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în anul 1972, comparativ cu realizările din primul an al cincina
lului. volumul producției pe ansamblul industriei materialelor de con
strucții va crește cu peste 15 la sută. De asemenea, în raport cu reali
zările din 1971, în acest an se mai prevede ca productivitatea muncii 
să fie superioară cu 7,8 la sută, cheltuielile la 1 000 lei producție-marfă 
să fie diminuate cu circa 13,5 lei, beneficiile să sporească cu aproape 
20 la sută, iar valoarea produselor exportate să fie mai mare cu 34 
la sută ș.a. Pentru îndeplinirea exemplară a acestor importante sarcini 
economice, departamentul nostru a elaborat un. program concret de 
măsuri tehnico-organizatorice, pe care îl va aplica cu toată fermitatea, 
in spiritul indicațiilor formulate în repetate rinduri de conducereain spiritul indicațiilor formulate 
partidului.

O problemă hotărâtoare de care 
depinde realizarea integrală a planu
lui în sectorul materialelor de con
strucții este respectarea întocmai 
a termenelor de punere în funcțiu
ne a celor peste 40 noi obiective și 
capacități dc producție, prevăzute 
pentru 1972.

Să vedem cum stau lucrurile în a- 
cest domeniu. Practic, sînt asigurate 
toate documentațiile de execuție ne
cesare șantierelor. Volumul de uti
laje tehnologice s-a contractat în 
proporție de peste 95 la sută, cu ter
mene de livrare care să garanteze 
respectarea graficelor de intrare în 
funcțiune a noilor capacități și 
obiective. împreună cu constructorii 
s-au întreprins măsuri tehnico-orga- 
nizatorice in vederea intensificării rit
mului de execuție și montaj pe șantie
re. Pentru toate obiectivele noi s-a 
elaborat un complex de măsuri, în 
scopul creării din vreme a condiții
lor de dare în exploatare la termen, 
bunului mers al aotivității produc
tive a acestora, ca de exemplu : 

. stabilirea normativelor și a norme
lor de muncă, a tehnologiilor de fa
bricație — in unitățile departamentu
lui urmînd să se producă în acest an, 
prin autodotarc, un volum cu 38 la 
sută mai mare de utilaje și piese de 
schimb.

Un alt capitol deosebit de impor
tant al intervenției conducerii depar
tamentului în acest an se referă la 
înlăturarea unor neajunsuri de na
tură tehnico-organizatorică ce au 
persistat mai ales în 1971 în activi
tatea unor întreprinderi. Mai sînt, in 
cadrul departamentului, fabrici care 
cu greu iși realizează integral indica
torii de plan, sub aspect calitativ, 
cantitativ și financiar. In această 
situație se găsesc, chiar in acest an, 
unitățile de produse ceramice 
Țăndărei, Urziceni. Sătuc 
Iași și Sibiu, Combinatul de 
riale de construcții din Tg. Jiu 
întreprinderea 
Buzău. Trebuie 
menea, și unele 
în funcțiune a ___
producție, între care dezvoltarea pre
văzută la fabrica de cărămizi din 
Lugoj, cea de la Fabrica de geamuri 
din Mediaș, linia de plăci din azbo
ciment de la Fieni, nerealizări care 
s-au răsfrînt negativ în balanța pro
duselor respective. Este tot atît de 
adevărat că greutăți deosebite am 
întimpinat din cauza calității ne
corespunzătoare a unor utilaje 
tehnologice, dar mai ales a 
reductoarelor de 1 600 kW, livrate 

“de uzina „Progresul" din Brăila 
pentru morile de ciment, a electro
motoarelor de 500 și 1 500 kW, fur
nizor uzina „Electropute're" din Cra
iova, a grupurilor redresoare pentru 
electrofiltre livrate de „Electroteh
nica" din București. Defecțiunile 
repetate la aceste utilaje, care de-

