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CASCADELE DE FORJĂ IN INDUSTRIA CON
STRUCȚIILOR DE MAȘINI

Șl LUMINA ALE OLTULUI
® UZINE HIDROELECTRICE —CÎT CINCI „BICAZURI" • POTENȚIAL IRIGABIL— 
DE H ORI INSULA MARE A BRĂILEI ® AMĂNUNTE DESPRE STUDIUL-CADRU PRI

VIND SCHEMA DE AMENAJARE ÎN PERSPECTIVĂ A RÎULUI OLT

După cum s-a anunțat. Comitetul 
Executiv al C.C. al P.C.R. a anali
zat și aprobat studiul-cadru pri
vind schema de amenajare în per
spectivă a rîului Olt. Prin acest stu
diu se stabilesc liniile directoare de 
realizare a unui vast ansamblu de 
lucrări hidrotehnice care var avea 
efecte favorabile asupra multor ra
muri ale economiei naționale, de pe 
o însemnată parte a teritoriului ță
rii, aflată astăzi în plină dezvoltare 
șl modernizare. Lucrările hidroteh
nice, din care unele au și început a 
fi executate, vor asigura energia e- 
Iecirică și apa necesară dezvoltării 
în continuare a industriei, agricul
turii și întregii vieți sociale, vor per
mite realizarea unei noi artere de 
transport pe apă și vor contribui Ia 
combaterea efectelor distructive ale 
apelor : Inundații, eroziuni, înmlăș- 
tiniri.

Rîul Olt, cu o suprafață a bazinu
lui de 24 mii kilometri pătrați, re
prezentînd circa 10 la sută din în
treg teritoriul țării, cu o lungime de 
670 km, străbaite teritoriul a 6 jude
țe : Harghita, Covasna, Brașov, Si
biu, Vîlcea. și Olt. Pe malurile sale, 
sau în zona de influență imediată, 
se află importante centre urbane și 
industriale ca Brașov, Sibiu, Rm. 
Vîlcea, Slatina, importante zone a- 
grioole, artere de comunicație ruti
ere și feroviare, stațiuni balneo-cli- 
materice ji zone turistice de prim 
rang.

Prin: debitul său de apă, car® la 
vărsarea în Dunăre este in medie 
de 162 metri cubi pe secundă, Oltul 
se înscrie între principalele rîuri in- 

. terioare, colectînd circa 14 la sută 
din apele care se formează pe teri- 
toriul țării noastre. în condiții natu
rale, scurgerea debitelor pe Olt se 

' caracterizează printr-o mare varia- 
bilitate, perioadele de secetă cu dis
ponibilități de apă scăzute alternînd 
cu viituri care produc pagube în-

semnate. Astfel, în medie, în numai 
4 luni de ape mari (martie—iunie) 
se scurge peste 50 la sută din volu
mul anual de apă, în timp ce in pe
rioada de vară, cînd necesitățile iri
gațiilor sint maxime, și iarna, cînd 
consumul de energie electrică este 
mai ridicat, debitele sînt scăzute. 
Rîul Olt prezintă și un potențial hi
droenergetic amcnajabil de aproxi
mativ 3 miliarde kWh/an, ceea ce 
înseamnă aproape un sfert din re
sursele rîurilor interioare ale țârii în 
acest domeniu. Acest potențial este 
concentrat în special pe sectorul cu
prins între Turnu-Roșu și vărsarea 
în Dunăre și, în mod deosebit, pe 
zona Brezoi—Slatina.

Studiul-cadru, examinat și apro
bat de Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R., este rezultatul unei activi
tăți îndelungate și laborioase, coor
donate de Ministerul Energiei Elec
trice prin' Institutul de studii și 
proiectări hidroenergetice, la elabo
rarea căruia au colaborat toate mi
nisterele și organele interesate și, in 
special, Ministerul Agriculturii, In
dustriei Alimentare, Silviculturii și 
Apelor, Ministerul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor și C.S.E.A.L. 
Schema fixează jaloanele principale 
ale amenajării rîului Olt, în vederea 
valorificării complexe a resurselor 
sale hidraulice, satisfacerii multiple
lor interese ale folosințelor de apă 
și de combatere a efectelor ei dis
tructive. Principalele folosințe care 
au fost determinante pentru alegerea 
amplasamentelor și caracteristicilor 
lucrărilor hidrotehnice sînt : ener
getica, ce joaca, rolul preponderent 
pe sectorul' Făgăraș—Drăgășani, ■ și 
irigațiile, cu o pondere deosebită pe 
sectorul Slatina—Dunăre ; zona Dră
gășani—Slatina reprezintă 
de interferență, pe care 
ramuri menționate au un 
ximativ egal.

Ca atare, schema-cadru

realizarea unei cascade compuse din 
31 amenajări hidrotehnice, din care 
19 pe sectorul Dăești—Dunăre. Fie
care amenajare cuprinde un lac de 
acumulare, creat printr-un baraj de 
mică sau medie înălțime, diguri de 
protecție, o uzină hidroelectrică ; la 
unele din amenajări sint prevăzute 
scurte canale de derivație. Uzinele 
hidroelectrice totalizează o putere 
instalată de 1 000 MW — adică de 
aproape 5 ori mai mare decît pu-

PESTE 780

Uzinele și fabricile industriei 
construcțiilor de mașini au pre
văzut, în planul anului 1972, 
lansarea în producție a peste 
700 de produse noi : instalații 
industriale, mașini-unelte, apa- 
rataj electronic, calculatoare 
etc., rod al muncii de cercetare, 
al concepției tehnice a specia
liștilor români.

Asistăm, astfel, în aceste zile, 
la o serie de „premiere" în in
dustria construcțiilor de mașini. 
Printre acestea se numără și 
motorul de tractor de 80 C.P. 

. construit la uzinele ,,Tractorul“- 
Brașov. Supus probelor tehnolo
gice, noul utilaj a dovedit per
formanțe superioare. în curînd, 
motorul de 80 C.P. va fi intro
dus în producția de serie și des
tinat unor noi tipuri de trac
toare românești. Un alt produs 
nou, ieșit recent de pe banda 
de montaj, este presa de 100 
tone forță, cu multiple întrebu
ințări în industriile metalurgică 
și de construcții de mașini, rea
lizată de colectivul Uzinei me
canice Sibiu. (Agerpres)

Zîua de 24 Ianuarie 1839, Ziua 
Unirii Principatelor Române — Țara 
Românească și Moldova — a înscris 
o pagină de aur în cartea de glorie a 
poporului român. Marcînd realizarea 
într-o primă etapă a unității statale 
— unitate ce avea să fie desăvîrșită 
cu aproape șase decenii mai tîrziu — 
Unirea de acum 113 ani a avut pro
funde implicații în ansamblul vieții 

, societății românești, fiind punctul de 
plecare al unor transformări înnoitoa
re care au dus la constituirea, orga
nizarea și consolidarea României mo
derne.

început de drum, 24 ianuarie 1859 
a însemnat, tot
odată, o încunu
nare a unui pro
ces istoric, desfă
șurat vreme de 
secole. încă de la 
formare, poporul 
român, în pofida 
separării în mai 
multe formațiuni 
statale, a purtat 
din generație in 
generație conști
ința comunității 
originii și unită
ții de neam, atît 
de pregnant sub
liniată, pentru 
sine însuși și 
pentru străini, 
prin latinitatea și 
unitatea limbii 
sale. Cînd în ul
timii ani ai seco
lului al XVI-lea 
un grup de bo
ieri munteni de
clarau că doreau 
să fie „în unire 
cu (ara Moldovei, 
căci sîntem cu 
toții de-o limbă 
și de aceeași cre
dință", ei nu fă
ceau decît să ex
prime o convin
gere generală 
care sălășluia în 
inima întregului 
popor. Cronicarul 
Grigore Ureche 
decenii mai tîrziu, 
și moldovenii se trăgeau „de la un 
izvod" și proclama sigur de sine: „Ru
mânii, cîți se află l'_ 1' 
Ardeal și la Maramoroș, 
un loc sînt cu 
de Ia Rîm se 
șitul veacului al 
carul cărturar 
dea glas aceleiași 
dară acesta unde

•ada feudala, viața societății româ
nești. Condițiile generate de modul 
de producție feudal, ca și împrejură
rile externe au stăvilit cursul spre 
unificare statală pe care unitatea po
porului român o cerea, ceea ce n-a 
împiedicat însă ca în însăși orîndui- 
rea feudală să se dezvolte premisele 
ce aveau să asigure, într-o nouă eta
pă istorică, realizarea unității.

O dată cu destrămarea feudalismu
lui și ascensiunea capitalismului, cu 
creșterea rolului noii clase burgheze 
și începuturile clasei muncitoare în
seși, problema înfăptuirii statului u- 
nitar s-a impus ca una din nccesi-

UNIREA
NAȚIUNEA

A FĂCUT O!“
24 ianuarie 1859-moment crucial 

în istoria poporului român

remarca, citeva 
că muntenii

«tatal Transilvania în ceea ce ca era 
in marea ei majoritate pe plan etnic : 
o țară românească. In timpul mișcă
rii revoluționare din 1821 — cu pro
fund ecou dincolo de munți, pe tă- 
rîmurile transilvane — Tudor Vladi- 
mirescu, animat el insuși de o neîn
doielnică conștiință națională, îndem
na divanul din București să stabileas
că strînse legături cu cel din Iași 
„ea unii ce sîntem de un neam, de o 
lege și supt aceeași stăpînire..." și 
sublinia totodată necesitatea unei 
conlucrări politice, menită desigur a 
preluda viitoarea unitate statală.

Necesitatea făuririi statului unitar 
s-a impus și Re
gulamentului Or
ganic, care a cău
tat să ușureze vii
toarea unificare 
statală prin ceea 
ce era numit „în
ceputuri de o u- 
nire mai de a- 
proape între a- 
mîndouă prinți- 
paturile". Unirea 
nu era înțeleasă 
de spiritele îna
intate ale epocii 
numai ca o uni
ficare statală me
canică, ci ca un 
proces complex, 
menit a contribui 
atît la eliberarea 
națională, cit și 
la cea socială. 
„Adevărata națiu
ne — scria Ion 
Codru-Drăgușanu 

— e numai aco
lo unde poporul e 
bine reprezentat 
prin guberniul 
său, e acolo unde 
toate sînțirile, toa
te puterile și toa
te lucrările țintea- 
ză spre unul și a- 
ceiași scop, vaza 
și reputațiunea, 
respectul și gloria 
poporului in afa
ră, bunăstarea și 

mulțumirea fiecărei clase, fiecărui in
divid în întru".

Anul revoluționar 1848 a adus pe 
primul plan al atenției publice, în
tre alte probleme fundamentale, și 
pe aceea a făuririi unității statale a 

- națiunii române. în programele revo
luționare din țările române, în presa 
revoluționară, în corespondența frun
tașilor revoluției, ideea viitoarei uni
tăți este evidentă și numai compli
catele împrejurări externe au stăvilit 
exprimarea ei mai pregnantă și în
făptuirea ei, fie și parțială. Sinteti- 
zînd programele revoluționare din 
Moldova, Țara Românească și Tran
silvania în Dorințele partidei națio
nale, Mihail Kogălnieeanu a 
numit Unirea Principatelor „i 
nună" și „cheie de boită"

tățile sociale cu caracter obiectiv, 
unul din obiectivele principale ale 
luptei poporului român. Dezvoltarea 
națiunii moderne române a adus la 
ordinea zilei ca o cerință inexorabilă 
realizarea unui stat unitar și inde
pendent și totodată modem, în ca
drul căruia națiunea trebuia să-și 
găsească condiții optime de mani
festare. Este ceea ce și-a găsit re
flectare, pe plan spiritual, în afir
marea deosebit de puternică a con
științei naționale.

Exponenți străluciți ai acestei con
științe au fost spiritele luminate ale 
vremii din Țara Românească, Mol
dova, Transilvania, care au desfășu
rat în numele idealurilor de libertate 
și unitate o neobosită și pasionată 
activitate politică și publicistică. 
Corifeii Școlii Ardelene au răscolit 
inimile și au mobilizat la lupta de eli
berare largi pături ale societății ro
mânești nu numai din Transilvania, ci 
din întreg teritoriul locuit de români. 
Puternica răscoală din 1784, adevărat 
război țărănesc, a arătat nu numai 
forța țărănimii transilvănene și do
rința ei arzătoare de a înlătura ex
ploatarea feudală, ci totodată naște
rea în sinul ei a unor sentimente na
ționale, documente atestînd tendința 
răsculaților de a transforma pe plan

lăcuitori și la 
de Ia 

moldovenii și to(i 
trag". Spre sfîr- 
XVII-lea, croni- 

Miron Costin dă- 
convingeri : „Locul 

_______ _____este acum Moldova 
și Țara Muntenească este drept Da- 
chia — arăta el — cum și tot Ardea
lul cu Maramoroșul și cu Țara Ol
tului".

Legături economice strînse, cu tot 
caracterul închis al economiei feuda
le — cununa munților reprezentînd nu 
un element de separație ci, dimpotri
vă, o trăsătură de unire care oferea 
românilor prilej de întîlnire și adă
post pe înălțimile și pădurile ei ocro
titoare ; legături politice tinzînd nu 
rareori spre unitate — modelul cel 
mai strălucit în această privință 
reprezentîndu-1 unificarea realizată 
de Mihai Viteazul, simbol i>entru ge
nerațiile următoare ; legături cul
turale asigurate de o puternică co
munitate de viață spirituală, de obi
ceiuri și tradiții, au reprezentat fun
dalul pe care s-a dezvoltat, în peri-

r

prevede

un sector 
cele două 
rol apro-

Incj. Gheorghe STOICA
ad|unct al ministrului 
energiei electrice

(Continuare în pag. a Il-a)

se pot ciștiga

COOPERATORILOR PRAHOVENI

către in- 
școlar, 
printre 

spectacol 
un. sta-

premiilor și gratitica- 
țiilor ce 11 se vor cu
veni pentru realizările 
pe care le vor obține in 
cursul acestui an.

milioane..

Și /a gura sobei

CE DOVEDEȘTE HĂRNICIA Șl ISCUSINȚA

(Continuare in pag. a IlI-a)

de- 
,cu- 

a 
ansamblului de reforme ce se pre
conizau. Prin fluxul revoluționar 
care a ființat între țările române, 
prin conlucrarea revoluționarilor, 
ideea unității a fost și mai accentuat 
pusă î.n valoare și însăși înfrîngerea 
revoluției a scos în evidență faptul

Dan BERINDEI
șef de departament la Institutul 
de istorie „N. lorga"
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Vremea s-a înăsprit. 
Sîntem doar în ianua
rie ! în satele praho
vene, muncile la îndi
guiri, irigări, asanări 
nu se mai pot face. în 
schimb, se lucrează in 
atelierele C.A.P.

...Atelierul de tîm- 
plărie al .cooperativei 
agricole ,din Petroșani. 
I-am găsit țțp«meșterul 
Gheorghe Tiundafires- 
cu, dulgherii’' Vasilică 
Teodor, Nicolae Chir- 
că, Florea Stoica lu- 
crînd de zor ferestre 
și uși, alte sortimente 
comandate de cetățenii 
comunei. „în orice 
casă veți merge, ne 
spune inginera Maria 
Ștefan, veți găsi oa
meni care împletesc 
rogojini, coșuri din ră
chită. Cojocarii croiesc 
și cos bundițe, cojocele 
pentru femei, confec
ționează căciuli pentru 
bărbați. într-un cu- 
vint, in acest anotimp 
geros se creează o 
bună parte din venitu
rile de peste 1,5 mili
oane lei, care se obțin 
din aceste activități. 
Puțini săteni de la noi 
mai stau astăzi degea
ba, la gura sobei".

Dar numai pentru 
petroșeneni anul agri
col are, ca să spunem 
așa, 365 de zile ? Ia- 
tă-ne în comuna Buda- 
Palanca. Aici, numai 
în ultimele 10 zile 
s-au confecționat pes
te 30 000 de rogojini. 
Comuna are circa 800 
de familii și peste 500 
sint ocupate in această 
îndeletnicire bănoasă, 
în perioada de iarnă 
se produc circa 500 000 
de rogojini necesare 
sectorului de construc
ții, grădinilor de le
gume.

...Comuna Gorgota se 
află la numai 20 de ki
lometri de Ploiești. 
Aici se află iscusiți 
constructori de căruțe

și docare. Nu mulți, 
vreo 12. Dar produc
ția obținută pină acum 
dovedește nu - numai 
pricepere, ci și multă 
hărnicie. Pricepere și 
hărnicie care se con
cretizează în venituri 
anuale de aproximativ 
două milioane lei.

Așadar, zilele de iar
nă sint un bun prilej 
pentru mulți gospodari 
ai satelor de a folosi 
acest răgaz cu chib
zuință, de a crea po
sibilități multiple de 
lucru pentru coopera
tori, de a afla noi sur
se de venituri.

— Recent, ne spu
nea primarul comunei 
Băicoi, tovarășul Ma
rin Finichiu, consiliul 
popular a ajutat coo
perativa agricolă de 
producție să-și organi
zeze o nouă secție in
dustrială de construc
ții și timplărie meta
lică. Am procurat tot 
aparatajul pentru 
structura electrică și 
cooperatorii au în pre
zent și materia primă.

— Ce se va produce 
aici ?

— Meșterii coopera
tori din Băicoi vor 
realiza garduri meta
lice cu frumoase or
namente de sudură, 
confecții metalice pen
tru unele întreprin
deri. în prezent, la 
cooperativa agricolă 
din Băicoi funcționea
ză cu bune rezultate 
două secții de confec
ționat lăzi pentru scu
le. Se produce o largă 
gamă de cozi-unelte, 
de la șurubelniță pină 
la tîrnăcop. Coopera
tiva agricolă de pro
ducție a realizat anul 
trecut din aceste acti
vități circa 1,5 mili
oane lei.

