosință fap
tele. Un studiu recent al Facultății de 
economie a Universității din Caracas 
arăta că Venezuela primește din co
mercializarea principalelor ei bogății 
— petrolul și fierul — doar o trejme 
din devizele pe care ar putea să le 
obțină față de actualul nivel al pre
țurilor mondiale. Și aceasta din sim
plul motiv că petrolul se află in 
miinile firmelor străine (în majori
tate nord-americane). Același lucru 
s-a petrecut cu zăcămintele de fier. 
Pentru mina de fier din El Pao. com
pania nord-americană „Betlehem 
Steel" plătea pînă nu de mUl.t un bo
livar (circa 20 cenți dintr-un dolar) 
per hectar explorat în cadrul Unei 
concesii pe o perioadă de 50 de ani, 
iar „United States Steel" — un bolivar 
per tonă extrasă, vinzind-o apoi cu 
șapte dolari la punctul de îmbarcare. 
Potrivit aprecierilor ziarului „UNI
VERSAL", monopolurile americane 
<bțin astfel anual Venezuela,

sub formă de profituri, peste 660 mi
lioane de dolari.

Atît la fief, cit și la petrol, obliga
țiile firmelor au mai sporit în ultimii 
ani,. dar ele rămîn încă sensibil .in
ferioare față de sumele percepute in 
alte țări. Desigur, 
țelor este numai o 
bogățiilor naturale 
Tratatul comercial 
galiza prejudiciile

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA i București, Plata

nivelul redeven- 
treaptă a spolierii 
ale Venezuelei. 

nu numai că le- 
o___  masive ale vene-
zuelenilor.'dar și împiedica reformu- 
lări contrare intereselor monopoliste. 
Nu e de mirare că, referindu-se la 
recenta denunțare a tratatului, mi
nistrul de externe venezuelean, A- 
ristides Calvăni, folosește cuvîntul 
„eliberare", iar deputatul Hugo Bri
ce Salas, din partidul guvernamen
tal, afirma că „Venezuela a trebuit 
să rupă chingile pentru a se putea 
dezvolta ca națiune suverană".

Dependența — după aprecierile 
cercurilor politice din Caracas a 
ajuns la punctul de asfixie în mo
mentul în care S.U.A. începuseră sa 
piardă fascinația față de un paradis 
în declin : un raport divulgat la 
Washington apreciază că actualele 
rezerve de petrol ale Venezuelei s-ar 
epuiza peste 12—14 ani, iar „existen
ța altora noi este pură ipoteză".

Se cuvine menționat și un alt as
pect important : tratamentul prefe
rențial era departe de a fi reciproc, 
întrucît, în timp ce produsele nord- 
americane aveau acces nelimitat pe 
piață venezueleană, petrolul era su
pus. regimului cotelor folosit de nord- 
americani tot mai mult ca un mij
loc' de presiune politică. împrejura
rea l-a determinat cu cîtva timp în 
urmă pe președintele Caldera să facă 
o vizită la Washington. Cum nu s-au. 
înregistrat rezultate palpabile, paria-, 
men tul venezuelean, exprimînd un 
larg oonsehis intern, a adoptat „legea 
reversiunii petrolifere" — o formă 
anticipată de naționalizare a petro
lului incepînd din 1983, cînd' expiră 
actualele concesiuni. Pentru a evita

„EL 
ex-
A- 
cu

Vaslle OROS
Rio de Janeiro

PREMIERUL TUNISIAN 
DESPRE COLABORAREA 
DINTRE ȚĂRILE ARABE
TUNIS 16 (Agerpres). — întrrun 

interviu acordat ziarului libanez 
;,AL-HAYAT“, primul-minisțru . tuni
sian, He’di Nouiră; a apreciat favora
bil perspectivele consolidării relații
lor dintre țările arabe, pe baza res
pectului .reciproc, informează., agenția 
tunisiană’ 'de presă. T.A.P. „Crește
rea volumului schimburilor oomer- 
ciale dintre țările noastre și comu
nitatea de interese sint factori de 
natură să consolideze aceste rapor
turi, să dea un suflu îlou cooperării 
bilaterale sau multilaterale statorni
cite intre noi", a subliniat el.

Pentru

„gură căscă!"

dezvolta o viteză de peste 30 kilo
metri pe oră, puțind să . circule fără 
reincărcarea bateriilor 60 kilome-

Săgeți contra... mitralierelor

Voiaj spre centrul Terrei

metru de 710 km, este 
cel mai mare dintre a- 
ceste zeci, de mii de 
corpuri, cerești, mici și 
fragmentare ce evo
luează pe orbite situa
te intre planetele Mar
te și Jupiter. Sonda va 
trece apoi prin apro
pierea planetei Jupiter 
— circa 160 000 km — 
avind un . unghi de pă
trundere in timpul... ......... aces. 

servi
tf undere 'î..\ 
gravitațional • al 
teia, care ii va 
ca o adevărată rampă 
de lansare pentru a fi 
proiectată in afara sis
temului solar.