din 
(Buzău), 

mate-
_ .de geamuri din 

recuperate, de ase- 
restanțe in punerea 
unor capacități de

Cu planul pe
luna ianuarie

îndeplinit
DEVA (corespondentul „Scin- 

teli", Sabin Iouescu). începutul 
bun al noului an de producție este 
sesizabil in toate sectoarele de ac
tivitate ale Combinatului siderur
gic Hunedoara. Se detașează în 
mod deosebit colectivele de muncă 
de la cele două fabrici de aglome
rare a minereurilor din combinat, 
care și-au' îndeplinit sarcinile de 
plan ce le-au revenit în prima lună 
a lui 1972. Deosebit de semnifica
tive sint rezultatele din cadrul fa
bricii nr. 2 de aglomerare a mi
nereurilor, unde sarcinile zilnice 
de producție au fost depășite în 
medie cu 15 la sută. Pînă la în
cheierea calendaristică a acestei 
luni, aglomeratoriștii hunedoreni 
vor realiza o producție suplimen
tară de minereu aglomerat din 
care se va putea produce o can
titate de circa 10 000 tone fontă.

BOTOȘANI (corespondentul 
s,Scînteii“, Nicolae Zamfirescu). 

urmare a eforturilor depuse de 
.i'colectivele, de muncă, în ziua de 

$®8 ianuarie a.c., industria județu- 
■$lui. Botoșani și-a realizat plănui 
..'producției globale industriale pe 

prima lună din cel de-al doilea an 
al actualului cincinal. Din calcu
lele preliminare rezultă, că pînă la 
finele lui ianuarie planul lunar va 
fi depășit cu 6,7 la sută. Pentru 
a aprecia cum se cuvine valoarea 
și semnificația acestui mare suc
ces subliniem că realizările lunii 
ianuarie vor fi mai mari ca cele 
obținute în perioada corespunză
toare a anului trecut cu 73 la sută. 
Depășirile pînă la sfîrșitul lunii 
se vor materializa în confecții de 
1.8 milioane lei, 2 860 tone zahăr, 
500 tone nisip înnobilat, 6 tone 
unt etc.

servesc agregate de bază ale unor 
fabrici de ciment, au afectat serios și 
afectează in continuare rezultatele 
producției, precum și nivelul prețu
lui de cost.

Demnă de discutat mai pe larg mi 
se pare 
lor noi 
ferului.
li zarea, 
strucții, 
cu caracter permanent sau 
la București, Arad, Cluj, 
și Tg. Mureș. Tot în același 
în comuna Sinești 
deschisă o expoziție 
permanentă, privind 
utilizării prefabricatelor îa construc
țiile agrozootehnice și sociale din 
mediul rural. Specialiști din departa
ment au făcut, în fața țăranilor coope
ratori, a specialiștilor și proiectanților 
din agricultură, demonstrații con
crete referitoare la modul în care se 
pot monta în timp optim,' cu mini
mum de mijloace tehnice, o serie de 
construcții de mare utilitate : lo
cuințe cu două niveluri din elemente 
de bețon celular autoclavizat, graj
duri, pătule și structuri pentru di
verse construcții agrozootehnice exe
cutate din elemente ușoare de be
ton armat și precomprimat, de la te
melie pînă la .acoperiș ș.a.

Pentru a ușura desfacerea 
populație a materialelor 
ții necesare nevoilor 
departamentul nostru a 
București un magazin 
„Titan”

problema folosirii materiale- 
produse in unitățile, minis- 
Cu scopul de a stimula uti- 
acestor materiale 
noi am organizat

de con- 
expoziții 

temporar, 
Timișoara 

scop, 
(Ilfov), a fost 

demonstrativă 
posibilitățile

către 
de construc- 
gospodărești, 
organizat în 

propriu — 
— iar prin rețeaua de co

merț încă două magazine, la Cra
iova și Pitești, cu produse solicitate 
și apreciate de cumpărători. în 
1972, magazine cu profil asemănător 
se vor mai înființa atît în Capitală, 
cit și în alte localități din țară. Evi
dent, problema lărgirii necontenite 
a gamei de produse pentru construc
ții va continua să stea in atenția de
partamentului, ceea ce va contribui la 
reducerea numărului de elemente și 
a greutății sțructurii, la industriali
zarea și îmbunătățirea funcțională a 
acestora. în vederea valorificării mai 
depline a însușirilor noilor materiale 
de construcții este necesar însă ca 
proiectanții să treacă mai hotărit la 
elaborarea unor proiecte de construc
ții asamblate integral din elemente 
ușoare.