— Anul trecut — 
aflăm de la tovarășul 
Dumitru Rencea, șeful 
comisiei economice de 
la U.J.C.A.P. — coope-

rativele agricole de 
producție din Prahova 
au înscris din activi
tățile industriale veni
turi de aproape 90 
lioane lei.

întrebăm :
— Dar în acest 

ce-și propun cele 
cooperative agricole 
din județ la capitolul 
activități industriale ?

— Cooperatorii au 
făcut multe propuneri. 
Pe baza lor s-a trecut 
la înființarea a incă 
83 noi secții de activi
tăți industriale. Coo
peratorii s-au orientat 
bine, mai ales asupra 
acelor produse pentru 
care au materie primă 
și care 
cuta 
Așa, 
dezvolta 
artizanat 
turi și 
confecții, 
pletituri 
timplărie și rotărie și 
cite altele. Cifra preli
minară a planului da 
producție pe 1972, la 
sectoarele anexe, se 
ridică pînă în prezent 
la 112 milioane lei. 
Spun, pînă în prezent, 
deoarece continuă să 
sosească noi propuneri. 
Și cite nu se vor mai 
face în adunările ge
nerale.

...Afară-i ger. Hîrie- 
țul și sapa au fost a- 
șezate în magazii și 
așteaptă să se încăl
zească vremea. Oame
nii satelor prahovene 
n-au încetat însă lu
crul. în secțiile și a- 
telierele cooperativelor 
agricole, în casele lor, 
ei continuă să produ
că bunuri materiale, 
întrecindu-se în hăr
nicie și pricepere.

se pot exe- 
în sezonul rece, 
bunăoară, vom 

sectoarele de 
de cusă- 

covoare, de 
pielărie, îm- 
din răchită.

Constantin 
CĂPRARU 
corespondentul 
„Scînteii"
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LOGICA STRANIE A EDUCAȚIEI FIZICE IN UNELE ȘCOLI Șl FACULTĂȚI

Sportul este obligatoriu 
..dar in mod facultativ

• 0 MĂSURA JUDICIOASA, ELUDATĂ ÎN APLICARE • CUM SE „DESPOVĂREAZĂ 
PROGRAME EXCESIV DE ÎNCĂRCATE • DEZVĂLUIRILE UNEI INVESTIGĂRI 

ÎN ÎNVÂȚĂMÎNTUL PROFESIONAL

Cu aproape un an în urmă, ziarul 
nostru relata pe larg despre analiza 
procesului de educație fizică și spor
tivă a tineretului studios în cadrul 
colegiului Ministerului Educației și 
învățămîntului, subliniind totodată 
importanța măsurilor concrete adop
tate ou acel prilej. De atunci, o mare 
parte dintre soluțiile preconizate de 
colegiu au prins viață, contribuind 
la îmbunătățirea activității de edu
cație fizică și sport în învățămin- 
tul de 
șoolar 
I—IV din învățămîntul de 
generală beneficiază săptămînal de 
trei ore de educație fizică ; la liceele 
pedagogice, numărul orelor pe săp- 
tămină s-a mărit de la trei la patru; 
în învățămîntul superior s-a extins 
predarea obligatorie a educației fi
zice și în anul al II-lea de studii. De 
asemenea, s-a introdus gimnastica 
zilnică (8—10 minute) în întreg în
vățămîntul general, liceal și profe
sional. Conform intenției de a se 
acoperi, pînă în 1976, necesarul de 
profesori de educație fizică, s-au 
inaugurat încă trei facultăți de spe
cialitate la Pitești, Constanța și Su
ceava. Importantă ni se pare și re
înființarea posturilor de inspectori 
școlari județeni pentru problemele 
educației fizice. Cu ocazia instruirii

toate gradele. In anul
1971—1972, elevii claselor 

"..................... cultură

din octombrie anul trecut a inspec
torilor numiți in cele 39 județe și în 
municipiul București, pe bună drep
tate a fost reliefată însă trebuința 
de a se imprima un caracter dinamic 
și entuziast acestei activități ce poa
te influența puternic perfecționarea 
educației fizice și sportive 
școlile din orașe și sate...

Este vorba, deci, de un 
evident, față de precedenții 
pe planul practic, cît și al mentali
tății de a privi educația fizică și 
sportivă ca parte necesară, integran
tă, a educației tineretului studios. 
Totuși, în procesul de înfăptuire a 
măsurilor la care ne referim s-au 
constatat și se oonstată încă unele 
neînțelegeri de fond a rolului educa
ției fizice ; sînt atitudini față de 
care sîntem de părere că Ministerul 
Educației și învățămîntului trebuie 
să intervină mai energic.

Se știe, de pildă, cu cită satisfac
ție a fost primită extinderea predă
rii obligatorii a educației fizice în 
anul al II-lea de studii din învăță- 
mîutul superior. Prin această măsură 
— pentru a cărei aplicare s-au depus 
eforturi multilaterale însemnate — 
numărul studenților cuprinși în mod 
organizat într-o activitate atît de 
utilă pentru viața și sănătatea lor, 
pentru dezvoltarea capacităților lor

la toate

progres 
ani, atît

fizice și intelectuale aproape că s-a 
dublat. Iată însă că nu toți au înțe
les utilitatea creării unui solid și ar
monios suport fizic, atît de necesar 
în anii de studii, cit și în activitatea 
tînărului după absolvirea facultății.

La numai citeva luni după adopta
rea hotărîrii de mâi sus, conducerea 
Institutului de medicină și farmacie 
din București făcea o întîmpinare în 
scris (adresa nr. 8 275/17 V 1971) pro- 
punînd menținerea educației 
ca disciplină facultativă nu 
pentru 
primul 
trebuie 
dreptul 
stitut din mijlocul căruia 
atîția pionieri ai introducerii educa
ției fizice drept disciplină obligato
rie în învățămîntul superior, în vre
muri cînd această disciplină era de
parte de a fi o preocupare de ordin 
statal.

Dacă cererea neașteptată a Insti
tutului de medicină și farmacie din 
București a fost respinsă la timp de 
către Ministerul Educației și învăță- 
mîntului, în schimb, conducerile 
altor institute și facultăți din țară 
au trecut mai pe ocolite la eludarea

fizice 
numai 

anul al II-lea, ci și pentru... 
an de studii ! Propunerea, 
s-o recunoaștem, era de-a 
surprinzătoare pentru un in- 

au ieșit

Valeriu MIRONESCU
(Continuare în pag. a IIX-a)
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BUCUREȘTI. — în 
întreprinderile și in
stituțiile din Capitală 
Apelul Biroului Exe
cutiv al Consiliului 
Național al F.U.S., 
întîmpinat cu o de
plină adeziune de că
tre toți oamenii mun
cii își găsește în a - 
ceste zile întruchipa
rea firească în nume
roase acțiuni și ini
țiative menite să con
tribuie la constituirea 
fondului de solidarita
te internațională. Pe 
baza propunerilor fă
cute de consiliile sec
toarelor, de organi
zațiile obștești din 
componența sa, Bi
roul Executiv al con
siliului municipal al 
F.U.S. a elaborat un 
plan bogat de acțiuni 
imediate sau de per
spectivă, care dă încă 
de pe acum o expre
sie elocventă partici
pării locuitorilor Ca
pitalei la această ac
țiune generoasă a ță
rii noastre. Pînă acum, 
au fost repartizate sec
toarelor F.U.S. 500 000 
de timbre, în valoare 
de 2.530.000 lei, care 
au început să fie di
fuzate în fabrici și in
stituții, în cartiere și 
în comunele subordo
nate. O dată cu aceas
ta, după cum ne-a 
relatat tov. Vasile 
Istrate, secretarul Bi
roului Executiv al 
Consiliului municipal 
F.U.S. București — o 
pondere însemnată în 
acțiunea de constitui
re a fondului de so
lidaritate internațio
nală o va avea și sui
ta de manifestări cul
tural-artistice și spor
tive ale căror veni
turi vor fi depuse în 
contul 45. Printre al
tele, la Sala palatului 
vor fi organizate, 
cu concursul unor ar
tiști de frunte ai sce
nelor bucureștene, 
două spectacole care 
vor deveni tradiționa
le în Capitală — 
„Festivalul primăve
rii" și „Festivalul

toamnei" — iar tea
trele •. dramatice și 
muzicale 'vor organiza 
suplimentar 36 de 
spectacole în sălile 
proprii sau în uzine, 
în urma cărora se 
prevetje realizarea 
unei sume de 100 000 
lei. La acestea se vor 
adăuga și încasările 
de la spectacolele si
milare ale celorlalte 
așezăminte culturale 
bucureștene. Consiliul 
municipal de educație 
fizică și sport a pre
văzut, la rindul său, 
manifestări sportive de 
mare atracție : gale 
de box, meciuri de 
baschet, volei și fotbal, 
iar filiala A.C.R. și-a 
propus organizarea u- 
nui concurs de viteză și 
îndemînare pe circuit 
închis, precum și a 
unui festival polispor
tiv. Alte manifestări 
de largă audiență vor 
fi organizate în ace
lași scop de 
spectoratul 
care anunță 
altele un 
susținut pe 
dion, în preajma des
chiderii noului an șco
lar în lunile care ur
mează, bucureștenii vor 
avea prilejul să vizi
teze numeroase expo
ziții cu vînzare a 
unor opere de artă 
donate de U.A.P., a 
unor obiecte și pro
duce de artizanat rea
lizate de coopera
ția meșteșugărească, 
cercurile de la Pala
tul pionierilor sau de 
elevii din școlile ora
șului în orele de lu
crări practice, de co
misiile de femei. în 
sfîrșit, printre cele
lalte acțiuni și iniția
tive, se cuvine men
ționată contribuția de
osebită la crearea a- 
cestui fond al genero
zității a constructori
lor bucureșteni, 
au hotărît 
ze metale 
tiere în 
500 000 lei 
ze totodată în același 
scop o parte din fondul

GALAȚI. — Biroul 
Executiv al consiliu
lui județean F.U.S. — 
ne-a declarat tov. 
Teodor Bumistruc, se
cretarul Consiliului ju
dețean Galați — a or
ganizat o discuție cu 
conducerile organelor 
județene de masă; și 
obștești, cooperatiste, 
de tineret ș.a., trecînd 
la stabilirea concretă 
a unor acțiuni pentru 
constituirea fondului 
de solidaritate interna
țională. O parte din
tre acestea au șiI fost 
înfăptuite. Printre al
tele, în această săptă- 
mînă, a avut loc pre
miera spectacolului 
„Doi pe un balansoar... 
muzical", susținut de 
formația Teatrului mu
zical. De asemenea, 
Teatrul de stat a pre
zentat, duminică 23 
ianuarie, un spectacol- 
matineu pentru elevi 
cu piesa „Secunda 58“ 
de Dorei Dorian.; în 
zilele imediat urmă
toare, în toate comu
nele și satele județu
lui vor începe să se 
desfășoare manifestări 
cultural-artistice . și 
sportive la care' își 
vor da concursul or
ganizațiile de masă și 
obștești, asociații; ale 
oamenilor de artă și 
cultură, asociația spor
tivă etc.

care 
să colecte- 
de pe șan- 
valoare de 
și să vire-

SATU-MARE. — 
După înființarea co
misiei județene: din 
Satu-Mare pentru con
stituirea fondului so
lidarității internațio
nale, consiliile locale 
ale Frontului Unității 
Socialiste din județ au 
ridicat, spre a difuza, 
60.000 ..................
loare 
sumă 
să se verse, pînă 
20 martie, în întregi
me în cadrul fondu
lui pentru solidarita
tea internațională.

de timbre în va- 
de 300 000 lei, 
care urmează 

la
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Tovarășului WILLI STOPH
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germana

BERLIN
Stimate tovarășe Stoph,
Afectat de. vestea cu privire la starea sănătății dumneavoastră, vă 

rog să primiți urările mele cele mai bune de însănătoșire grabnică.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
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Sini anunțate, de asemenea, 
în premieră, filmele :

,,Atunci l-am condamnat 
pe toți la moarte”

JUDEȚEANSCENAPUTEREA DESTINULUI
CORESPONDENȚII

TRANSMIT

CARNET
MUZICAL

Plaut.

CARNET CULTURAL ECRANULCONCERTE

fi

EXPOZIȚII

★
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BIHOR

în a- 
cali-

totuși 
atîta

fice în organizațiile de partid, la 
căminele culturale, școli, cluburi, 
cinematografe etc.

Dumitru 
AVAKIAN

SIBIU 
„Sici- 

Regia :

„SCÎNTEII"

dualitatea culturală Inventatori, ce faceți?

de VERDI
ÎN STAGIUNEA LIRICĂ A ORCHESTREI DE STUDIO 

A RADIOTELEVIZIUNII
Menită a lărgi publi

cului bucureștean po
sibilitatea cunoașterii 
unui cît mai extins 
repertoriu al genului 
de operă, stagiunea li
rică susținută de Or
chestra de studio a 
Radioteleviziunii pre
zintă în acest an cîte
va din marile capodo
pere ale genului din 
perioada preclasicis- 
mului și a clasicismu
lui muzical : operele 
„încoronarea Popeei" 
de Monteverdi și, res
pectiv, „Flautul ferme
cat" de Mozart. Ală
turi de aceste pagini 
de referință ale genu
lui, lucrări pe care le 
vom audia în lunile 
următoare, prezentarea 
— cu cîteva zile în 
urmă — a operei „Pu
terea destinului" de 
Verdi părea să se în
temeieze cel puțin pe 
două considerente : in
tenția — nu știm în ce 
măsură justificată — 
de a prezenta exhaus
tiv, iar nu selectiv, la 
București, întregul re
pertoriu verdian și, pe 
de altă parte, existen
ța în actualul moment 
a unui mănunchi de 
soliști de reală excep
ție, cîntăreți posedînd 
largi disponibilități 
pentru stilul romantic 
al belcanto-ului itali
an. Excepțional tim
brată, vocea baritonu
lui Nicolae Herlea re-

ține o prestanță sculp
turală demnă de stră
lucirea sonoră, de pu
ritatea glasului și plas
tica expresivă a cola
boratorului său, teno
rul Ludovic Spiess. In, 
acest context, soprana 
Maria Slătinaru a avut 
rolul unui partener e- 
gal, etalînd virtuți vo
cale și expresive capa-

bile să susțină parti
turi de înaltă răspun
dere pe scena primu
lui teatru liric al ță
rii. In roluri episodice, 
trebuie menționate, 
ca deosebit de realiza
te — vocal și actori
cesc — aparițiile soliș
tilor Zenaida Pally, 
Nicolae Florei și Con
stantin Gabor, ale lui 
Dan Mușetescu, Ion 
Stoian, Mihai Panghe 
și a Mihaelei Mărăci- 
neanu. Trebuie, de a- 
semenea, remarcată 
munca deosebit de a- 
tentă a dirijorului Ca
rol Litvin, deși atitu
dinea membrilor or
chestrei a fost în mai 
mică măsură angajată, 
iar unele solo-uri — 
cel de clarinet, de e- 
xemplu — au fost

khier neglijent inter
pretate.

Cu totul discutabilă 
ne-a apărut însă am
biția de a prezenta în 
concert versiunea inte
grală a acestei opere? 
una dintre cele mai 
inegale și mai puțin 
realizate a maestrului 
italian ; o riguroasă 
selecție a paginilor 
celor mai reprezenta
tive ar fi pus, desigur, 
în mai bună lumină 
marile momente ale 
partiturii și, pe de altă 
parte, ar fi scutit pu
blicul — capabil să 
vibreze intens la crea
ții verdiene de inte
grală valoare ca Tra- 
viata, Othello sau Fal- 
staff — de o audiție 
obositoare cuprinzînd 
aproape 4 ceasuri de 
muzică, din care, doar 
o parte rămîn, 
devăr, de bună 
tat.e.

Și nu trebuie 
uitat faptul că 
vreme cît pagini emo
ționante, de reală va
loare alei repertoriului 
romantic de operă — 
de la Weber la Wag
ner — rămîn încă puțin 
cunoscute publicului 
nostru, e păcat ca or
ganizatorii vieții mu
zicale să risipească 
forțe interpretative de 
excepțională valoare.

• TEATRUL DRAMATIC DIN 
BRAȘOV prezintă premiera pe țară 
a comediei lui Dan Tărchilă, „Un
chiul nostru din Jamaica". Regia : 
Eugen Mercus. Scenografia : Cristina 
Udrea. în distribuție : Paul Lavric, 
Maya Indrieș, Ovidiu Moldovan, Mi
hai Balaș, George Gridănușu, Savu 
Rahoveanu, Costache Babii, N. Al
bani, Luminița Blănaru, Geta Grapă 
și Dan Dobre.
• TEATRUL MAGHIAR DIN CLUJ 

a prezentat recent premiera absolută 
a piesei „Din ce se naște cărăbușul" 
de Mehes Gybrgy.

• TEATRUL MAGHIAR DE STAT 
DIN SF. GHEORGHE a prezentat în 
premieră pe țară piesa de teatru 
„Scăpărătoare»" de H. Cr. Andersen, 
în dramatizarea lui Kovăcs Dezsii, 
cea de-a patra premieră a Teatrului 
maghiar de stat din Sf. Gheorghe, în 
această stagiune. Piesa regizată de 
Lăszlo Kăroly are ca interpreți prin
cipali pe : Kirăly Jozsef, Bokor Ilona, 
Doboș Imre, Darvas Lăszlo, Dengyel 
I. Andor, Benczedi Săndor, Molnâr 
Gizella și alții.

• TEATRUL „AL. DAVILA" DIN 
PITEȘTI va prezenta în curînd pre
miera : Acul cumetrel Gurton". Re
gia Radu Boroianu. Scenografia : 
Beatrice Perișanu.