Aderarea Norvegiei 
la Piața comună 

va fi decisă
de un referendum

DECLARĂ PREMIERUL 
BRATTELI

OSLO 16 (Agerpres). — Primul 
ministru al Norvegiei, Trygve Brat
teli, a declarat simbătă în . cadrul 
unei conferințe de presă organizată 
la Oslo că țara sa ar putea semna 
tratatul de aderare la Piața comună 
la 21 februarie, după încheierea unui 
eventual acord asupra problemelor 
încă în suspensie privind situația 
produselor norvegiene de pescuit, 
precum și zona de pescuit apărținînd 
în exclusivitate pescadoarelor nor
vegiene.

Premierul Bratteli a ținut Insă 
să precizeze că eventuala semnare de 
către guvernul norvegian a tratatului 
va constitui doar Un prim pas în ve
derea aderării, la C.E.E., intrucît ho- 
tărîrea finală în această problemă va 
fi luată de Storting (Parlamentul), 
după uh referendum care va fi orga
nizat în luna septembrie.

CANADA: Controlorii traficului 
aerian intră in grevă

. MONTREAL .16 . (Agerpres). — 
Luni. 1 600 de controlori ai traficu
lui aerian din întreaga Cânadă vor 
intra in grevă. • Conflictul îptre sa- 
lariați și administrație durează de 
aproximativ trei luni, controlorii re- 

r'vendieînd îmbunătățirea condițiilor 
de viață, relatează agenția France 
Presse.

Majoritatea societăților aeriene au 
dispus măsuri speciale’ pentru, pre- 
intimpinarea unor accidente care ar 
putea fi cauzate de grevă. Astfel, 
multe avioane vor fi imobilizate la 
sol, iar altele vor fi dirijate spre 
aeroporturile S.U.A.

• DE PRETUTINDENI •DE PRETUTINDENI •

’ „Șiregnost" este denumirea noului 
aparat realizat de o firmă vest- 
gefmană pentru diagnosticarea în 
stadiul incipient a maladiilor respi
ratorii. Așa cum se vede din foto
grafia alăturată, pacientul ia loc in- 
tr-o capsulă de metal închisă er
metic și respiră printr-o supapă 
specială. Valorile de măsurare ob
ținute sint notate de dispozitivul de

înregistrare al instalației sub forma 
unui grafic. Pe baza acestui grafic, 
medicul poate aprecia felul cum 
funcționează plămânul și depista la 
vreme orice modificare patologică 

ț in sistemul respirator.
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Sub această „dedicație" o compa
nie britanică' de televiziune a ini
țiat. incepînd cu noul an 1972, o e- 
mișiune sui generis. Ea va fi sus
ținută de experți in golirea buzu
narelor și jefuirea neatenților și 
se va adresa... victimelor. Printre 
altele, hoți veritabili vor apărea pe 
micul ecran pentru a oferi cu ge
nerozitate sfaturi preventive și 
chiar pentru a demonstra cite ceva 
din tainele profesiunii.

Se poate deduce de aici că, urmă
rind emisiunea, telespectatorii vor 
deveni mai puțin distrați. Desigur, 
nu ar putea fi exclus cg. șuș-ămțn- 
titul program să aibă și ..efecte se
cundare", deloc neglijabile. Criticii 
acestei imisiuni au reproșat faptul 

i că ea s-ar putea transforma' intr-un 
1 schimb de experiență pentru’ a'ma- 
l torii de ' buzunărît, al căror număr. 
. o confirmă presa britanică: tinde să 
I crească.

Electromobilul
Uzinele de . reparat automobile tri. Reincărcarea acumulatoarelor se 

din . Ceboksgrî (U,R.S.S.) execută o va realiza de. la rețeaua electrică 
serie experimentală de .70 de auto- urbană. Potrivit ziarului „Nedelia", 
mobile electrice. Electromobilul va care a publicat această știre, noua 
dezvolta o viteză de peste 30 kilo- mașină va servi la început, in ca

drul orașelor, pentru necesitățile 
curierul ale întreprinderilor.

O sondă pentru forarea rocilor 
dure, bazată pe efectul combinat al 
căldurii și presiunii, a fost construi
tă in cadrul Laboratorului atomic a- 
merican de la Los Alamos. Mode
lul experimental realizează tune
luri cu un diametru de 5 cm, inain- 
tind cu o viteză de 50 cm pe oră. 
In cadrul primelor . experimentări, 
in stînca de granit a fost făcut un

tunel de 4 m adincime. Sonda 
funcționează cu curent electric, dar 
modelele mai perfecționate vor fi 
acționate cu ajutorul energiei nu
cleare:

Cu această sondă se speră să se 
pătrundă spre interiorul Pămintu- 
lui, la adincimi atingind 40 km, in 
zone încă neexplorate.

Recent, peste 720 000 de acri de 
pământ din ținutul brazilian al 
Rondoniei au fost concesionați fir
mei „Ferusa", filială a concernului 
„Royal Dutch Schell". 10000 de co
loniști au pornit de îndată să pună 
stăpinire pe imensele bogății ale re
giunii. Dar, în fața lor a apărut un 
obstacol neașteptat : hotărirea tri
burilor de indieni „Cintas Larga"

de a hu-și ceda păminturile. Lupta 
insă este inegală. Numeroși indieni 
au fost uciși, fiind mitraliați din 
elicoptere. Rafalelor de mitralieră ei 
le răspund doar cu... săgețile. In 
fotografie : o unitate a poliției mi
litare aflată in regiunea riului. 
Roosevelt pregătindu-se să por
nească împotriva indienilor răscu-
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