în acest an, continuăm pe un plan 
superior asimilarea și fabricarea 
unor noi mărci de ciment, tuburi 
de azbociment cu diametre pînă la 
900 mm și 6 metri lungime, pentru 
aductiuni de apă potabilă și scopuri 
agroindustriale, noi tipuri de pa
nouri din azbociment cu miez termo- 
izolant pentru pereți ușori, noi pro
duse pe bază de poliesteri armați cu 
fibră 'de sticlă, ca de exemplu căzi 
de baie, cupolete, mobilier, țesături 
din fire de sticlă bitumate pentru 
hidroizolații, geam termopan, geam 
duplex pentru parbrize și multe alte

Erau pe vremuri niște 
anume drumeți pe ulițele 

, satelor noastre, pe care co
piii îi numeau „marchitani". 
Umblau cu o lădiță bătută 
de ploi și de arșițe, iar 
cind îi deschideau capacul, 
așezîndu-se la o răscruce 
de străzi, pe o podișcă de 
lemne sau la umbra unui 
dud, lădița se dovedea 
plină de scumpe și înșelă
toare nimicuri : verighete 
de alamă, mărgele, alifie de 
negi, fluierițe de zahăr colo
rat, „vax" pentru cizme, su- 
limanuri pentru obraz, o- 
glinjoare de buzunar, oche
lari cu lentile de hîrtie co
lorată și străvezie, taba- 
cheri de tinichea, salbe fal
se sub strălucirea cărora 
tabla abia putea să-și as
cundă rugina și cocleala.

Marchitanii aceștia duceau 
pasămite în spinare un mic 
magazin universal de o- 
biecte derizorii, dar luau 
în schimbul lor ouă și pene 
de gîscă, nuci și . fasole, 
țuică și vin, piei de miel și 
caș. Ca să fie frumoasă la 
horă, o fată era gata să dea 
o găină porumbacă pe-un 
degetar de alifie rîncedă. 
Marchitanii aceia s-au dus 
pe apa vremii și dacă, prin 
absurd, unul singur s-ar 
mai arăta cu lădița sa in 
vreun sat, n-ar mai găsi 
mușterii nici măcar. în rîn- 
dul pruncilor de grădiniță.

Dar alți marchitani iși fac 
azi repezi și repetate dru
muri spre sate. De obicei 
vin cu autoturisme proprie
tate personală. Nu caută 
nici ouă și nici păsări, nu 
vind alifie de negi, nu cum
pără nuci sau mere, nu-i 
interesează nimic din toate 
acestea. Dar, cu privire de 
vulpoi șiret și lacom, ochesc 
casele cele mai vechi, cu 
cerdacuri de lemn sculp
tate, cu acoperișurile de

materiale 
Sînt în 
1972 se vor găsi 
pieței cantități sporite de diverse 
materiale de construcții, punindu-se 
un accent mai rpare decît pînă a- 
cum pe satisfacerea necesităților me
diului rural, în spiritul indicațiilor 
date de conducerea partidului nos
tru. Dar, pentru intensificarea diver
sificării și utilizării noilor materiale 
de construcții se impune o mai 
strînsă legătură ca pînă acum între 
proiectanți și producătorii de mate
riale de construcții, in primul rînd 
prin prezența mai frecventă în uni
tățile noastre a arhitecților și ingi
nerilor din proiectare, prin partici
parea mai activă a acestora la sim
pozioanele pe care le organizăm, 
chiar și la efectuarea unor lucrări 
demonstrative pe șantierele de con
strucții. în ce ne privește, vom în
tări controlul tehnic al calității pro
duselor. domeniu în care anul 
cesta 
dele 
tice.