Tot teatrul piteștean a prezentat 
recent cel de-al II-lea spectacol- 
recital, din ciclul „Teatrul universal 
de-a lungul veacurilor", prefațat de 
prof. dr. docent I. Zamfirescu. 
Avînd ca temă comedia antică, spec
tacolul a inclus momente din „Norii" 
lui Aristofan și „Gemenii" lui 
în regia lui N. Cosmescu.

• TEATRUL DE STAT DIN 
anunță premiera spectacolului 
liana" de Aurel Baranga. 1 
Avram Besoiu. Scenografia : Adriana 
Leonescu. în distribuție : Nicu Nicu- 
lescu, Ligia Bossie. Dimitrie Bitang, 
Radu Basarab, Teodor Portărescu, 
Liliana Lupan, C. Stănescu, Geraldi- 
na Basarab. Steliana Stoicovici.

• TEATRUL DE NORD DIN SATU 
MARE — secția română a prezentat 
premiera pe țară a spectacolului 
„Roșii trandafiri numai pentru mine" 
de Sean O’Casey, în regia Iui Cris
tian Berger, absolvent de anul acesta 
al I.A.T.C. Scenografia este semnată

tot de un tînăr absolvent : Nicolae 
Lică.

• TEATRUL C. I. NOTTARA, 
prezintă un spectacol-recital de poe
zie română clasică „Dialog..." (Sce
nariul regizoral și direcția de scenă : 
Al. Ciprian).

Spectacolul, care se adresează în
deosebi tineretului, este închinat ce
lei de-a cincizecea aniversări de la 
înființarea U.T.C.-ului.

o TEATRUL MIC anunță premiera 
..Dragă-mi este dragostea" — spec
tacol de poezie (Eminescu. Arghezi, 
Blaga, Labiș). Regia : Karin Rex. 
Interpreți : Leopoldina Bălănuță. Dan 
Nuțu, Vasile Nițulescu, Maria Potra, 
Monica Ghiuță, Vasile Gheorghiu, 
Victoria Gheorghiu, Ileana Dunărea- 
nu, N. Ifrim.

• TEATRUL „LUCIA STURDZA- 
BULANDRA" : „Poezie și muzică". 
Regia : Valeriu Moisescu.

• TEATRUL CIULEȘTI : „De via
ță, de dragoste..." La recital își dau 
contribuția, alături de actori ai tea
trului, formațiile „Sincron" 
nus".

DIN ACTIVITATEA 
TEATRULUI NAȚIONAL

• Cu ocazia împlinirii a 120 de ani 
de la nașterea lui I. L. Caragiale, 
Teatrul Național va prezenta dumi
nică 30 ianuarie, ora 20, la sala Co
media, spectacolul cu piesa „O scri
soare pierdută". în distribuție : Cos- 
tache Antoniu, Radu Beligan, Al. 
Giugaru, Ion Finteșteanu, Marcel 
Anghelescu (artiști ai poporului), 
Carmen Stănescu, N. Brancomir (ar
tiști emeriți). Constantin Bărbulescu, 
Dem. Rădulescu, Ion Henter, Emil 
Liptac, Mircea Cojan. Regia : Sică 
Alexandrescu, artist al poporului.

Spectacolul va fi precedat de o ex
punere a acad. Șerban Cioculescu.

• A apărut nr. 11 din Caietul- 
program al Teatrului Național. Din 
sumar : Pagini inedite din Titu Ma- 
iorescu despre Delavrancea, Premie
rele stagiunii, Un interviu în exclusi
vitate cu Arletty etc.

• Un colectiv al Teatrului Națio
nal. în frunte cu artistul poporului 
Radu Beligan, se va deplasa la Bra
șov. în zilele de 26 și 27 ianuarie 
1972, pentru a prezenta un ciclu de 
spectacole cu comedia ..Jocul de-a 
vacanța" de Mihail Sebastian.

Băgați cărbuni!

Bogat program cultural 
educativ

Timp de patru zile, Rucărul, pi
torească localitate din Argeș, a 
găzduit un amplu program de ma
nifestări cultural-artistice. Ele au 
cuprins simpozioanele „Ion Barbu 
și creația sa" și „Rucărul — cen
tru de creație al artei populare 
muscelene", cu participarea unor 
invitați de la București și Pitești, 
a cadrelor didactice din comună, 
sărbătorirea a 75 de ani de la în
ființarea corului din localitate, un 
schimb de experiență cu președinții 
asociațiilor culturale din județ și 
cu directorii de cămine culturale, 
spectacole artistice ale artiștilor &- 
matori argeșeni și ale Teatrului 
„Al. Davila" din Pitești.

Cercetare sociologies 
județeană

PIATRA NEAMȚ (coresponden
tul „Scînteii", Ion Manea). — Din 
inițiativa biroului comitetului ju
dețean de partid, de curînd s-a des
fășurat în județul Neamț un inte
resant studiu sociologic asupra ac
tivităților politice și cultural-educa
tive de masă. Uii larg activ din 
domeniul muncii ideologice, socio
logi, au poposit pe rînd în fiecare 
din cele 70 de comune ale jude
țului și, împreună cu organizațiile 
de partid și cu alți factori de răs
pundere din mediul sătesc, au in
vestigat cele mai diverse laturi și 
forme ale muncii politice de masă.

Cu acest, prilej s-au recoltat nu
meroase opinii, au fost investigate 
formele învățămîntului de partid 
în satele județului, s-au revăzut 
programele de activitate ale cămi
nelor culturale și, în multe si
tuații, s-au luat pe loc măsuri care 
să determine înlăturarea neajunsu
rilor constatate. O bună parte din 
studiu a fost rezervată valorificării 
corespunzătoare a folclorului local 
și organizării unor activități speci-

„Săptămîna culturii 
botoșănene"

BOTOȘANI (corespondentul „Scîn
teii", N. Zamfirescu). — Pentru cu
noașterea reciprocă a vieții cultu
ral-artistice și generalizarea expe
rienței pozitive din acest domeniu, 
comitetele de cultură și educație 
socialistă ale județelor Botoșani și 
Vrancea și-au propus să organizeze 
între 24 și 30 ianuarie. ,,Săptămîna 
culturii botoșănene" în mai multe 
localități din Vrancea și „Săptămî
na culturii vrîncene" în județul 
Botoșani.

Azi, 24 ianuarie, la Focșani, 
vrîncemi primesc într-un cadru 
festiv pe mesagerii culturii din ți
nutul nordului Moldovei. Prima zi 
din „Săptămîna culturii botoșăne
ne" va debuta cu mai multe ex
puneri referitoare la viața cultural- 
artistică a județului Botoșani, la 
realizările și perspectivele econo
miei județului. Gazdele vor asista, 
apoi, la un spectacol folcloric sus
ținut de ansamblul „Stejărelul". în 
zilele următoare, în alte localități 
se va organiza simpozionul „Jude
țul Botoșani pe coordonatele socia
lismului", cu care ocazie se va 
prezenta și o gală de filme cuprin
zînd vizita conducerii superioare 
de partid și de stat în județul Bo
toșani, imagini din viața și opera 
lui Nicolae Iorga, originar din a- 
ceste locuri, aspecte din satul Flă- 
minzi, locul de unde a pornit vă
paia răscoalei din 1907. Printre alte 
acțiuni pe care botoșănenii le vor 
organiza în județul Vrancea no
tăm : vernisajul expozițiilor „Via
ța și opera lui George Enescu", 
„Viața și creația lui Mihai Emi- 
nescu", simpozionul „Mari persona
lități botoșănene", un recital de 
poezie, spectacolul „Zorile teatru
lui românesc", un concert simfonic 
extraordinar susținut de Filarmo
nica de stat din Botoșani.

• Astă-seară, ora 20, la Sala mică 
a Palatului va avea loc1 primul din 
cele șase concerte extraordinare, „Lu
crări camerale de Mozart". Interpre
tează cvartetul „Philarmonia".

• Miercuri 5, ora 20, la Ateneul 
Român se poate asculta cel de-al 
IV-lea program din ciclul „Muzica de 
epocă" (Renâștere-Baroc) — Școala 
engleză.

o Dirijorul simfonicului Filarmoni
cii de vineri 28 și simbătă 29 va 
Emil • Simon. Solist : Dan Grigore.

• Miercuri, 26 ianuarie, la Gale
riile de artă „Apollo" (Calea Victo
riei nr.. 57) va avea loc vernisaiul 
unei noi expoziții de grup. Expun, 
de data aceasta, artiștii : Vasile Do- 
brian, Ion Jiga și Alexandru Țipoia 
— lucrări de pictură, sculptură și 
grafică.

e Săptămîna aceasta pot fi vizi
tate :

— Expozițiile Tia Peltz și Neculai 
Hilohi — Ia Galeriile de artă „Si- 
meza" (Bd. Magheru nr. 20).

— Expoziția de ceramică Gheorghe 
Alexandra la Galeriile de artă „Am
fora" (str. Mihai Vodă nr. 2).

— Expoziția de acuarele „Emines
ciana", realizată de pictorița Maria 
D. Dima — în holul Universității 
populare (Sala Dalles — Bd. N. Băl- 
cescu nr 18).

— Expoziția de pictură și grafică 
a arhitectului I. Fiștioc — la Casa 
arhitectului (str. Episcopiei nr. 9).

Un nou film românesc a cărui pre
mieră va avea loc astă-seară. Fil
mul, producție a studioului „Bucu
rești". e realizat după nuvela 
„Moartea lui Ipu“ de Titus Po- 
povici (care semnează și scena
riul), în regia Iui Sergiu Nicolaescu. 
imaginea — Alexandru David ; mu
zica — Tiberiu Olah; decoruri 
arh. Mareei Bogos. în distribuție

‘ Arnza Pellea,-Cristian -Sofron, Ion, 
Besoiu, Gh. Dinică, Ioana Bulcă, Oc
tavian Cotescu, Iurie Darie, Maria- 
Clara Sebok, Eugenia Bosînceanu, 
St. Mihăilescu Brăila, Lazăr Vrabie 
ș.a. Umanismul, climatul psihologic 
al apreciatei nuvele, virtuțile colec
tivului de realizatori și interpreți — 
toate acestea au dus la realizarea 
unui film de o remarcabilă ținută 
profesională, care inaugurează pro
mițător prezența cinematografiei 
naționale în repertoriul anului 1972.

• „Aventuri în Ontario" — copro
ducție Franco-London Film — 
O.R.T.F — DEROPA, cu participarea 
studioului cinematografic „Bucu
rești". Este o ecranizare după Feni- 
more Cooper, în regia lui Sergiu Ni
colaescu și Jean Dreville. Cu : Hell- 
muth Lange Pierre Massimi, Juliet
te Villard, Christian Durac.

• „Ultimul războinic" — produc
ție a studiourilor americane, în re
gia lui Carol Reed. Cu : Anthony 
Quinn în fruntea distribuției.

să reluăm 
discuția ? Nu vă con
trazice nimeni. Este 
exact, dar absolut e- 
xact cum susțineți 
dumneavoastră ! îm
potriva focului ați in
ventat pompierii. Pom
pierii și, bineînțeles, 
furtunurile și alte tu
lumbe și ustensile. 
Fără a pune la soco
teală clopotele și sire
nele. împotriva ape
lor ați descoperit îno
tul și alte accesorii 
care sînt : slipul cu 
buzunar și fără, labe
le de giscă, căștile, 
papucii de plajă, ba 
chiar și trambulinele. 
De ce să trecem așa 
de ușor peste tram
buline î împotriva 
frigului ați născocit 
îmbrăcămintea groasă, 
țuica fiartă cu piper 
și alte mirodenii, 
tranșele I, a Il-a și a 
IlI-a de lemne, ges
tionari ai depozitelor 
de lemne birocratizați 
și unii chiar prea 
grași ; s-a făcut deci 
ceva împotriva frigu
lui. Sînt realizări și în 
combaterea căldurii. 
Dacă amintesc doar 
centrele de răcoritoa
re și este de ajuns I 

Dragii mei. există 
totuși o lacună ! Ce 
facem, iubiții mei in
ventatori, cu prostia, 
cu asta... cum îi zice... 
ignoranța ? Nu voi a- 
duce în discuție orice 
ignoranță. Nu mă 
voi referi la ignoran
tul care dă în gropi cu 
felinarul aprins. Trea
ba lui. Felinarul lui, 
gropile edililor...

Comuna Bucinișu a- 
parține de județul Olt 
și, mulțumită spiritu
lui gospodăresc, este 
admirată de toți cei 
care au ocazia s-o 
traverseze. Străzi largi 
și drepte mărginite de 
trotuare, spații verzi, 
pomi fructiferi, două 
școli arătoase, cămin 
cultural, un parc în 
miniatură. Și ca să 
întregesc imaginea a- 
cestei așezări voi cita 
dintr-o viitoare mono
grafie a comunei ...„da
torită hărniciei săteni
lor, spiritului gospodă
resc și priceperii con
ducătorilor, pe toate 
casele durate din cără
midă, acoperite cu 
tablă ori țiglă, in 
stțl aproape uniform 
și colorit policrom, in 
care sălășluiește bel
șugul — se profilează 
sute de antene de ra
dio șl televizoare, iar 
gardurile de piatră ce 
străjuiesc gospodăriile 
— cuprinse toate — a- 
par sub aspect urba
nistic".

Dar...
Dar tot In această 

comună există „o casă 
fără paratrăsnet", dar 
cu miros de putregai. 
Aici, în această casă, 
se găsesc : un nepot 
care abia a sosit de 
la dezalcoolizare, un 
unchi care-i pe cale să 
meargă la dezalcooli
zare și nu mai. știe de 
mult ce este munca, o- 
mătușă care-i finan
țează pe cei doi alco
olici și care este cu
noscută sub numele de 
„Ioana oarba". „Oar
ba" asta are un lanț

de briceag. La un ca
păt al lanțului un ac 
de siguranță, Iar la 
celălalt capăt, un ghioc. 
Și așa „oarbă" cum 
este, Ioana citește 
în ghioc. Că ci
tește Ioana în ghioc, 
drept să vă spun, deși 
locuiesc in apropiere 
de Piața Romană, mă 
doare-n cot. Poate să 
citească și-n coșul 
gunoi, și-n sobe de 
racotă, și în cozi 
piane... Poate să 
tească în ce vrea 
chiar și in cască
cosmonaut. Oful meu 
este altul. Cum dracu’ 
găsește ea clienți în
tr-o eră ca a noastră. 
D-aia vă întreb eu pe 
dumneavoastră, dragi 
inventatori, ce faceți, 
d-aia vă atrag atenția 
să nu șomați. Ați in
ventat „bășica" aia 
care, dacă te-ai urcat 
cu alcool în tine la 
volan și te pune să 
sufli în ea, se albăs-

de 
ie
de 
ci- 
ea, 
de

foileton

exlstă, 
spus, 

rău că

trește. Cam așa ceva 
mă gindeam eu să in
ventați. Asta pentru a 
veni în ajutorul „oar
bei" din Bucinișu. Să 
inventați, de pildă, un 
ghioc care dacă sufli 
in el (cei care se duc 
la ghicit sînt puși 
să sufle în ghiocul 
actual), să se albă
strească, să se înver
zească ori să se îngăl
benească in raport cu 
gradul de prostie... 
asta... de ignoranță al 
clientului.

Pentru că 
cum am mai 
și nu-mi pare
repet, ignoranți și ig
noranți. De pildă, 
la Ioana „oarba" vine 
un delapidator 
după 
taxa, 
gura 
spună „oarba" dacă cei 
care au venit în con
trol pot fi mituiți ori 
nu. Ioana citește in 
ghioc și-i spune că o 
să aibă o supărare, 
dar o să treacă peste 
ea... După delapida
torul în cercetare su
flă în ghioc o studentă 
de la chimia industri
ală din București, ve
nită în vacanță. Ioana 
îi spune :

— Ești în „scrisoare" 
cu un oacheș... Cum 
îl cheamă ?

— Nu e prea oacheș, 
dar

care, 
ce plătește 
așteaptă cu 
căscată să-i

are două nume. 
Să știi, el a mai 
in „scrisoare" cu 

care l-a „legat" 
ani. Să vii cu un 
de miere de al- 

, cu o găină mo- 
trei căței de us- 

i și 45 de lei. Dar

fost 
una 
pe 1 
chil 
bine, 
țață, 
turoi și tu utt ici. lyur 
vezi dă pentru „dez
legat" 
mine, să fii aici 
fața ghiocului, cînd e 
miezul nopții. Dezlegă
rile se fac numai în 
crucea nopții.

Da. Clientela „oar
bei" este și selectă : 
avocați, soții de a- 
vocați... Deși îmi este 
rușine mie de rușinea

trebuie să vii la 
in

lor, am aflat că pe la 
ghiocul „oarbei" au 
fost șl artiști. Ba chiar 
și o „prim-artistă“, 
care era „în trecere" 
pe acolo și a vrut să 
afle precis dacă va 
primi rolul pe care-l 
visează pentru stagi
unea in curs.

în autobuzul de Cra
iova. se tînguiau. de 
zor un cetățean — cu 
studii superioare, 
și rușine să-i 
profesia — din 
și o învățătoare 
județul Constanța 
bătuseră drumul 
pomană pină la, Buci
nișu. Ioana „oarba" 
era plecată cu lanțul 
de briceag, cu acul de 
siguranță și cu 
cui in „turneu", 
face și d-astea.

Pe plan local ? 
se prezintă „piața" pe 
plan local ? Chiar da
că iși va face Ioana 
„oarba" ghioc electro
nic, ori cu tranzistori, 
nu-i 
vreo atenție, 
din Bucinișu și 
împrejurimi. O 
din Bucinișu a fost „a- 
sigurată1' 
cițiva 
mărita 
orghe. 
Marin, 
pra, și 
decît a 
cel din 
entelă

Doamne cît de mih- 
niț ar fi sufletul meu 
dacă Ioana „oarba" ar 
fi răpită de rudele ei 
și mai apropiate 
comuna Obirșia 
lași județ), de 
este de pămînt. 
pire care o dată a 
greș. Rudele din 
birșia au aranjat 
un șofer de pe un 
tobuz s-o răpească 
pentru a-i finanța și 
pe ei. Paraziții din 
Bucinișu care trăiesc 
pe spinarea „oarbei" o 
păzesc insă cu străș
nicie. De aceea, nici 
nu se duc dmindoi o 
dată la dezalcoolizare.

Vai cît de mihnit ar 
fi sufletul meu dacă 
organele locale ori ju
dețene ar trece la mă
suri administrative îm
potriva Ioanei. împo
triva „oarbei" pe care 
eu o văd de-a dreptul 
nevinovată. Singura 
vină o are că-i finan
țează pe acei paraziți. 
Dacă inventatorii noș
tri s-ar grăbi și 
venta ghiocul 
care dacă sufli 
albăstrească ori 
înverzească în 
cu gradul de ignoran
ță al clientului aș in
sista pe lingă inspec
toratul județean Olt 
să-i dea „oarbei" chiar 
și o autorizație de 
funcționare a unui 
„cabinet" unde să ghi
cească cum stau unii 
cu circumvoluțiunile... 
Ba aș îndrăzni să in
tervin și pe lingă ser
viciul de circulație să 
facă niște semne care 
si indice la intrarea 
și ieșirea din Buci
nișu : „Atenție ! Aici 
se ghicește ! Numă- 
rați-vă circumvoluți
unile !“.

(Urmare din pag. I)
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. fost prevăzut 
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măritat cu 
pe deasu-

din 
(ace- 
unde

ar in- 
ăla în 
să se 
să se 
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Micuță TANASE

Milioane
cupoane

Pentru a-și spori contribuția 
la realizarea mai multor bunuri 
de consum destinate populației, 
întreprinderea de industrie lo
cală din Dorohoi a înființat o 
secție de confecții pentru copii 
menită să valorifice cupoanele 
de țesături rezultate, din pro
cesul tehnologic al uzinelor 
textile „Moldova" din Boto
șani. în noua secție vor lucra, 
la domiciliu, pensionari și gos
podine din orașele Dorohoi și 
Darabani.

Omagiu eroinei 
de la Jiu

între multiplele acțiuni Ini
țiate de Comitetul județean 
Gorj al U.T.C. în cinstea săr
bătoririi semicentenarului orga
nizației revoluționare de tine
ret, de o popularitate deosebită 
se bucură ștafeta „Ecaterina 
Teodoroiu", dedicată memoriei 
„Eroinei de la Jiu". Ștafeta 
prilejuiește organizarea unor 
evocări ale momentelor de luptă 
pentru independența și liberta
tea patriei. Ea a pornit de la 
Vădeni — Tg. Jiu, locul de 
naștere a eroinei, și va străba
te numeroase localități din ju
dețele Hunedoara, Dolj, Olt, 
municipiului București, Iași, Vas
lui și Vrancea, urmînd traseul 
pe care eroina Gorjului a în
scris memorabile fapte de 
eroism. In timpul ștafetei, un 
album special va reuni imagini 
reprezentative ale acțiunilor în
treprinse de toate organizațiile 
de tineret din județele amin
tite, pentru ca apoi să fie de
pus la casa memorială „Ecate
rina Teodoroiu".

de garoafe
La Oradea a fost construită 

prima seră încălzită cu ape ter
male și a Început „culesul" pri
melor garoafe Pentru actualul 
sezon — 300 000.

în comparație cu serele în
călzite cu sisteme clasice, utili
zarea apei termale a făcut ca 
prețul de cost să fie cu 1 leu 
mai mic de fiecare garoafă, 
întrucît ape termale există aici 
din abundență, iar orădenii sînt 
mari „consumatori de flori", s-a 
hotărît extinderea serei cu po
doaba <*i de primăvară

Atenție 
se filmează !

PLOIEȘTI (corespondentul „Scîn
teii", C. Căpraru). — La Palatul Cul
turii din Ploiești a fost organizată, de 
către Biblioteca municipală „Nicolae 
Iorga", o expoziție dedicată Unirii. Ex
poziția cuprinde un bogat material do
cumentar, istoric și literar-artistic, fo
tografii, stampe care se referă la eve
nimentul de la 24 ianuarie 1859. Tot 
cu ocazia sărbătoririi Unirii, colec
tivul Teatrului de stat din Ploiești a 
prezentat spectacole cu drama isto
rică a lui Mircea Ștefănescu „Cuza 
Vodă", spectacole la care au partici
pat mii de elevi și profesori.

BOTOȘANI (corespondentul „Scîn
teii", Nicolae Zamfirescu). — La 
Casa municipală de cultură din Bo
toșani a avut loc, în prezența unui nu
meros public, un simpozion cu tema : 
„Unirea Principatelor Române". în 
cadrul acestuia s-a vorbit 
importanța actului Unirii și 
reflectarea acestui remarcabil 
ment in literatura vremii.

FOCȘANI (corespondentul 
teii", Ion Nistor). — în după-amiaza 
zilei de 22 ianuarie, la istorica bornă

de hotar din Piața Unirii, numeroși 
cetățeni ai municipiului Focșani s-au 
întilnit pentru a omagia aniversarea 
Unirii Principatelor Române.

Seara, în sala teatrului a avut loc 
un spectacol literar-muzical.

Manifestări cultural-artistice dedi
cate istoricului eveniment au fost 
organizate și în alte orașe și comune 
din județul Vrancea.

despre 
despre 
eveni-

ORADEA (prin telefon de la Popa 
Iosif). — La Casa de cultură din 
Oradea a avut loc o manifestare su
gestiv intitulată : „Uniți în cuget și 
simțire", în cadrul căreia a luat cu- 
vintul dr. Alexandru Porceanu, cer
cetător științific principal la Institu
tul de istorie „Nicolae Iorga" al A- 
cademiei de științe sociale și politi
ce. Apoi, cele mai bune formații co
rale din localitate au susținut un con
cert închinat evenimentului. Clubul 
„Constructorul" din același oraș a 
găzduit un concurs de recitări intitu
lat „Patriei — inima și versul" — 
cu participarea a sute de elevi oră- 
deni.
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16,00—17,00 Lecții pentru lucrătorii 
din agricultură • întreține
rea livezilor tinere.
Scena — emisiune de infor
mație și critică teatrală. 
Refrene fără vîrstă. Pagini 
alese din muzica ușoară ro
mânească.
Stop-cadru.
Publicitate.
1001 de seri. Băiețelul de pe

18,00

18,30

13,45
19,15
19,20

afiș — „O călătorie neobiș
nuită".

19,30 Telejurnalul de searâ. 
20,00 - • - -

30,25

21,15

22,15

22,30

Hai să dăm mînă cu mînă. 
Emisiune de versuri și cîn- 
tece dedicate Unirii Princi
patelor Române.
Roman foileton : David Co
perfield (VI).
Steaua fără nume. Floarea 
din grădină. Emisiune-con- 
curs pentru tineri interpreți 
de muzică populară. Prezin
tă Dan Deșliu. Emisiune de 
Simona Patraulea și Sorin 
Grigorescu.
Din țările socialiste. R.P.D. 
Coreeană — peisaj rural. 
Telejurnalul de noapte.
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că realizarea unității statale într-o 
primă etapă, prin unirea Moldovei și 
Țării Românești — unire mai lesni
cioasă întrucît ambele țări se aflau 
sub aceeași dominație străină — 
avea să declanșeze intr-un mod ire
versibil procesul istoric al formării, 
statului român modern. Făcîndu-se 
ecoul acestui punct de vedere, Nicolae 
Bălcescu 6Cria în primăvara anului 
1850 că „problema unității a făcut 
mari progrese și s-a simplificat foarte 
mult". „Unirea Valahiei și a Moldo
vei — adăuga el — este un 1’apt îm
plinit pentru toată lumea..." Vizionar, 
el mai arăta, subliniind prin aceasta 
faptul că Unirea Principatelor nu 
înseamnă decît prima etapă pe dru
mul unității statale, că românii su
puși dominației Austriei urmau . să 
dobîndească unificarea lor și că o 
dată cu constituirea „alături" a două 
mari grupe de români „cine le va mai 
putea împiedica să se unească ?“ 
„România noastră — conchidea el — 
va exista deci." Tot Bălcescu este cel 
care a cerut ca lozinca pașoptistă 
Dreptate ! Frăție ! să fie întregită 
prin cuvîntul cu adinei semnificații 
de Unitate !

In deceniul următor revoluției de la 
1848, ideea Unirii Principatelor a 
cuprins toate păturile societății, de
venind o adevărată forță materială, 
polarizatoare a energiilor naționale 
și împletindu-se pentru mase cu nă
zuința unor fundamentale înnoiri pe 
plan social. Mihail Kogălniceanu, 
unul din principalii ei purtători de 
cuvînt. în foaia „Steaua Dunării" — 
pe care voise s-o întituleze „Jurnalul 
Unirii" — a proclamat, răspicat Uni
rea Principatelor ca „dorința vie și 
logică a marii majorități a români
lor", „singurul mod în stare de a 
consolida naționalitatea româiților, 
de a le da demnitate, putere”.

Unirea a devenit totodată și o pro
blemă internațională, fapt la care a 
contribuit și propaganda patriotică 
întreprinsă de revoluționarii români 
exilați peste hotare. Problema Prin
cipatelor române și a eventualei lor 
unificări a intrat în dezbaterea di
plomatică încă din timpul conferin
ței de la Viena din 1855. cauza ro
mânească găsind sprijin în Franța, 
Rusia, ca și în Piemont și în Prusia 
— care acționau și ele pentru reali
zarea unității italiene și germane

în primăvara anului 1856, Congresul 
de pace de la Pari

războiului Crimeii, n-a dat o soluțio
nare problemei românești, dar. 'în 
schimb, a hotărît consultarea directă 
a voinței locuitorilor Principatelor 
prin intermediul unor Adunări 
Ad-hoc, în care urmau să fie repre
zentate — într-o proporție însă ne
dreaptă pentru majoritatea populației 
— toate clasele și păturile sociale. 
Dind dovadă de fermitate, românii 
au impus constituirea unor adunări 
unioniste. care au exprimat în 
toamna anului 1857 în unanimitate în 
Țara Românească și cu o cvasi-una- 
nimitate în Moldova — unde nu s-au 
înregistrat decît două voturi potriv
nice — dezideratul înfăptuirii statu
lui unitar. Adunarea Ad-hoc a 
Moldovei considera Unirea ca „dorința

piedicat împlinirea unei fierbinți 
aspirații a națiunii. Dobîndind, în 
Adunarea Electivă a Moldovei, majo
ritatea mandatelor. Partida Națională 
a impus Ia 5 ianuarie alegerea ca 
domn a colonelului Alexandru loan 
Cuza, fruntaș pașoptist și fervent 
luptător pentru Unire. O bucurie fără 
margini a cuprins întreaga Moldovă, 
ea propagîndu-se și în celelalte țări 
românești, deoarece Cuza reprezenta, 
prin persoana sa, simbolul înnoirii și 
al înfrîngerii reacțiunii.

La București, situația Partidei Na
ționale era mai îngrijorătoare datorită 
faptului că o căimăcănie reacționară 
interimară asigurase conservatorilor 
majoritatea în Adunarea electivă. 
Pentru a-i sprijini pe deputății unio-

is, care a pus capăt

cea mai mare, cea mai generală, acea 
' hrănită de toate generațiile trecute, 
acea care este sufletul generației ac
tuale, acea care împlinită va face 
fericirea generațiilor viitoare".

Dar divergențele dintre puterile 
Europei — devenite puteri garante ale 
Principatelor o dată cu tratatul de la 
Paris din 1856— au făcut ca ele să 
nu rezolve problema în sensul năzuin
țelor arzătoare ale națiunii române. 
Convenția de la Paris din august 1858 
acorda titulatura comună de Princi
patele Unite, hotăra constituirea la 
Focșani, oraș de graniță, a unei Co
misii Centrale legislative și a unei 
Curți de Casație, comune celor două 
țări, dar, totodată, menținea separa
ția, fiecare principat urmînd să aibă 
domnul, guvernul, administrația și 
adunarea sa proprie.

în fața situației ce se crease, po
porul român a luat rezolvarea pro
blemei Unirii în propriile sale miini, 
dind dovadă de- curaj, dar și de 
multă înțelepciune și tact politic. 
Nici caracterul limitativ al_ dispoziți
ilor electorale 
care mărgineau la cîteva mii de oa
meni alegătorii din cele două ." 
nici uneltirile reacționare și presiu
nile puterilor ostile Unirii n-au îm-

anexate Convenției.

țări,

niști, s-au adunat însă în jurul clă
dirii din Dealul Mitropoliei, unde era 
întrunită Adunarea, zeci de mii de 
oameni, orășeni și țărani. Ca „o mare 
vie", cum califica un martor ocular 
presiunea maselor, poporul a ținut 
majoritatea reacționară sub puterea 
sa și a silit-o să cedeze, să dea curs 
împlinirii aspirațiilor naționale.
24 ianuarie 1859, după trei zile 
dezbateri furtunoase, în timpul 
rora deseori masele pătrunseseră în 
sala de ședințe, arătînd deputaților 
forța lor. a fost ales ca domn al Țării 
Românești tot Alexandru Ioan Cuza. 
Prin această dublă alegere, Unirea 
Principatelor devenea un fapt împli
nit. La această veste, poporul a fost 
cuprins de un uriaș entuziasm. „Nu 
se mai auzeau, în toată capitala — 
comenta un ziarist al vremii — decît 
cele mai vii demostrații de bucurie : 
Să trăiască Cuza ! Să trăiască viito
rul nostru stăpinitor ! zbura din gură 
în gură, din inimă în inimă ; îmbrăți
șările cele mai cordiale, sărutările cele 
mai înfocate, expresia celei mai en- 
tuziastice bucurii a ochilor, erau sin
gurul spectacol ce se vedea pc toate 
ulițele, pe toate răspîntiile. pe toate 
locurile publice ale Bucureștilor". 
Comentind, peste cițiva ani, eveni-

La 
de 

că-

mentele din 1859, unul dintre făuritorii 
lor spunea pe drept cuvînt că 
„Unirea — națiunea a făcut-o !“. Uni
rea a apărut ca unul dintre marile 
„fapte împlinite" ale istoriei univer
sale pe care dîrzenia unui popor, si
gur de justețea cauzei sale, l-a im
pus în pofida oricăror opreliști.

Actul măreț de la 24 ianuarie 1859 
a constituit un moment hotărîtor în 
procesul evolutiv al formării și con
solidării României moderne, a deschis 
o nouă etapă în această evoluție, sti- 
mulînd progresul pe toate planurile. 
Reforme fundamentale — și în. pri
mul rînd reforma agrară din 1864 — 
au schimbat în profunzime structurile 
statului, au dat un puternic impuls 
dezvoltării forțelor de producție și 
a noilor relații-capitaliste, au favori
zat dezvoltarea culturii, permițînd 
afirmarea. într-o mai mare măsură, 
a energiei creatoare a poporului ro
mân. Consolidînd forța economică și 
militară a statului român. Unirea 
din 1859 a constituit o premisă esen
țială pentru cucerirea independenței 
naționale în 1877.

Ecoul Unirii s-a repercutat puternic 
dincolo de munți, stimulînd lupta 
românilor transilvăneni pentru elibe
rarea națională și „Unirea cu țara". 
Idealul scump al făuririi statului na
țional unitar român avea să-și gă
sească împlinirea la 1 decembrie 1918, 
prin lupta neprecupețită a celor mai 
înaintate forțe, a maselor celor mai 
largi de pe ambele versante ale Car- 
paților. Unirea a deschis calea pen
tru ascensiunea a noi forțe social- 
politice, pentru dezvoltarea mișcă
rii muncitorești și transformarea ei 
în forța cea mai avansată a societății 
românești, capabilă să-i călăuzească 
ascensiunea spre o orînduire nouă, 
superioară — socialismul.

La 113 ani de la Unirea Principate
lor, România se înfățișează ca o 
țară cu adevărat și pe deplin liberă, 
suverană și independentă, în care 
poporul muncitor, stăpîn unic al 
soartei 
naționale, 
spre 
gram elaborat de partidul comu
nist 
cialiste multilateral dezvoltate, 
ceasta este expresia. în noile 
diții, a supremului ideal național de 
înălțare a României pe trepte su
perioare ale progresului și civili
zației și, totodată, cea mai înaltă 
cinstite adusă înaintașilor care, 
lupta lor neprecupețită, au 
statul național unitar român.

Această Inscripție a fost întîl- 
nită tot mai des, în ultimul 
timp, în diferite puncte ale ora
șului Huși. Cineamatorii casei 
de cultură din localitate au ob
ținut, în 1969, la concursul re
publican, premiul special al ju
riului, apoi în 1971 premiul 1 
pe țară cu pelicula „Explozia* 
și un premiu la Praga, în con
cursul „Intercamera". în pre
zent ei lucrează un film docu
mentar inspirat din viața coo
perativelor agricole Corni și 
Huși, fruntașe pe județ, care 
au obținut în 1971 cele mai mari 
producții din istoria acestor 
locuri la struguri, porumb și 
leștime. Totodată, s-au realizat 
primele imagini la filmul ar
tistic „Fîntîna".

TELEORMAN

Povestea vorbii
„Iarna — car și vara — sa

nie" — spune proverbul despre 
bunii gospodari. Nici teleormă
nenii nu fac excepție. Au în
ceput de pe acum să-și pregă
tească acțiunile de înfrumuse
țare a comunelor și satelor. Pe 
lingă măsurile luate de a pro
duce, pe plan local, răsaduri 
pentru . milioane de flori, nu
meroși gospodari, între care cei 
din Furculești, Crîngul, Nanov 
și Smîrdioasa s-au aprovizionat 
din timp cu materialul horticol 
și dendrologic necesar de la 
unele stațiuni specializate din 
țară.