Tot
trează și orientarea mai fermă a cer
cetării științifice in direcția depistării 
și valorificării mai bune a deșeurilor 
industriale, a materiilor prime loca
le. Din 1972 sîntem în măsură 
să exportăm un volum sporit nu nu
mai de produse, dțtr și de concepție 
tehnică, concretizată in proiecte, li
cențe, noi soluții tehnologice și alte 
servicii tehnice de natura consultin- 
gului. Avem convingerea că ansam
blul de măsuri întreprinse de colec- 
tivele fabricilor, centralele induA 
triale și departament vor asigura în
deplinirea în mod exemplar a sar
cinilor ce ne revin prin planul de 
stat pe anul 1972, al doilea ari al 
actualului cincinal.

a- 
vom extinde mai mult meto- 
moderne, statistico-matema-

spre acest obiectiv se concen-
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Totul a pornit în vara, de 
la o simplă discuție cu un 
tinăr mecanizator : Dobre 
Sterian, de la Brastavățu, 
județul Olt. Mă apropiasem 
de combina -lui înțepenită 
în mijlocul lanului. Trac
toristul, aflat pe dedesubt, 
încurcindu-.se în chei și 
șuruburi,. cînd a simțit mi
riștea foșnind, s-a tîrît pe 
sub mașina hodorogită, m-a 
privit o clipă, apoi a dis
părut printre sitele că- 
■zute... Dar îl auzeam cum 
bombăne.

— Numai rugină, dom’le. 
E o rablă...

— Ce are ?
— Ce n-are ! Mi-a 

sufletul !
Mi-am căutat de lucru în 

altă parte. Soarele ardea, 
pămî-ntul dogorea ca vatra 
cuptorului, oamenii cu tru
purile înfierbîntate nu-și 
îngăduiau o clipă de ră
gaz. Peste o jumătate de 
ceas mecanizatorul ispră
vise ' reparația.

— Crezi c-o să meargă ?
— De ce nu ?
— Păi... nu vezi cum a- 

rată ?
— Lăsați... duceți-vă și 

controlați.; , dacă găsiți 
boabe'în paie, atunci să 
spuneți ce poftiți. . Știi 
mata. c-am luat-o de la... 
cimitir ? Că fusese dată la 
casare. Zece campanii a 
făcut. Hai, drăguță, s-o fa-

cern și unșpea —
i-am zis — că e grîu mult. 
Mă chinui cu ea, dar mai 
lucrăm o vară. Mă necă
jește, nu zic, însă tot bate 
douășpe, treișpe mii pe zi.

/

|||i

poposit intr-o dimineață, 
cînd griul dădea in pîrgă, 
la marginea unui lan, la 
Filipeștii de Pădure. _ Fu
seseră aduse pentru încer
cări. Tractoriștii se strîn-

dat lacrimile. Priveau 
cuți ; cu secerile, pînă seara 
l-ar fi doborît ; dar nici 
unul n-a zis să scoată se- 
cerătorile din brazdă. To
tuși, pînă la prînz, le-au

Bună combina, oltene?

Numai colaci nu coace

încolo face totul

...întîmplarea asta mi-a 
adus în minte o alta mai 
veche.

în ’52, tinăra — pe a- 
tunci — industrie româ
nească de mașini agricole 
a fabricat lotul zero de 
secerători-legători. Cinci 
dintre ele, nou-nouțe,

seseră pe lîngă ele, nerăb
dători, iar lanul le aștepta 
solemn.

Curînd, însă, bucuria s-a 
6tins. .Secerătorile-legători 
nu secerau și nu legau. La 
fiecare pas se defectau. 
Griul se făcea una cu pă- 
mîntul. Oamenilor le-au

Veștile sosite din întreaga ța
ră anunță începerea construcției 
unor noi blocuri de locuințe în 
diferite localități. Potrivit pre
vederilor planului, fondul loca
tiv .se va mări în cur.suț acestui 
an cu aproape 94 000 aparta
mente . construite din fondurile 
statului sau cu sprijinul statului 
prin credite și execuție.

în Capitală urmează a fi 
în folosință aproape 17 500 
partamente, care vor fi 
struite, îndeosebi, în noile 
tiere — Drumul Taberei, 
ceni și Titan. Suprafața locui
bilă suplimentară ce se va rea
liza în București, în plus față 
de anul trecut, echivalează cu 
circa 2 600 de apartamente con
venționale.

Circa 2000 
prevede a se 
ta și pentru 
doreni. în localitățile 
din Valea Jiului, la Deva, Brad 
și în alte așezări urbane ale ju
dețului Hunedoara se află în 
diferite stadii 22 de blocuri cu 
aproape 1 000 de apartamente. 
Constructorii și-au propus să le 
dea în folosință încă în prima 
jumătate a anului.