în
stăpin unic 

al întregii avuții 
forțele 

mărețului pro-

sale,
, își concentrează 

a da viață

de făurire a societății eo-
A-

con-

prin 
creat

40 de ani 
pentru Ovidiu
Cu prilejul 

tura „Dacia" a 
vidiu — omul 
prof. univ. Nicolae Lascu, 
librăria „George Coșbuc" _ .. 
Cluj a avut loc o întîlnire în
tre autor și cititori. în cuvîntul 
său, academicianul Constani’n 
Daicoviciu a arătat că lucrarea 
omului de știință clujean a fost 
elaborată în urma unor studii 
și cercetări întreprinse timp de 
peste 40 de ani, perioadă în 
care autorul a publicat circa

■ 20 de lucrări în limbile română 
și italiană

apariției în edi- 
monografiei „O- 
și poetul", de 

la 
din
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„Cupa Caraimanuî" 
la schi-fond

De ieri, Clujul găzduiește

Plecarea tovarășului Ștefan Peterfi 
la funeraliile regelui Frederik al IX-lea

POIANA BRA
ȘOV (prin tele
fon, de la B. 
Radu). Este un 
lucru bine cu
noscut că, spre 
deosebire de în
trecerile schio
rilor alpini, con

cursul fondlștilor se desfășoară in
tr-un anumit anonimat. Totuși, cea 
de-a treia ediție a „Cupei Caraima- 
nului", desfășurată in acest an, da
torită lipsei de zăpadă, în Poiana Bra
șov, a oferit prin întreaga sa desfă
șurare un adevărat spectacol, arătind 
o dată mai mult că la fond victoria 
se obține printr-o luptă poate chiar 
mai mare, mai îndârjită decit in schiul 
alpin.

Participarea prestigioasă de care 
u-a bucurat concursul — la start au 
fost prezenți tineri fondiști din Ceho
slovacia, Polonia, Ungaria, Bulgaria 
și România — a dat naștere, chiar 
din prima zi, unor dispute pasio
nate, soldate adesea cu surprize. Cu 
deosebit interes a fost urmărită în
trecerea fetelor pe distanța de 5 kilo
metri, care a adus pe prim plan pe 
reprezentantele Cehoslovaciei și ale 
României. Tînăra noastră schioare, 
Elena Bășa — aspirantă, după pă
rerea multor specialiști, la primul 
loc — a trebuit să cedeze pe ulti
mele sute de metri sportivei ceho
slovace Blanca Saforova, care, cu 
un finiș mai puternic, a reușit să-și 
adjudece victoria.

Duminică, probele de ștafetă au 
oferit, la rândul lor, prilejul unor 
dispute nu mai puțin interesante. Re
prezentanții Cehoslovaciei și-au de
monstrat încă o dată buna lor pregă
tire, învingi nd — la o diferență 
mică, ce-i drept — prima noastră e- 
chipă. La ștafetă masculin, echipa 
română s-a impus cu autoritate în 
fața echipelor Poloniei și Cehoslova
ciei, clasate pe următoarele locuri.

„Valoarea concursului — ne de
clara tov. Ștefan Stăiculescu, antreno
rul lotului republican de junioare — 
a fost destul de ridicată, mai ales da
torită faptului că printre invitați 
s-au aflat sportivi recunoscuți pe 
plan european, cum au fost schiorii 
cehoslovaci și polonezi, situați pe 
locuri fruntașe la ultima ediție a 
campionatelor europene de juniori. 
Apreciez că echipele noastre, și în 
special fetele, s-au comportat in ge
neral bine, aflîndu-se intr-un vizibil 
progres in comparație cu anul trecut. 
Pînă la campionatele republicane și 
balcanice, pentru care ne pregătim 
In prezent, sînt încă multe lucruri 
de pus la punct...".

Flacăra 
ce va 
Sapporo, 
Jocurilor, 
de tone de petrol li
chefiat — a ajuns joi 
dimineața, la orele 
8,55, în insula Hokkai
do, unde va avea loc 
„Olimpiada albă". Va
sul „Taisetsu Maru“, 
cane a transportat-o 
prin strâmtoarea Tsu- 
garu, pe sub care se 
află în construcție cel 
mai mare tunel 
marin de 
din lume, între 
lele Hokkaido și Hon
shu, a fost escortat de 
cinci distrugătoare ale 
marinei militare japo
neze pină în portul 
Hakodate, unde a fost 
preluată de o echipă de 
tineri sportivi în pre
zența guvernatorului 
Hokkaido, Naohiro Do- 
gakinai. Sirenele tu
turor vaselor din port 
au răsunat, în timp ce 
trei torțe au fost a- 
prinse de la flacăra 
adusă de vas, urmînd 
ca ele să ajungă la 
Sapporo, pe trei rute 
diferite, la 29 ia
nuarie.

în satul olimpic, unde 
există deja acea at
mosferă caracteristică 
marilor întreceri spor
tive, printre primii 
sportivi sosiți se află 
și boberii români. îm
preună cu echipele de 
bob ale Canadei și 
Suediei, ei au început 
antrenamentele' pe pir
tia de bob de pe mun
tele Teine, încă de a- 
cutn o săptămînă. Zia- 

Japan 
anunță

Boberii - pe pirtia
de la Piatra Arsă

PIATRA AR
SA (prin tele
fon de la Nicolae 
Sbârcea). — La 
sfirșitul. săptă
mânii trecute, pe 
pirtia-școală din 
vecinătatea ca
banei Piatra Ar
să s-a disputat

primul concuns al anului com- 
petițional de bob. întrecerile — 
dotate cu „Cupa Prahova" — s-au 
bucurat de un frumos succes, la 
start fiind prezente 22 de echipaje 
aparținînd unor cluburi și asociații 
sportive din București, Sinaia și Bra
șov. La sfirșitul celor patru manșe, 
clasamentul general are în frunte, 
în ondine, echipajele : Eugen Bog
dan—Șt. Panaitescu (Clubul schi-bob 
Sinaia), N. Stavaraehe—I. Popa (Ar
mata Brașov), I. Benghiu—Marian 
Niculescu (Bucegi Sinaia). Cea mai 
rapidă coborire pe pîrtia de la Pia
tra Arsă (lungime : de 400 m, 6 vi
raje) a efectuat-o echipajul V. Sto- 
ian—V. Juncu (Clubul schi-bob Si
naia) — 21”85/100.

Pe aceeași pîrtie, astăzi și mîine 
va avea loc o nouă competiție — 
„Cupa Sinaia".

(Urmare dîn pag. I)
aplicării hotărârii. Iată un șir îndea
juns de lung de exemple. în cadrul 
Institutului politehnic din Timișoara, 
la facultățile de construcții, de me
canică, de chimie și de mecanică 
a.grioolă educația fizică în anul al 
II-lea de studii este menținută în 
situația de disciplină facultativă ! 
Aceasta în timp ce la electrotehnică, 
una dintre cele mai dificile facultăți 
ale aceluiași institut, educația fizică 
este prevăzută, normal, conform ho
tărârii, drept obligatorie. Aceleași 
diferențe stridente de optică în
tre consiliile profesorale se întâlnesc 
și in sinul altor, instituții de învăță
mânt superior. La Facultatea de 
calcul economic și cibernetic din ca
drul A.S.E. București, educația fizică 
a fost total exclusă din planul de în
vățământ al anului II, iar la faculta
tea de comerț exterior ea nu mai 
figurează printre disciplinele obli
gatorii începind cu semtestrul al 
II-lea. La Institutul de construcții 
București, de la 1 noiembrie 1971, 
educația fizică nu se mai predă obli
gatoriu la facultățile de construcții 
civile, de construcții feroviare, dru
muri și poduri, de construcții hidro
tehnice, de mașini și utilaje pentru 
construcții, dar se menține normal 
în planurile de învățămînt. pentru 
ambele semestre, în cadrul, facultății 
de instalații. Lista ar mai putea fi 
completată cu exemple și din alte 
centre universitare.

în general, motivările situației a- 
rătate sînt aproape identice : progra
mul studenților e încărcat, nu mai 
suportă a fi supraîncărcat cu încă o 
disciplină obligatorie, adică educația 
fizică. Probabil, o contraargumentare 
nici nu mai e necesară pentru ma
joritatea cititorilor. Totuși, nu pu
tem să nu observăm că „disciplina" 
despre care vorbim este singura ce 
nu cere studiu teoretic, nici teme 
pentru „acasă", nici lucrări supli
mentare de laborator. Iar, fiindcă 
orele de sport au loc după orele de 
efort '.intelectual sau între acestea, 
mai degrabă se poate zice că ele 
„descarcă" programul decit îl „încar
că", datorită faptului că în condițiile 
de mai sus efortul fizic relaxează, 
într-un anumit sens, odihnește pe 
student. Acestea sînt, firește, lucruri

olimpică — 
consuma la 

în timpul 
aproape 40

sub- 
cale ferată 

insu-

rul „Țhe 
Times", care 
aceste antrenamente, 
arată că boberii celor 
trei țări „sînt primii 
care au folosit pirtia, 
fiecare echipă cobo- 
rind . cu multă precau
ție, folosind de multe 
ori frînele". După 
mele încercări, ei 
apreciat că pîrtia 
bună, amintind 
multe privințe de 
din Grenoble.
de bob a Italiei, sosită 
la Sapporo fără să se

pri- 
au 

este 
în 

cea 
Echipa

așternerea, în cîteva 
ore, a unui strat de 
zăpadă de un metru 
— creîndu-se astfel o 
dificultate în plus e- 
chipelor însărcinate 
cu întreținerea piste
lor și pîrtiilor de con
curs.

A început și aci „jo
cul pronosticurilor". 
După cum scriu zia
rele, pe lista marilor 
favoriți se află și japo
nezii Yukio Kasaya (la 
sărituri cu 
Yuko 
niuțe 
cum 
Daily 
Ion, echipa japoneză 
are o sarcină dificilă, 
pentru a se clasa în
tre primele, avînd de 
luptat cu rivali 
bine pregătiți, 
sînt echipele 
niei, României, 
Germane, Norvegiei, 
U.R.S.S. La hochei pe 
gheață se anunță o 
luptă strânsă între 
echipele Norvegiei, 
Japoniei, U.R.S.S., 
Cehoslovaciei, S.U.A. 
și Elveției.

Comitetul 
nizare al 
așteaptă 
mă atenție, 
hotărârea definitivă 
C.I.O. cu privire 
situația schiorilor con
siderați non-amatori 
în accepția președin
telui Comitetului O- 
limpic Internațional, 
Avery Brundage. Zia- 

patinatorii australieni., rele japoneze cuprind 
Curînd însă ei au fost 
nevoiți să-și întrerupă 
antrenamentele, deoa
rece vîntul puternic și 
ninsoarea au așternut 
pe pistă un strat gros 
de zăpadă, făcînd-o 
pentru o perioadă im- 

................. 1 ulti- 
oficialitățile

Olimpice de. 
mani testat 

față de o 
încălzire a

anunțe in prealabil, 
i-a impresionat cel 
mai mult pe experții 
japonezi, care apre
ciază că „italienii co
boară ca in cursele de 
automobile". Deocam
dată, aprecierile se 
fac „după ochi", pîr- 
tiile nefiind deschise 
oficial și deci coborî- 
rile nu sînt cronome
trate. Echipajele vor 
începe să cunoască 
exact ce pot începind

de vineri, cînd va fi 
instalată celula foto- 
eleotrică.

Pe patinoarul de 
viteză de la Mako- 
manai, unde va avea 
loc ceremonia oficială 
de deschidere, primii 
și-au făcut apariția

schiurile), 
Ohtaka (la să- 
femei). După 

scrie „Mainichi 
News", la biat-

foarte 
cum 

Polo- 
R. D.

de orga- 
Olimpiadei 
cu maxi- 

desigur, 
a 

la

ample relatări pe a- 
ceastă temă, sugerând 
ca, pentru a nu se 
pune în pericol Jocu
rile ca atare, întrece
rile de schi să conteze 
în cadrul unui cam
pionat mondial.

în ciuda acestei con
troverse. la Sapporo 
„febra olimpică" creș
te de la o zi la alta, 

mai 
mulți sportivi și ofi
cialități sosesc în a- 
ceastă insulă din nor
dul îndepărtat al arhi-

practicabilă. în 
mele zile,
Jocurilor 
iarnă au 
neliniște 
oarecare 
vremii, dar nu pentru 
că aceasta ar duce la 
topirea zăpezii, ci . _
pentru că s-ar putea. pelagului japonez, 
să apară acel feno
men „Doka yuki"

în timp ce tot

FI. ȚUIU

it

La Tusnad sînt în plină desfășurare campionatele de patinaj viteză. Vre
mea favorabilă, preocupările organizatorilor și forma bună a concurenți- 
lor contribuie deopotrivă la frumusețea întrecerilor, spre satisfacția nume
roșilor spectatori, majoritatea oameni ai muncii veniți la odihnă, și a spe
cialiștilor. Tn fotografie : pe pista de gheață a lacului Ciucaș, un grup de 

patinatori se „încălzesc" înaintea startului

IF<

CAMPIONATELE INTERNATIONALE
DE TENIS DE MASĂ 

ALE ROMÂNIEI
CLUJ (prin telefon, de la Paul 

Radvani). — Duminică dimineața, in 
sala sporturilor din localitate au în
ceput campionatele internaționale de 
tenis de masă ale României, la care 
sînt prezenți jucători și jucătoare de 
pe trei continente, reprezentînd 10 
țări : Anglia, Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. P. Chineză, Cuba, R. D. Ger
mană, Iugoslavia, Polonia, Ungaria 
și România. Prezența la Cluj a va
loroșilor jucători chinezi (campioni 
mondiali la echipe masculine), a 
sportivei Li Li (semifinalistă la cam
pionatele mondiale de la Nagoya), a 
campionilor R. D. Germane (Bernd 
Raue și Doris Hovestădt), a campi
oanei Poloniei (Woznicza Witold), 
alături de cele mai bune „palete" 
ale țării noastre, în frunte cu Maria 
Alexandru și Șerban Doboși, asigură 
competiției o ridicată valoare teh
nică.

Proba inaugurală a întrecerii (cea 
pe echipe) la care iau parte 15 for
mații masculine și 14 feminine, a 
prilejuit partide interesante, viu 
disputate. N-a lipsit mult să con
semnăm chiar o surpriză de propor
ții : eliminarea primei reprezentative 
masculine a R. P. Chineze de către 
formația R. D. Germane. Tot o în- 
tilnire echilibrată au furnizat selec
ționatele Poloniei și României ; în 
final — contînd pe constanța de for
mă a lui Șerban Doboși — echipa 
noastră s-a impus, obținînd califica
rea în semifinale.

La fete, lupta pentru primele 
locuri se va da între jucătoarele chi
neze și române, prezente în semifi
nale cu cîte două formații.

Și acum rezultatele tehnice din în
trecerile De echipe disputate dimi
neața : Băieți : turul I : R. D. Ger
mană — România IV 3—0. R. P. Chi
neză I — Iugoslavia II 3—1, 
România I — Bulgaria 3—0, Polonia 
— Anglia 3—0, Ungaria — România 
III 3—0, R. P. Chineză II - Cuba 
3—1, R. S. Cehoslovacă — România 
IJ 3—2 ; Sferturi de finală : R. P. 
Chineză I — R. D. Germană 3—2, 
România I — Polonia 3—2, R. P. 
Chineză II — Ungaria 3—1, Iugosla
via I — Cehoslovacia 3—0.

Fete : turul I : Polonia — România 
III 3—0, R. D. Germană — Iugosla
via 3—0, România II — Anglia 2—0, 
Ungaria — Cuba 3—1, R. P. Chineză 
II — Bulgaria 3—0, Cehoslovacia — 
România IV 3—0 ; Sferturi de fi
nală : R. P. Chineză I — Polonia 
3—0, România II — R. D. Germană 
3—0, R. P. Chineză II — Ungaria 
3—1, România I — Cehoslovacia 3—1.

Probele individuale se dispută as
tăzi și mîine.

★
N. N. — Pînă la închiderea 

primei ediții a ziarului nu 
ne-au parvenit rezultatele fi
nale ale competiției pe echipe.

AUTOMOBILISM -

A ÎNCEPUT „paliul 
MONTE CARLO"

După primele 24 ore de cursă, în 
cel de-al 41-lea raliu automobilistic 
Monte Carlo, 250 de echipaje aleargă 
pe diferitele trasee. De la start s-au 
înregistrat pînă acum numai 8 aban
donuri. In general, starea șoselelor 
este bună și chiar pe itinerariul re
putat ca fiind cel mai dificil (Atena— 
Belgrad), cele 30 de echipaje au 
mers bine de la plecare pînă Ia 
punctul terminus, la Belgrad, unde 
temperatura este cu 5 grade deasu
pra Iui zero. Cele mai proaste con
diții atmosferice le-au întîmpinat 
concurenții plecați din Monte Carlo, 
care în regiunea Lozere au fost sur
prinși de o furtună de zăpadă și au 
avut de înfruntat dificultățile po
leiului. în tot cursul nopții, mașini 
speciale de curățat zăpada au lu
crat pentru a permite echipajelor să 
treacă mai departe. Pe traseul 
Frankfurt pe Main a fost înregis
trat abandonul italienilor Perazio- 
Falletti (Lancâa).

al Danemarcei
Duminică a plecat spre Copenhaga 

vicepreședintele Consiliului de Stat, 
Ștefan Peterfi, reprezentant perso
nal al președintelui Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu. la funera
liile regelui Frederik al IX-lea al 
Danemarpei.

La plecare, de la aeroportul Oto- 
peni, vicepreședintele Consiliului de 
Stat a fost salutat de Constantin

Stătescu, secretarul Consiliului de 
Stat, Vasile Gliga, adjunct al minis
trului afacerilor externe, funcționari 
superiori din M.A.E.

A fost prezent, de asemenea, am
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar ai Danemarcei în România, 
Torben Busck-Nielsen.

(Agerpres)

simple și bine știute ; între altele, au 
stat și ele la baza hotărârii de a se 
extinde obligativitatea educației fi
zice și sportive în anul al II-lea de 
studiu. Surprinde, de aceea, pe de-o 
parte, modul în care unele consilii 
profesorale consideră că pentru ele 
e facultativă traducerea în practică 
a unei hotărîri superioare obliga
torii, iar pe de alta, modul în care 
direcțiile generale de specialitate ale 
ministerului trec cu vederea și a-

care și reprezentanții sindicatelor și 
ai U.T.C., își exprimaseră dezapro
barea față de o asemenea propu
nere. Totuși, în . planul de măsuri, 
care în ansamblu, repetăm, a re
flectat grijă pentru dezvoltarea 
fizică a tineretului studios, s-a pre
văzut reducerea de la două la o oră 
săptămînal în școlile profesionale. 
Se pornea atunci de la părerea pre
concepută că potențialul biomotric 
(altfel spus, capacitatea fizică de 
efort) al elevilor din învățămîntul

probă planuri de învățămînt ce nu 
sînt conforme cu hotărîrea colegiului 
propriului lor minister. Și, apoi, 
este o cale foarte comodă de eludare 
a chestiunii : cine răspunde de în
cărcarea excesivă a anumitor pro
grame de studiu ? Sau poate se con
sideră că prin eliminarea educației 
fizice, respectiv prin micșorarea re
zistenței fizice a studentului, se re
alizează „despovărarea" ?.

în directă legătură cu discuția 
despre îmbunătățirea educației fizice 
școlare se ridică problema specială 
a elevilor din învățămîntul profesio
nal. La amintita ședință a colegiului 
ministerului, în contrasens cu opinia 
generală al cărei curs viza perfec
ționarea sistemului de educație fizică 
în toate formele de învățămînt, s-a 
făcut auzită o propunere de redu
cere a numărului de ore ale acestei 
discipline în școlile profesionale. 
Atunci, mai mulți vorbitori, printre

profesional ar fi mai bun decît al 
colegilor lor de vîrstă din licee ; în 
plus, se considera că, întrucit în pro
gramul (acestui tip de școli ponde
rea activității practice este de 80 la 
sută, aceasta ar permite reducerea 
numărului de ore de educație fizică, 
tn teorie. o asemenea argumentare 
era posibil de combătut, se puteau 
chiar furniza unele date foarte con
cludente, se putea aduce și do
vada unui studiu al dispensaru
lui oentru sportivi din Bucu
rești prin care se arăta că, la 
un lot de 3 115 elevi (din școli cu 
profil diferit), elevii din școlile pro
fesionale prezintă un procent mai 
ridicat jde deficienți fizici (în spe
cial, deviații de coloană) decît alte 
categorii de școlari. Totuși. lipsea 
un studiu mai larg și concludent în 
această direcție și. astfel. în peste 
400 de. jșcoli cu aproape 200 000 de 
elevi între 15 și 18 ani, programul

...Săniuța zboară, 
zboară

TÎRGU JIU (corespondentul „Scân
teii", M. Dumitrescu) : Acoperită cu 
un strat de zăpadă suficient de gros 
pentru a tace săniuțele să „zboare", 
Dealul Tîrgului — cum este denumită 
panta în fața căreia se deschide în
treaga panoramă a municipiului 
Tîrgu Jiu, a găzduit ieri tradiționa
lul concurs anual rezervat copiilor, 
denumit „Săniuța de aur". Timp de 
cîteva ore, organizatorii (Inspectora
tul școlar județean și Consiliul jude
țean pentru educație fizică și sport 
Gorj) s-au văzut în fața unor „mari 
probleme" puse de sutele de concu- 
renți. prezenți la startul curajului și 
al îndemînării. Palpitantele curse au 
ocazionat, nu o dată „tumbe de mare 
atracție" (și distracție, bine înțeles) 
pentru spectatori, pentru concurenți.

★
PLOIEȘTI (corespondentul „Scîn- 

teii", C. Căpraru). — Ieri, în masivul 
Bucegi au avut loc numeroase între
ceri sportive de masă. în apropierea 
cabanei „Cuibul Dorului" a avut loc 
faza județeană a întrecerii „Săniuța 
de argint", organizată de Comitetul 
județean al U.T.C. Dîmbovița, la care 
au participat 120 de tineri. Pe pîr- 
tiile Furnica și Vîrful cu Dor s-au 
desfășurat, de asemenea, întreceri de 
schi pentru turiștii străini care se 
află în vacanță la Sinaia. Pentru 
schiorii începători, la Poiana Stînii, 
sub atenta îndrumare a antrenorilor 
locali, au avut loc concursuri cu pre
mii.

b b n a o k o
de educație fizică s-a înjumătățit ca 
ore de practicare.

Un foarte recent studiu complex 
oferă date care ne permit să afir
măm astăzi cu toată convingerea că 
măsura în discuție constituie o gre
șeală ce se cere înlăturată în viito
rul an școlar. Lucrarea despre care 
vorbim — efectuată de Centrul de 
cercetări științifice al C.N.E.F.S., cu 
sprijinul Ministerului Educației și 
învățămintului — are drept temă 
studierea potențialului biomotric al 
populației școlare din învățămîntul 
profesional și a fost întreprinsă a- 
supra unui lot de 4 938 elevi, ceea ce 
reprezintă 2,5 la sută din numărul 
total al elevilor din această formă 
de învățămînt (în limbaj statistic- 
matematic, un astfel de procent con
feră lotului caracteristica de eșantion 
semnificativ). Concluzia studiului 
este fermă : .... elevii și elevele șco
lilor profesionale prezintă indici de 
creștere somatică și dezvoltare mo- 
trică mai slabi decît colegii lor de 
liceu". Cei mai slabi indici, chiar 
comparativ cu alte specialități din 
școlile profesionale. îi are larga ca
tegorie a viitorilor strungari, fre
zori și raboteri, aceasta datorită fap
tului că aria de mișcare este mai 
redusă Dacă ținem seama că ac
tivitatea statică cuprinde 80 la 
sută din program, iar restul. 20 la 
sută, sînt lecțiile teoretice, adică de 
asemenea, sedentarism, vedem care 
este situația viitorilor muncitori ca
lificați. aflați acum tocmai într-o 
perioadă de definitivare a creșterii 
și dezvoltării lor somato-funcțio- 
hale. în fond, in acest context se
dentar. singura activitate cu caracter 
compensator rămîne exclusiv ora de 
educație fizică, din păcate una sin
gură pe săptămînă.

De aceea, nu putem decît să sub
scriem la concluzia studiului men
ționat care spune : „Necesitatea ac
tivităților cu caracter de compensare 
și chiar de supracompensare, într-o 
perioadă de viață în care organis
mul acestor vlăstare este supus Ia 
adaptări și supraadaptări (datorită 
provenienței rurale a majorității 
elevilor), mai mult decît la colegii 
lor de vîrstă din licee, nu numai că 
nu justifică măsura de reducere a 
orelor de educație fizică, dar impune 
chiar înmulțirea acestora".

DIN LUMEA LARGĂ
LONDRA. — Proba de simplu băr

bați din cadrul turneului internatio
nal de tenis de la Londra a fost 
cîștigată de americanul Cliff Richey, 
care l-a învins in finală cu 7—5, 6—7, 
7—5, 6—0 pe compatriotul său Clark 
Graebner. în partida pentru locul 
trei, Ilie Năstase l-a învins cu 6—1,
6— 2 pe australianul Lewis Hoad. în 
finala probei feminine, G. Williams 
(Anglia) a înti-ecut-o cu 5—7, 6—2,
7— 5 pe W. Shaw (Anglia).

SAN FRANCISCO. — Cîteva per
formanțe de valoare au fost înregis
trate cu ocazia concursului de atle
tism desfășurat pe teren acoperit la 
San Francisco. Cunoscutul atlet ame
rican Al. Feurbach l-a învins din nou 
pe Rand Matson (S.U.A.) în proba 
de aruncare a greutății. El a realizat 
20,78 m, cu 27 cm mai mult decît 
Matson. Suedezul Isaksson a demon
strat o superioritate evidentă în 
proba de săritură cu prăjina, obți
nînd primul loc cu 5,22 m. Campionul 
olimpic și recordmanul mondial la 
săritura în lungime, Bob Beamon 
(S.U.A.) și-a făcut o reintrare mo
destă. El a participat mai întii Ia 
proba de triplu salt, unde s-a clasat 
pe locul 5 cu 15,05 m. în proba de 
săritură în lungime. Beamon a sărit 
doar 6,60 m, ratînd dreptul de a par
ticipa la finală. Proba a fost cîștigată 
de Arnie Robinson, cu 7.80 m.

WENGEN. — In cursul unui inter
viu televizat, cunoscutul schior aus
triac Karl Schranz a declarat că se 
va retrage din activitatea competițio- 
nală la sfirșitul acestui sezon. 
Schranz, care este în vîrstă de 33 de 
ani, și-a mai anunțat retragerea cu 
ani în urmă, revenind asupra aces
tei decizii. El a anunțat de data 
aceasta, cu toată seriozitatea, că re
nunță la competiții.

MONTEVIDEO. — Selecționata de 
fotbal a Uruguayului va întreprinde 
un turneu în Europa. Fotbaliștii uru- 
guayeni vor juca între 27 și 31 mai 
două meciuri in compania echipei' 
R. F. a Germaniei. în continuarea 
turneului, echipa Uruguayans va în- 
tilni echipa Spaniei la Madrid sau 
Barcelona (7—10 iunie) și echipa Ita
liei la Milano sau Roma (14—18 
iunie).

MUNCHEN. — în cadrul concursu
lui internațional de schi de la Reit- 
im-winkl (Bavaria), proba de șta
fetă 3X10 km a revenit echipei 
U.R.S.S. (Kurenkov, Vroțev, Aken- 
tiev). care a realizat timpul de 
1 h 54’48”5/10. Pe locul doi s-a clasat 
formația R. F. a Germaniei — 
1 h 55’59”9/10.

PRAGA. — A început concursul 
internațional de schi de la Stary 
Smokovec (Tatra). Proba feminină 
de slalom uriaș a revenit Patriciei 
Siorpaes (Italia), cronometrată In 
1’26” 23'100. Au urmat în clasament 
Daniela Viberli (Italia) — 1’27” 12/100 
si Ana Popova (Cehoslovacia) — 
1’27” 14/100. Concursul se desfășoară 
în cadrul „Cupei Europei".

VARȘOVIA. — în runda a 5-a a 
turneului internațional de șah pentru 
juniori de la Varșovia, Grunberg 
(R. D. Germană) l-a învins pe Bu- 
gaiski (Polonia). Horia Astman 
(România) a pierdut, cu piesele ne
gre. în fata polonezului Szlmczak. 
Tn clasament conduc Szimczak și 
Grunberg, cu cîte 4 puncte.

HAGA. — După consumarea a 10 
runde, in turneul international de 
șah de la Wijk Aan Zee, conduce 
marele maestru maghiar Lajos Por- 
tisch cu 8 puncte, urmat de Browne 
(Australia). Hort (Cehoslovacia), Po- 
mar (Spania) cu cîte 5,5 puncte fie
care. în runda a 10-a s-au înregis
trat următoarele rezultate : Ado- 
rian—Portisch 0—1 : Donner—Smîslov 
0—1 ; Hort—Pomar 1—0 ; Browne— 
Smejkal o -1 : Liuboievici—Hart.och 
1—0 ; Savon—Ree remiză ; Benko— 
Langeweg remiză.

A aparul revista
„LUPTA DE CLASA

numărul 1 (ianuarie) 19/2
Numărul pe luna ianuarie 

publică articolele : „Societatea 
socialistă multilateral dezvolta
tă, etapă nouă a revoluției eco- 
nomico-sociale” de MANEA 
MANESCU, „Prețurile in an
samblul mecanismului <le con
ducere a economiei" de GHEOR- 
GHE GASTON MARIN, „Con
tradicțiile și rolul lor în dina
mica dezvoltării societății so
cialiste" de ION ȘERBANESCU, 
„Raporturile dintre stat și ce
tățeni în contextul perfecționă
rii democrației socialiste" de 
ANITA M. NASCHITZ, „Acti
vitatea ideologică și politică- 
educativă, componentă a vieții 
universitare" de CORNEL PA
COSTE și „Considerații cu pri
vire la folosirea fondului fun
ciar în agricultura noastră" de 
NICOLAE POPESCU.

Revista mai publică sore dez
batere : Programele orientative 
ale cursurilor de „Socialism 
științific" și „Doctrine politice 
contemporane", iar la rubri
ca „CONSULTAȚII" articolul 
„Imperativul negocierilor în 
condițiile epocii contemporane' 
de CONSTANTIN VASILIU și 
IONEL CLOȘCA.

Sînt inserate și comunicările 
prezentate de OCTAVIAN OR
BAN, ION GANEA, ION AN- 
GHELOIU, DUMITRU I. DU
MITRU, VIRGIL DOBRIN, 
GII. STANCIULESCU, DINU 
BUZNEA, GEORGE BONDER 
CORNELIU SOARE, VASILE 
SECAREȘ, VASILE IONEL, 
CONSTANTIN ȘANDRU, TRA
IAN GROZEA în cadrul sesiu
nii științifice cu tema „Revo
luția științifică și tehnică și im-

plicațiile ei în domeniul mili
tar" organizată de ACADEMIA 
DE ȘTIINȚE SOCIALE ȘI PO
LITICE, CENTRUL DE STUDII 
ȘI CERCETĂRI DE ISTORIE 
ȘI TEORIE MILITARĂ. ACA
DEMIA MILITARĂ și EDITU
RA MILITARĂ.

La rubrica „DOCUMENTAR" 
sînt publicate articolele 
luția în perspectivă 
lației României" d 
CRESIN 
africane 
liniclor 
mului"
BAC, iar la rubrica 
TA PARTIDELOR COMUNISTE 
ȘI MUNCITOREȘTI" este inse
rată „Rezoluția celui de-al 
XXXII-lea Congres Național 
al P.C. din Marea Britanic pri
vind unitatea, partidul comu
nist și lupta pentru socialism".

Revista mai cuprinde rubrica 
„CRITICA ȘI BIBLIOGRAFIE" 
în cadrul căreia DAN BARAN 
semnează articolul „Investigări 
valoroase în istoria partidului" 
rubrica „REVISTA REVISTE
LOR" care înglobează notele : 
„VIITORUL SOCIAL : O nouă 
tribună social-științifică" (IOA
NA ANINEANU, ANDREI 
CRIȘAN), „REVISTA DE STA
TISTICA : Măsură 
sură" (TEODOR 
„ÎNVĂȚĂMÎNTUL 
NAL ȘI TEHNIC : 
care nu și-a găsit 
adecvat" (M.
„ENTREPRISE" : „Era sfidării 
europene" (A. O.). Rubrica 
„Faptul economic și semnifica
ția sa" încheie ca de obicei nu
mărul.

„Evo- 
i a popu- 
de ROMAN 

și „Lupta popoarelor 
pentru lichidarea ul- 

citadele ale colonialis- 
de AUGUSTIN BUM- 

„DIN VIA-

pentru... mă- 
BRATEȘ), 

PROFESIO- 
O publicație 
încă profilul 

DRAGOMAN), 
„Era

Cascadele de forță

(Urmare din pag. I)
terea instalată în hidrocentrala elec
trică de la Bicaz — din care circa 
630 MW pe cascada Dăești — Dună
re. Aceasta din urmă reprezintă o 
putere instalată echivalentă cu • cea 
a hidrocentralei Picaz, cascada aval 
de Bicaz, plus hidrocentrala Argeș. 
O caracteristică demnă de subliniat 
a acestor amenajări este faptul că, 
în pofida unor condiții naturale din
tre cele mai diferite, precum și a 
problemelor variate legate de siste
matizarea locală, s-a reușit încadra
rea lor în numai trei tipuri princi
pale de cădere ; aceasta permite o 
tipizare avansată a echipamentelor 
și construcțiilor.

Din lacurile de acumulare ale cas
cadei, în special de pe sectorul aval 
de Slatina, se vor preleva prin că
derea liberă sau prin pompaj im
portante debite pentru irigarea unor 
vaste suprafețe de teren agricol. Po
tențialul tehnic irigabil al bazinului 
Olt Împreună cu cel al riului Ve
dea, de care este legat din punctul 
de vedere al gospodăririi apelor, în
sumează 820 000 ha, ceea ce echiva
lează cu suprafața incintei îndiguite 
a Insulei Mari a Brăilei înmulțită de 
peste 11 ori ; numai 100 000 din a- 
cestea dispun de apă în regim 
neamenajat.' Pentru a asigura debi
tele necesare irigării unor suprafețe 
suplimentare, se vor folosi în pri
mul rînd volumele acumulate în 
lacurile cascadei de pe sectorul Dă
ești—Dunăre care totalizează 370 
milioane metri cubi. Tn vederea dez
voltării mai departe a irigațiilor este 
prevăzută crearea unor lacuri de a- 
cumulare de mare capacitate, ale că
ror amplasamente se găsesc în a- 
monte de Făgăraș, în zona defileu
lui, cît și pe sectorul aval de Slati
na In perioadele cînd sînt debite 
disponibile pe Dunăre, acestea vor 
putea fi folosite pentru acoperirea 
necesarului irigațiilor sau acumulate 
în lacuri, pe zona cea mai din aval, 
deoarece treptele corespunzătoare 
ale cascadei vor fi echipate cu gru
puri reversibile turbină-pompă.