Ințj. Silviu OPRIȘ
ad|unct al ministrului 
economiei forestiere 
și materialelor de construcții

I

draniță și manifestă un in
teres deosebit pentru tot 
ceea ce este — zic ei — 
„vechitură" . și „ciob". îi 
auzi întrebînd :

— Ascultă, tușă Floare, 
ce mai ții matale în casă 
hîrburile astea ?

Arată cu mina spre bli
darul plin cu blide înflorate

truchipează o pasăre, 
cergă în culori istovite de 
trecerea numeroaselor de
cenii. Acești 
moderni golesc satele de 
imense valori
Plătesc în schimb prețuri 
care reprezintă o adevărată 
bătaie de joc și apoi le duc 
la magazinele de consigna-

marchitani

etnografice.

apoi, cu ceva firimituri pe 
samsarul respectiv. Acești 
marchitani sint în realitate 
niște speculanți, jefuitori de 
scumpe valori artistice, ai 
unor vestigii care pot cinsti 
oricare muzeu.

Putem oare rămîne pa
sivi, indiferenți față de a- 
semenea trafic ? Desigur,

0 „LĂCUSTĂ" A TEZAURULUI ETNOGRAFIC

„Atenție, vine
/

marchitanul — feriți
obiectele de arta !"

și cancee. Pe unele din ele 
e scris anul cînd le-au făcut 
meșterii olari : 1858, 1860, 
1880. Marchitanii ă"tia sint 
gata să cumpere orice „ve
chitură" : o furcă de lemn 
încrustată, o icoană pe lemn 
sau pe sticlă, un clop nă- 
săudean de pai, cu mărgele 
și penaj de păun, un lea
găn din coajă de tei, un 
pieptar făcut de un cojocar 
în veacul trecut, un căuc 
de lemn sculptat, o lingură 
a cărei coadă de lemn în-

ție, ori Ie vînd diferiților tu
riști, realizînd dintr-un foc 
cîștiguri deseori fabuloase. 
Vara îi mai intîlnești și pe 
litoral, oferind străinilor, 
cu lacrimi în ochi... „vechi 
amintiri de familie". Ni se 
relatează cazuri de „aran
jamente comerciale" de am
ploare : cu cîteva aseme
nea obiecte de preț — luate 
pe nimica de marchitani 
din sate — turiști străini 
și-au cumpărat în țara lor 
autoturisme, „răsplătind"

nu-î vorba în acest caz de 
măsuri administrative. Ni
meni nu poate opri pe ni
meni să-și cumpere intr-un 
sat un blid sau un căuc. .Și 
nimeni nu poate opri pe ni
meni să-l vîndă. E foarte 
greu apoi de făcut, fără 
greș, o distincție netă între 
cel ce vine să cumpere pen
tru a specula, și cel ce 
caută, cu dragoste de fru
mos, . o podoabă, o bucurie 
a casei făurită cine știe cînd 
de un mare meșter.

Ce-i de făcut atunci ? în
clinăm să credem că este 
datoria civică și patriotică 
a intelectualității de la sate, 
a directorilor de cămine 
culturale, a profesorilor de 
română, de muzică, de de
sen, de lucru manual și în 
primul rînd a celor de is
torie, să facă o catagrafie a 
vestigiilor și obiectelor de 
artă populară din satul 
unde lucrează, să arate po
sesorilor lor că valoarea a- 
cestor obiecte marchează o 
avuție spirituală și artistică 
a națiunii întregi și că dis
trugerea sau înstrăinarea 
lor unor negustori veniți la 
întîmplare reprezintă o pier
dere ireparabilă 
zestrea poporului 
pentru orice om de bună- 
credință care prețuiește cu 
adevărat valoarea unei 
piese artizanale, dorind-o 
drept podoabă, nu marfă de 
negoțat. Autoritățile locale 
pot trece, alegînd cele mai 
valoroase și reprezentative 
piese, la organizarea unor 
muzee sătești, așa cum s-a 
și făcut la Ciuta, din ju
dețul Caraș-Severin. la Ma- • 
ieru in județul Bistrița- 
Năsăud, la Lupșa în județul 
Cluj și în alte cîteva locuri. 
De asemenea, unele obiecte
— blide, covoare, cusături
— pot fi achiziționate și 
păstrate. în chip de modele, 
pentru atelierele coopera
tiste meșteșugărești. Sînt a- 
cestea cîteva sugestii; de
parte, desigur, de a solu
ționa o problemă. Cert e că 
trebuie întreprins ceva pen
tru a reteza frenezia acestui 
nou tip de marchitam gravă 
și prin înșelăciunea prac
ticată, prin caracterul de 
escrocherie, și prin păgu- 
birea tezaurului nostru ar
tizanal.