Cu toate că zona aferentă riului 
Olt este dens populată, dezvoltată e- 
conomic și intens utilizată agricol, 
prin concepția de realizare a lacu
rilor de acumulare s-au evitat la ma
ximum dezafectările de terenuri pre
țioase. construcții și obiective eco
nomice. folosindu-se în general su
prafețe inutilizabile agricol, slab 
productive, sau de importantă re
dusă.

Pe lingă obiectivele energetice și 
hidroameliorative menționate, sche
ma de amenajare satisface și cerin
țele tuturor celorlalte ramuri ale e- 
conomiei naționale și populației. 
Astfel, se asigură posibilitatea pre
levării debitelor necesare alimentă
rii cu apă potabilă și industrială a 
tuturor consumatorilor, la valori 
care nu pot fi asigurate în condiții 
naturale Această apă va putea fi 
prelevată din lacurile de acumulare 
ale cascadei, fără a fi nevoie de 
construirea unor baraje de priză ; 
datorită acestui element, calitatea a- 
pei va fi mai bună prin decantarea 
în lacuri a aluviunilor.

Lacurile de acumulare și canalele 
cascadei vor putea fi utilizate pen
tru navigația comercială și <lc agre
ment prin realizarea de ecluze la 
nodurile hidrotehnice și lucrări de a- 
dincire a șenalului. Astfel, există po

sibilitatea creării unei căi naviga
bile de mare importanță pentru zo
nele aferente. Totodată, oglinzile de 
apă ce se vor realiza vor fi utilizate 
pentru piscicultura intensivă, esti- 
mîndu-se că în condițiile unei ape 

v de bună calitate producția de pește 
’ va putea atinge 7300 tone anual.

Pe parcursul elaborării studiului- 
cadru, printr-o colaborare strînsă cu 
forurile centrale și organele locale 
care coordonează problemele siste
matizării teritoriului și localităților, 
s-a ajuns la soluții ale lucrărilor hi
drotehnice care rezolvă în mod fa
vorabil dezvoltarea urbanistică. Prin 
crearea a numeroase luciuri de apă 
avantajos amplasate, se deschid 
perspective de dezvoltare a j unor 
zone de agrement și odihnă. Dispu
nerea nodurilor hidrotehnice, corela
tă cu necesitățile dezvoltării rețelei 
rutiere, favorizează realizarea . unui 
mare număr de treceri de șosele 
peste rîu și rezolvarea favorabilă a 
unor noduri de căi de comunicație.

Realizarea lucrărilor cascadei se 
va răsfrânge in mod deosebit de fa
vorabil asupra combaterii efectelor 
distructive ale apelor, prin regula
rizarea scurgerii, reținerea unei) părți 
din volumul viiturilor in lacurile de 
acumulare, apărarea de inundații a 
unor importante suprafețe prin di
gurile de pe conturul lacurilor și cele 
ale canalelor ; în total, vor fi scoase 
de sub inundații periodice circa 
65 000 ha.

Execuția primelor amenajări, din 
cascada riului Olt a fost ..atacată", 
cu începere din anul 1970, ini zona 
orașului R-m. Vâlcea. Cele trei hidro
centrale : Rm. Vîlcea. Govora și Dă
ești sînt situate într-o zonă de con
centrare maximă a potențialului hi
droenergetic. lucrările fiind legate și 
de necesitățile asigurării cu apă a 
industriei, in rapidă dezvoltare, din 
zona Rm. Vilcea—Govora, de trece
rile rutiere în cuns de realizare, de 
prevederile schiței de sistematizare 
a orașului Rm. Vîlcea. Aceste) ame
najări vor beneficia de debitele re
gularizate de hidrocentrala de pe Lo
tru, principalul afluent al Oltului.,-

Intrarea in funcțiune a acestor 
trei hidrocentrale, totalizând o pute
re instalată de 128 MW și o produc
ție medie de 376 milioane kWh'an, 
este eșalonată pînă in 1975. în anii 
ce urmează va continua realizarea 
cascadei prevăzute în studiul-cadru 
prin începerea unor noi obiective ; 
se va completa, în primul rând, a- 
menajarea sectorului Dăești—Govo
ra prin construirea uzinei O.stroveni- 
Rîureni (48 MW) și se va continua 
cu hidrocentralele din aval de pe 
sectoarele Govora—Drăgășani j (4 u- 
zine, totalizind 153 MW) și Drăgă
șani—Slatina (3 uzine, totalizind 106 
MW). Ulterior, corelat cu programul 
de dezvoltare a lucrărilor hidroame
liorative, se va trece la execuția a- 
manajărilor între Slatina și Dunăre 
și a acumulărilor importante, pre
cum și a hidrocentralelor din amon
te de Dăești și, în special, din zona 
de defileu a Oltului — zonă de in
teres preponderent energetic.

Analizarea și aprobarea de către 
Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. 
a studiului-cadru al rîului Olt. des
chid un front larg lucrărilor de va- 
lorificare integrală și complexă. în 
condiui tehnice și economice optime, 
a luv importante resurse naturale 
a țârii.



Continuing să transmită bilanțul succeselor forțelor patriotice din Viet
namul de sud pe 1971, agenția de presă Eliberarea relevă că in pro
vincia Gia Dinh populația și forțele armate de eliberare au eoos din 
luptă 10 300 de militari, au doborît sau distrus la sol 83 de aparate 
de zbor și au scufundat sau incendiat 60 de vase militare. In fotografie : 
o unitate a forțelor patriotice într-o acțiune de luptă în zona Dong Tri.

O declarație a M.A.E.

NAȚIONALIZĂRILE
- o cale de depășire 

a subdezvoltării 
economice

• DECLARAȚIILE MINISTRULUI 
DE EXTERNE PERUAN

LIMA 23 (Agerpres). — Ministrul 
peruan al afacerilor externe, genera
lul Miguel Angel de la Fior, a decla
rat — în cadrul unei întrevederi cu 
ziariștii — că „fiecare țară care tin
de la o dezvoltare economică de sine 
stătătoare are dreptul să ia sub con
trolul său și să subordoneze cele mai 
importante ramuri ale economiei in
tereselor naționale. Companiile străi
ne — a spus el — se bucură în Peru 
de aceleași drepturi ca și cele națio
nale și, prin urmare, sînt supuse le
gilor și reglementărilor țării, care le 
oferă garanții pentru desfășurarea le
gală a activității lor“. „Subdezvolta
rea are rădăcini istorice generate, în 
mod precis, de dependența externă, 
a subliniat Miguel Angel de la Flor. 
Expropriind sau naționalizînd bunuri
le unor companii, țările în curs de 
dezvoltare încearcă să depășească ac
tuala lor situație economică'*.

DANEMARCA

OPOZIȚIE CRESCÎNDĂ FAȚĂ 
DE INTRAREA ÎN PIAȚA COMUNĂ 
• O CARACTERIZARE ÎN PRESA DANEZA : ZIUA SEMNĂRII 
TRATATULUI DE ADERARE — „ZIUA NEAGRA” • MANIFES
TAȚII DE PROTEST ÎN DIVERSE ORAȘE • DECLARAȚIA C.C.

AL P.C. DIN DANEMARCA

COPENHAGA 23 (Agerpres). — 
Exprimînd opinia unor largi pături 
sociale, numeroase ziare care apar Ia 
Copenhaga desemnează ziua semnă
rii acordului de aderare a Danemar
cei la Piața comună drept „ziua 
neagră". A fost înființat „Comitetul 
unit al adversarilor aderării la 
C.E.E.", din care fac parte 20 de par
tide pcditice și organizații obștești.

Adversarii intrării în Piața comună 
consideră că aderarea la acest or
ganism vest-european va antrena nu 
numai o știrbire a independenței 
țării, dar și o însemnată reducere a 
nivelului de trai, o intensificare a 
ritmului de pauperizare a micilor 
meseriași și a țăranilor.

Sîmbătă au avut loc manifestații 
de protest în diverse orașe din Da
nemarca. La Copenhaga s-a desfă
șurat un miting din inițiativa Comi
tetului unit. Au luat cuvîntul, printre 
alții, deputați în parlament, repre

zentanți ai sindicatelor. Intr-o de
clarație adoptată cu acest prilej, 
poporul este chemat să spună un „nu" 
liotărît în cursul apropiatului refe
rendum în problema aderării țării 
la C.E.E.

Comitetul Central al Partidului Co
munist din Danemarca a dat publi
cității o declarație în care arată că 
semnarea tratatului de aderare Ia 
Piața comună a fost efectuată împo
triva voinței popoarelor din Dane
marca și din celelalte țări care s-au 
afiliat la C.E.E. Danemarca, se arată 
în declarație, trebuie să participe la 
colaborarea internațională numai în 
calitate de țară independentă și egală 
în drepturi. Declarația P.C. din Da
nemarca adresează un nou apel popu
lației de a-și întări unitatea In 
scopul luptei împotriva hotăririi gu
vernului de Ia Copenhaga privind a- 
derarea Danemarcei la Piața co
mună.

al R. D. Vietnam
HANOI 23 (Agerpres). — Ministe

rul Afacerilor Externe al R.D. Viet
nam a dat publicității o declarație 
in care condamnă autoritățile tailan- 
deze pentru participarea lor la răz
boiul agresiv al S.U.A. împotriva 
Laosului și Cambodgiei. Subliniind 
că Tailanda a fost transformată în
tr-o bază a agresiunii împotriva țări
lor Indochinei, declarația arată că 
așa-zisul „tratat cu privire la secu
ritatea frontierelor", semnat recent 
intre Bangkok și Pnom Penh, consti
tuie o pregătire pentru trimiterea de

★

8 000 DE AVIOANE 
AMERICANE SCOASE 

DIN LUPTĂ
Potrivit statisticilor date publici

tății Ia Saigon de Comandamentul a- 
merlcan, Statele Unite au pierdut, în 
cursul intervenției lor militare în 
Peninsula indochine'ză, peste 8 000 de 
avioane — anunță agenția France 
Presse.

★
HANOI 23 (Agerpres). — După cum 

anunță agenția V.N.A., cu prilejul

trupe tailandeze in Cambodgîa, in 
sprijinul regimului Lon Noi.

Guvernul R. D. Vietnam, eviden
țiază declarația, cere cu hotărîre ca 
autoritățile tailandeze să nu permită 
Statelor Unite folosirea teritoriului 
tailandez ca bază a atacurilor aerie
ne împotriva R. D. Vietnam și altor 
țări din Indochina, să pună capăt tu
turor actelor de amestec și agresiu
ne împotriva Laosulul și Cambodgiei, 
să-și retragă trupele din Laos și 
„consilierii" din Cambodgia.

★

sărbătorilor de iarnă, serviciul poștal 
din Hanoi a primit peste 300 de co- 
lete în greutate totală de aproape 
două tone, trimise prin Moscova de 
familiile piloților americani captu
rați în R. D. Vietnam, piloți care fi
gurează pe lista publicată la 23 de
cembrie 1970. Toate aceste colete au 
fost remise destinatarilor. Totodată, 
serviciul poțtal din Hanoi a comu
nicat că au fost primite 407 colete 
adresate unor persoane care nu figu
rează pe lista menționată. Aceste co
lete au fost înapoiate, destinatarii 
nefiind găsiți.

agențiile de presq transmit:
Cili En-lai, premierul Consi

liului de Stat al R. P. Chineze, Cian 
Hsi-jo, președintele Institutului Chi
nei populare pentru afaoerile externe, 
Ciao Kuan-hua, ministru adjunct al 
afacerilor externe, și Pai Sdan-kuo, 
ministrul comerțului exterior, au 
avut o întrevedere cu delegația par
lamentară franceză, condusă de Jean 
de Broglie, președintele Comisiei 
pentru afacerile externe a Adunării 
Naționale a Franței, care se află în 
vizită la Pekin. A avut loc o con
vorbire prietenească — informează a- 
genția China Nouă.

Remaniere guvernamen
tală în Togo. Potrlvit unor In
formații din Lome, președintele Re
publicii Togo, Etienne Eyadema, a 
procedat la unele modificări în com
ponența guvernului țării. In . funcția 
de ministru al afacerilor interne a 
fost numit Bartolomeu Lamboni.

„Ruinarea țărănimii mun
citoare în R. F. a Germa
niei a continuat in 1971 
într-un ritm mai alert decît 
pînă acum" — scrie ziarul 
„Die Welt", comentînd date 
dintr-un raport statistic. 
Raportul consemnează li
chidarea, în anul expirat, a 
82 208 de gospodării mici și 
mijlocii. Dacă în 1969 și 1970 
au dispărut, în medie, cîte 
33100 de gospodării anual, 
în 1971 numărul falimente
lor în agricultură a fost, 
prin urmare, mai mare de- 
cît dublu. Ziarul subliniază 
că statistica publicată se 
referă doar la gospodării 
care dispun de o suprafață 
de teren mai mare decît 0,5 
hectare. Ceea ce înseamnă 
că la cifra de mai sus se 
adaugă încă un număr de

Se intensifică procesul 
de ruinare a micilor 
gospodării țărănești

gospodării — eu o suprafa
ță mai mică de 0,5 hectare 
care și-au încetat, de ase
menea, existența în 1971.

Datele raportului confir
mă că gospodăriile mici și 
mijlocii, lichidate pe consi
derentul că nu sînt „renta
bile". sînt înghițite de ma
rile exploatări agricole. 
Astfel, în timp ce numărul 
gospodăriilor mici — între 
0,5—10 ha — a scăzut în

anul trecut cu 9,8 la sută, 
numărul celor mari — de 
peste 50 de ha — a crescut 
cu 9,4 la sută. Cifrele re
flectă astfel intensificarea 
procesului de ruinare a ță
rănimii muncitoare, carac
teristic evoluției capitalis
mului in agricultură, proces 
accentuat în R.F.G. de po
litica agrară a Pieței • co
mune.

Relevînd că „numărul li
chidărilor, care depășește 
toate recordurile anilor tre- 
cuți, constituie rezultatul 
unui an economic extrem de 
dur pentru gospodăriile 
mici". „Die Welt" arată că, 
în 1971, zeci și zeci de mii 
de locuitori ai satelor au 
plecat la oraș în căutare de 
lucru în întreprinderi in
dustriale, comerciale și de 
altă natură. Or, acest exod 
sporește tensiunea pe piața 
muncii, dacă se are în ve
dere. că la sfîrșitul anului 
trecut, potrivit datelor pu
blicate de Oficiul federal al 
muncii, în R.F.G. s-au în
registrat 269 800 de șomeri, 
cu 54,1 la sută mai mult 
decît în aceeași perioadă a 
anului precedent.

Louis Amega a primit postul de mi
nistru pentru problemele agriculturii, 
înlocuindu-1 pe P. Elolou. Totodată, 
a fost format Ministerul pentru pro
blemele tineretului, sportului, cultu
rii și cercetărilor științifice. în 
fruntea căruia a fost numit Kofi 
Matew.

Numărul membrilor Par
tidului Comunist Francez 
este în continuă creștere 
— informează ziarul „THumanită". 
Numai în primele trei săptămini ale 
lunii ianuarie, relevă ziarul, în dife
rite regiuni ale Franței, aproximativ 
2 000 cetățeni au intrat in rîndurile 
partidului.

s Șomaj record în Olanda, 
în 1971 șomajul a atins în Olanda 
un nivel nemaiintîlnit vreodată în 
această țară, scrie ziarul francez „Le 
Monde". Potrivit cifrelor publicate 
de Ministerul Problemelor Sociale, 
numărul șomerilor olandezi era, la 
sfîrșitul anului 1971, de 114 500 per
soane, șomajul afectînd, în special, 
sectorul construcțiilor.

Prima conferință latino- 
americană a muncitorilor 
mineri și metalurgiști va 
avea loc la Lima, între 20 și 22 apri
lie a.c., informează agenția Prensa 
Latina. Participanții vor dezbate, în
tre altele, probleme legate de recu
perarea bogățiilor naturale ale țărilor 
latino-amerioane, trecerea sub contro
lul statului a complexelor metalurgi
ce și a minelor aflate sub dominația 
capitalului străin, apărarea și lărgi
rea drepturilor sindicale și crearea u- 
nui organism profesional al muncito
rilor din America Latină, care acti
vează în aceste sectoare economice.

Ziarul „Neues Deut
schland" publică un comu
nicat “are se inî°rmează că pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Willi Stoph, s-a îmbolnăvit de o gripă 
infecțioasă acută. Funcțiile sale sint 
preluate de vicepreședintele Consi
liului de Miniștri, Wolfgang Rauch- 
fuss.

A. Gromîko la Tokio. M1- 
nistrul afacerilor externe al U.R.S.S., 
Andrei Gromîko, a sosit la Tokio 
într-o vizită oficială la invitația gu
vernului japonez. Ministrul de ex
terne sovietic, informează agenția 
T.A.S.S., va avea consultări în pro
bleme privind relațiile sovieto-japo
neze și va purta convorbiri cu .ofi
cialități japoneze în probleme inter
naționale de interes comun.

Căderile masive de zăpadă ți 
gerul au pricinuit mari pagube 
in regiunile de vest ale Alge
riei. Orațul Aflou din provincia 
Tiaret a fost complet izolat 
timp de 5 zile.

Cițiva locuitori au decedat. 
Un mare număr de vite au mu
rit din cauza gerului. O serie 
de localități din țară au avut 
de suferit de pe urma inunda
țiilor provocate de topirea ză
pezii. Numai în regiunea El 
Asnam s-au produs pagube in 
valoare de peste 300 000 dinari 
algerieni.

Protocolul comercial între 
Polonia și R.F. a Germaniei 
pe 1972 a fost semnat 1a Varșovia. 
După cum relatează agenția P.A.P., 
protocolul prevede liberalizarea con
tinuă a importului polonez în R.F.G., 
printre altele în domeniul mărfurilor 
industriale, care încep să aibă un 
rol mereu crescând în exportul Po
loniei către R.F.G.

ÎN PREAJMA DESCHIDERII CELEI

DE-A DOUA CONFERINȚE A U.C.I.

Expresia voinței 
de a asigura 

progresul și unitatea 
Iugoslaviei socialiste

„O scar"-write sînt — ața cum st 
știe — prestigioase premii cine
matografice. Transplantând ideea in 
domeniul său de activitate, comen
tatorul ziarului britanic „Financial 
Times", Gordon Tether, ți-a obiș
nuit, de cițiva ani, cititorii cu de
cernarea unor premii „Oscar"... ale 
economiei ți finanțelor. Astfel, pre
miul „Oscar" pe anul 1971 a re
venit Canadei, pentru faptul că 
a rezistat mai bine decît alte țări 
capitaliste flagelului inflației. „Mo- 
neda-stea“ a fost acordată ye
nului japonez, care a fost supus 
celor mai mari fluctuații în 
cadrul realinierii monetare. „Pre
miul celei mai mari decepții" s-a a-

„0SCAR“-uri 

economice 
cordat „Clubului celor zece" (care 
grupează, in cadrul Fondului Mo
netar Internațional, principalele 
țări capitaliste) pentru că n-a reu- 
țit să contracareze „imperialismul 
dolarului rezultat din exporturile 
excesive de capitaluri americane" ; 
„Premiul celei mai rușinoase re
trageri" i s-a decernat ministrului

de finanțe american John Conally 
pentru a fi consimțit la reevaluarea 
aurului, după ce declarase, în 
repetate rînduri, că prețul acestuia 
este „etern imuabil". „Premiul cu
tezanței flagrante" s-a atribuit 
partidului conservator britanic pen
tru organizarea unei „mari dez
bateri" pe tema aderării la Piața 
comună, după ce... hotărîse încă cu 
mult înainte ca Marea Britanie să 
intre în organizația economică vest- 
europeană. După cum se vede, 
„Oscar"-uri cu accente critice sau 
ironice la adresa ultimelor secvențe 
de pe pelicula evenimentelor eco
nomice ți financiare ale lumii ca
pitaliste.
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0 SUTĂ DE ORAȘE 
ÎN CINCI ANI

în decursul actualului plan cin
cinal — 1971—1975 — pe harta Uniu
nii Sovietice vor apărea peste 100 
de noi orașe. O mare parte din ele 
se vor construi în estul țării — Ka- 
zahstan, Siberia și în Asia cen
trală. De pe acum, aici se înalță 
centrale electrice, schele petroliere, 
combinate siderurgice, se instalea
ză conducte de gaze.

Numărul orașelor sovietice va 
opori și ca urmare a urbanizării 
unor localități rurale, unde în ul
timii ani au apărut întreprinderi 
pentru construcții de mașini agri
cole. ale industriei ușoare și ali
mentare. In prezent, în U.R.S.S. 
există peste 5 500 de orașe și loca
lități urbane. Ele se dezvoltă po
trivit unor planuri care prevăd cele 
mai bune condiții de viață, de mun
că și odihnă pentru populație.

CUPOLĂ ÎN ANTARCTICA
Un dom de aluminiu, înalt de 16 

m, avînd diametrul de 50 m, se află 
in curs de construcție în Antarc
tica, la Polul Sud. Destinată să re
ziste presiunilor gheții, această 
cupolă va servi pentru o lungă pe
rioadă de timp drept scut protec
tor pentru locuințele și laboratoa
rele de cercetări aparținind stației 
americane de pe continentul de 
gheață și drept punct geodezic.

Amplasarea domului de alumi
niu la o distanță de 518 m de Polul 
Sud geografic va permite ca în de
curs de cinci ani, din cauza derivei 
calotei polare, stațiunea americană 
să treacă exact deasupra polului.

mațiilor sale, trei noi galaxii da
tând de cel puțin 10 miliarde de 
ani. El își întemeiază afirmațiile 
pe analiza plăcilor fotografice fă
cute în S.U.A., la Mont Palomar. 
Cele trei formații stelare, aflate la 
o distanță de două milioane de ani 
lumină de Pămînt, ar aparține ca
tegoriei de 
tice.

galaxii sferoidale pi-

datorită generozității acestor dona
tori. In viitor, numărul beneficiari
lor va crește și mai mult, ca ur
mare a utilizării unei metode noi 
de conservare a organelor prele
vate, care mărește de la 3 la 12 ore 
durata păstrării lor în_ condiții a- 
decvate.

51 DE ORE IMOBIL ÎN APĂ

PENTRU TRANSPLANTURI
DE OCHI
opt ani de la fondarea 
„Societății donatorilor

GALAXII NOI
Astronomul canadian Sidney Van 

den Bergh, de la Observatorul „Da
vid Dunlap" al Universității din 
Toronto, a descoperit, potrivit afir-

Au trecut 
In Ceylon a 
de ochi". Astăzi, această organizație 
numără 300 000 de aderenți și dis
pune de peste 70 de filiale în în
treaga insulă. Toți aderenții con
simt să-și dăruiască ochii, după 
moartea lor, celor lipsiți de vedere. 
Există de pe acum destule per
soane care și-au redobindit văzul 
prin transplantări, devenite posibile

înotătorul argentinean Anegor 
Almada a bătut recordul de men
ținere la suprafața apei. El a stat 
în apă timp de 50 de ore și 55 de 
minute, avînd picioarele și mîinile 
legate. Performanța a avut loc în
tr-o piscină din incinta unui club 
din orașul Zarate, Almada fiind 
tot timpul supravegheat.

Anegor Almada a ieșit din apă 
neajutat de nimeni și într-o exce
lentă condiție fizică. Iată un motiv 
în plus de optimism pentru cei pe 
care împrejurările îi vor sili poate 
la performanțe de aceeași categorie.

IRLANDA DE NORD. Mo- \ 
nifestație la Belfast îm
potriva măsurilor de in
ternare preventivă în la
găre a militanfilor pentru 

drepturi civile

„IlîleISaî-4". Sîmbătă nap
tea, N.A.S.A. a lansat un nou satelit 
de telecomunicații — „Intelsat-4“. Cu 
o capacitate de 5 000—6 000 linii tele
fonice simultane, satelitul va fi pla
sat pe o orbită geostaționară in re
giunea ecuatorială a Oceanului Paci
fic, la o înălțime de 36 800 km.

Membrii echipajului na
vei „Apollo-15" - astronauțil 
americani David Scott, Alfred Worden 
și James Irwin — au sosit in capitala 
Iugoslaviei, ca oaspeți ai Institutului 
federal de colaborare internațională 
științifică, cultural-educativă și teh
nică.

Mîine se va întruni cea de-a doua 
Conferință a Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, eveniment de cea mai 
mare însemnătate în viața politică și 
socială a Iugoslaviei, în mersul îna
inte al popoarelor ei pe calea socia
lismului.

în mod firesc, un asemenea eve
niment este privit cu viu interes de 
comuniștii, de toți oamenii muncii 
din România socialistă. Este bine 
cunoscut că popoarele și țările 
noastre sînt legate prin adinei ra
porturi de prietenie și colaborare 
frățească, de profundă solidaritate 
internaționalistă, clădite pe princi
piile independenței și suveranității 
naționale, deplinei egalități în drep
turi, pe respect și încredere reci
procă. In dezvoltarea și întărirea 
continuă a prieteniei și colaborării 
româno-iugoslave, o contribuție e- 
sențială au relațiile tovărășești din
tre P.C.R. și U.C.I., contactele la 
diferite niveluri dintre reprezentanții 
lor și, în mod deosebit, întâlnirile, 
devenite practică statornică, dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Iosip 
Broz Tito.

Animați de calde sentimente prie
tenești, oamenii muncii din țara 
noastră urmăresc cu simpatie efor
turile rodnice ale popoarelor iugo
slave, sub conducerea U.C.I., reali
zările lor în construcția socialistă, 
în consolidarea și dezvoltarea noii 
orînduiri. Iugoslavia, altădată o 
țară agrară, slab dezvoltată, se în
fățișează astăzi ca un stat socia
list, cu o economie dinamică, 
cu un potențial industrial și teh- 
nico-științific în continuă creș
tere. Volumul producției industriale 
a crescut de nouă ori ; s-au dezvol
tat considerabil industria siderurgi
că, metalurgică, petrolieră, chimică, 
energia electrică. Progrese remarca
bile s-au înregistrat in dezvoltarea 
producției bunurilor de larg consum, 
a construcției de locuințe, culturii și 
învățământului, a asistenței sanitare 
— toate acestea repercutîndu-se fa
vorabil asupra nivelului material și 
spiritual al celor ce muncesc din 
toate colțurile țării.

După cum este cunoscut, in anul 
1971, conducerea de partid și de stat 
din Iugoslavia a inițiat un amplu 
program de măsuri în vederea solu
ționării unor probleme stringente și 
eliminării unor fenomene negative 
din viața socială, realizării unui pro
gres continuu pe toate tărîmurile 
construcției socialiste. In această pri
vință, prezintă o mare importanță 
Proiectul de plan social al Iugosla
viei pentru perioada 1971—1975, care 
trasează liniile directoare ale politi- * 
cii economice pentru menținerea 
stabilității, creșterea eficienței în
tregii activități, ridicarea sistematică 
a nivelului de trai, folosirea mai 
largă a forței de muncă, progresul 
mai rapid al regiunilor rămase mai 
în urmă din punct de vedere econo
mic. Datele privind dezvoltarea eco
nomică în anul 1971, între care spo
rirea producției industriale a țării 
cu 10 la sută, și a productivității 
muncii cu circa 5 la sută, atestă ca
racterul fructuos al acestor măsuri.

Rezultatele obținute pe planul eco
nomiei sînt întregite de intensa ac
tivitate desfășurată pentru perfec
ționarea relațiilor sociale și a siste
mului politic al țării. Cu viu inte
res și înaltă responsabilitate au fost 
primite, dezbătute și aprobate de 
masele largi ale poporului — de jos, 
din unitățile economice, instituții și 
comune, și pînă sus, în Scupștinele 
republicane și în Adunarea federală, 
amendamentele la Constituție, care 
precizează funcțiile Federației, elu
cidează raporturile dintre ea și re
publicile șl provinciile autonome, 
cărora li se conferă atribuții și res
ponsabilități lărgite. O dată încheia
tă această fază, s-a trecut la pregă
tirea unor noi modificări constitu
ționale, care vizează edificarea, în 
continuare, a sistemului politic, pe 
bazele democrației socialiste, cores
punzător cerințelor actualei etape de 
dezvoltare. Participarea activă a ma
selor oamenilor muncii la dezba
terea și aprobarea reformei constitu
ționale constituie o amplă acțiune 
politică, ce învederează conștiința 
clasei muncitoare, atașamentul cetă
țenilor de toate categoriile, fără deo
sebire de naționalitate, a tuturor po
poarelor Iugoslaviei față de cuceri
rile lor socialiste, voința lor de a 
le consolida și dezvolta în conti
nuare.

Veștile sosite in aceste zile din Iu
goslavia frățească ilustrează faptul 
că conferința națională a Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, jalon 
esențial în întreaga evoluție la care 
ne-am referit, polarizează atenția în
tregii țări. In colectivele de oameni 
ai muncii din întreprinderi și insti
tuții, cu prilejul recentului Congres 
al sindicatelor, în plenarele comite
telor centrale ale U.C.I. din repu

blici s-a exprimat o caldă adeziune 
față de aprecierile cuprinse în cu- 
vîntările tovarășului Tito și ale ce
lei de-a 21-a ședințe a Prezidiului 
U.C.I. din 1—2 decembrie 1971 care 
au examinat situația din U.C.I. in 
legătură cu evenimentele din Croa
ția, formulînd concluzii de excep
țională însemnătate pentru crește
rea rolului conducător al U.C.I. și 
pentru întărirea continuă a comuni
tății multinaționale iugoslave. în lu
mina acestora au avut loc dezba
teri ample, în spirit critic și auto
critic în organizațiile de partid. C.C. 
al U.C. din Croația, organizațiile 
locale de partid au luat un șir dx. 
măsuri ferme pentru a pune capăt 
manifestărilor politice negative, ac
țiunilor unor elemente naționaliste, 
antisocialiste, contrarevoluționare, 
uneltirilor acestora îndreptate spre 
subminarea unității republicilor fră
țești ale R.S.F.I. înfrângerea acestor 
uneltiri este rezultatul unei intense 
activități politice a partidului, spri
jinului hotărât acordat de masele 
largi ale întregului popor măsurilor 
adoptate. Comuniștii, oamenii mun
cii fără de partid, covîrșitoarea ma
joritate a cetățenilor și-au afirmat 
astfel hotărîrea de acțiune fermă 
pentru combaterea oricăror manifes
tări naționaliste, fracționiste, pentru 
zădărnicirea oricăror uneltiri și ac
țiuni provocatoare antisocialiste. Din 
știrile sosite din Iugoslavia, din pa
ginile presei iugoslave se desprinde, 
ca un factor comun, aprobarea 
largă și călduroasă a măsurilor a- 
doptate pentru întărirea continuă 
a unității statale a Republicii Fe
derative Socialiste, a unității între
gului popor în jurul U.C.I., a con
ducerii sale. își găsește astfel o pu
ternică expresie conștiința faptului 
că această unitate, făurită în focul 
glorioasei lupte pentru eliberarea de 
sub jugul fascist și cimentată prin 
sîngele celor mai buni fii ai tutuțor 
popoarelor iugoslave, reprezintă cu
cerirea cea mai de preț, inepuiza
bilul izvor de forță în fața oricăror 
încercări, chezășia mersului victorios 
înainte.

In acest spirit, comuniștii, oamenii 
muncii iugoslavi își exprimă adeziu
nea față de documentele conferin
ței naționale care cuprind progra
me de acțiune în vederea îmbu
nătățirii activității în domeniul vie
ții de partid, al economiei, al con
strucției de stat și definesc, ca obiec
tive centrale, reafirmarea rolului de 
frunte al clasei muncitoare în viața 
economică și social-politică a țării, 
întărirea Uniunii Comuniștilor ’ ca 
forță politico-ideologică conducătoare 
și ca factor fundamental al coeziunii 
de neștirbit a popoarelor iugoslave, 
a întregii societăți socialiste iugo
slave. Referindu-se la aceste sarcini, 
tovarășul I. B. Tito a declarat : „Noi 
construim Iugoslavia socialistă baza
ta pe autoconducere în care clasa 
muncitoare trebuie să fie temelia, 
factorul principal care se va face sim
țit în întreaga țară. Uniunea Co
muniștilor trebuie să fie forța do 
coeziune a comunității noastre socia
liste și garanția fermității ei". în ace
lași sens, în documentul intitulat 
„Dezvoltarea și sarcinile actuale ale 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia" 
se subliniază că : „întreaga expe
riență revoluționară acumulată de noi 
duce la concluzia privind nece
sitatea consolidării rolului poli
tico-ideologic, a răspunderii și a 
dezvoltării U.C.I., ca organizație de
mocratică, revoluționară, unită, a co
muniștilor iugoslavi".

Dezbaterea documentelor, intensifi
carea activității pohtico-ideologice,' 
suocesele în producție, fapte care ca
racterizează perioada dinaintea con
ferinței, reflectă încrederea fermă a 
clasei muncitoare, a popoarelor Iugo
slaviei în U.C.I., în conducerea sa, 
voința lor nestrămutată de a obține 
noi succese in economie și cultdifă,. 
în ridicarea nivelului de trăi, în con
solidarea orânduirii socialiste.

Comuniștii, oamenii muncii din 
România care, ca buni vecini și prie
teni, privesc cu toată simpatia și so
lidaritatea eforturile și realizările to
varășilor iugoslavi, își exprimă satis
facția față de preocupările, hotărîrea 
și activitatea desfășurată de aceștia 
pentru întărirea rolului conducător al 
U.C.I., al clasei muncitoare, pentru 
consolidarea unității R.S.F.I. Mergând 
pe această cale, popoarele iugoslave 
vor obține cu certitudine noi și im
portante realizări. în preziua des
chiderii celei de-a doua Conferințe 
a U.C.I., poporul român urează din 
toată inima deplin succes lucră
rilor conferinței, nutrind convinge
rea fermă că hotărârile acesteia și 
traducerea lor în viață vo.r da roade 
bogate, asigurând mersul victorios îna
inte al Iugoslaviei frățești, pe drumul 
socialismului.

I. F.

Noi informații despre 
„PLANETA ROȘIE"

MOSCOVA 23 (Ager
pres). — După cum 
transmite agenția TASS, 
stațiile automate inter
planetare „Marte-2“ și 
„Marte-3" îți continuă 
zborul în jurul „plane
tei roții". Informațiile 
transmise confirmă că 
temperatura la hotarul 
dintre zi ți noapte este 
de minus 80—90 grade 
Celsius. S-a observat, 
de asemenea, că unele 
zone ale suprafeței

sînt cu 10—15 grade mai 
„calde" decît regiunea 
înconjurătoare. Tempe
ratura maximă înregis
trată în cursul zilei in 
emisfera sudică atinge 
minus 15—20 grade Cel
sius.

NEW YORK 23 (Ager
pres). — La Centrul 
spațial din Pasadena a 
fost recepționată o foto
grafie o suprafeței Pla

netei Marte, realizată de 
nava „Mariner-9", care 
prezintă o rețea com
plicată de văi profunde 
ce se întind pe o rază 
de aproximativ 20 de 
kilometri. Fotografia 
furnizează o dovadă 
spectaculoasă a proce
sului . de eroziune pe 
platourile vulcanice din 
regiunea Lacului nop
ții, a declarat purtătorul 
de cuvint al Centrului 
din Pasadena.
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