Petru V1NTILĂ

pentru 
nostru,

scos. „Vedem Ia anu’ 
zis careva. Or să le 
mai bune...”

Peste doi ani a apărut 
SL-54, varianta perfecțio
nată, urmată de secerătoa- 
rea pologitoare. Apoi, din 
ce în ce mai multe, utilaje 
de tot felul.

Nu aveam — și nu am 
nici acum — sentimentul că 
ar fi trebuit să mă rușinez 
de insuccesul secerătorilor 
de atunci. Ele au marcat 
un moment în drumul nos
tru spre ceea ce sîntem, 
spre ceea ce vom deveni.

...în 1971 s-a realizat cea 
mai mare producție de ce
reale din istoria țării 
ne place să spunem, 
ce este riguros exact, 
ea se datorește moderni
zării agriculturii. în filmul 
ce ne dă imaginea moder
nizării de-a lungul anilor 
revăd și secvența aceea de 
demult, cînd pe ulițele sa
tului trecea, intr-un alai 
neobișnuit, tras de șase 
perechi de boi cu coarnele 
împodobite cu ramuri de 
brad, un „vapor" din cele 
ce puneau în mișcare ba
tozele de treier. Se ducea 
pe ultimul său drum. Des
tinația : furnalele de la Hu
nedoara.

Ce altă tehnică se im
pusese ? C3. I se cunoaște 
și numele artistic : corabia 
argintie a cîmpiilor. Așa 
le-a plăcut poeților să-i 
spună, pentru că naviga 
cu toate pînzele întinse 
(pînzele erau sacii care,

Și 
ceea 

că

Ion MARINA

(Continuare în pag. a ir-a)

PREA MULTE CIOTURI
DE INDIFERENTA

PE PÎRTIILE SCHIULUI
ROMANESC...

Este adevărat, nu sînt prea mulți ani (trei-patru) dc cînd s-a apreciat, în 
mod întemeiat de altfel, că schiul ar putea deveni un sport național. O atare 
apreciere avea în vedere faptul că mai mult de 31 la sută din teritoriul țării 
noastre se află situat la peste 800 m altitudine, că piscurile Carpaților depă
șesc cota 2 000 pe suprafețe de zeci de kilometri, că în zonele montane și sub
montane 100 de zile pe an cel puțin mercurul termometrelor nu urcă peste 0 
grade. Erau, totodată, luate în considerare fondurile investite, în ulti
mii ani, pentru dotarea corespunzătoare a principalelor stațiuni de iarnă, atît 
sub aspectul sporirii capacității de cazare-masă, cit și în scopul conținuși 
îmbunătățiri a serviciilor pentru amatorii de sporturi de iarnă (mijloace de 
transport mecanice, materiale și echipament sportiv etc.). Un temei îl consti
tuia, fără îndoială, și convingerea că o serie de eforturi ale forurilor intere
sate în domeniul dezvoltării acestei ramuri de sport în lumea școlarilor vor da 
rezultatele scontate. Sub același unghi erau privite și activitățile cuprinse în 
planurile de măsuri adoptate de forurile de resort din U.G.S.R., U.T.C. și 
C.N.O.P., de alte instituții și organizații cu atribuții în domeniul sportului.

ȘI TOTUȘI, IN CIUDA TUTUROR ACESTOR CONDIȚII ȘI POSIBILI
TĂȚI, ÎN CIUDA MULTIPLELOR SALE VIRTUȚI ȘI EFECTE BINEFĂ
CĂTOARE, SCHIUL ÎN ȚARA NOASTRĂ CONTINUA SĂ BATĂ PASUL 
PE LOC, SA VEGETEZE, DACA NU CHIAR SA REGRESEZE. DE CE?

în cadrul convorbirii noastre cu prof. ION BERINDEI, antrenor federal 
la Federația română de schi-bob, pentru început am adresat, firesc, întrebarea :

— La ce cotă s-ar situa schiul 
nostru in acești ani ?

— Federația de schi-bob — ne-a 
spus prof. I. Berindei — are în 
evidență secții’ de performanță 
nominalizate (A. S. Armata Brașov, 
Dinamo Brașov, S.B.C. Sinaia, Stea
gul roșu Brașov, Constructorul Cim- 
pulung Moldovenesc, Brașovia, Ca- 
raimanul Bușteni .' — ■
Brașov), încă ' 20—25 de secții de 
valoare medie și un număr de cen
tre de învățare, în cadrul cărora acti
vează aproximativ 1400 de schiori le
gitimații. Există, bineînțeles, și o co
misie centrală pentru activitatea 
sportivă de masă.

și Tractorul

— Ne puteți răspunde mai 
direct la intre bare ?

— Cred că nu poate fi dat un răs
puns prin da sau nu ; ar fi prea mult 
sau prea puțin în legătură cu o pro
blemă ce pare simplă prin faptul că 
ne reamintim de ea... doar cînd cade 
prima zăpadă. Este evident, de altfel, 
că —, în pofida unor progrese înre
gistrate — schiul nostru n-a urcat la 
cota pe care am fi dorit-o. mai mult 
chiar, nici măcar nu a intrat pe... pir- 
tiile pe care trebuie să intre, dacă 
vrem cu adevărat să devină un sport 
național, iar în planul performanței 
să atingem parametrii internaționali ; 
mă refer la orientarea spre probele 
de fond, pentru care relieful țării 
noastre oferă condiții optime.

— Credeți că pot fi nomina
lizate cauzele care determină a- 
ceastă stare de lucruri ?

— Da. Adică vreau să spun că aș 
putea să contribui la depistarea unora 
dintre aceste cauze, cele care sînt lo-

I

calizate în domeniul .în care îmi des
fășor munca de antrenor federal. Sub 
acest raport, eu și alți tehnicieni din 
lumea schiului resimțim, ca o „cauză 
a cauzelor" deficiențelor din sportul 
pe care-1 îndrăgim, lipsa unei concep
ții unitare, atît în ce privește latura 
organizatorică-administrativă, cit șl 
procesul instructiv-educativ, concep
ție care să cuprindă direcțiile de dez
voltare în perspectivă, mijloacele, for
mele și căile prin care să se reali
zeze obiectivele ce ni le-am propus. 
O concepție care să aibă darul 
să articuleze, intr-un tot indivizibil, 
eforturile tuturor factorilor cu atribu
ții în dezvoltarea schiului—C.N.E.F.S., 
U.G.S.R., Ministerul Educației și In- 
vățămintului, U.T.C., C.N.O.P., Minis
terul Turismului etc., etc. Desigur, la 
ora actuală există o schemă generală, 
dacă imi este îngăduit să spun așa. 
C.N.E.F.S. (prin federația noastră) 
răspunde de activitatea de perfor
manță și contribuie prin asistență _țe_h- 
nică la aceea de masă ;
U.T.C., C.N.O.P. răspund de ac
tivitatea de masă, iar •
rul Educației și învățămîntulul 
de aceea din școli. Dar schema aceas
ta este prea generală și, din lipsa 
unei concepții unitare — sau poate 
din cauza unei slabe colaborări — 
fiecare face cam ce crede, sau nu face, 
în zona sa de influență. De aici, insu
ficiențe din punct de vedere organiza
toric, îndeosebi in aria schiului de 
masă, a bâzei de masă pentru activi
tatea de performanță, paralelisme, ba
riere artificiale, înregistrindu-se, în

Convorbire consemnatâ de 
Valentin PĂUNESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)

U.G.S.R.,
Ministe-

i
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Actualitatea culturală noului ambasador
15,30 Lecții TV pentru lucrătorii 

din agricultură
l Deschiderea emisiunii. Avan

premieră.
I La volan
I Căminul. 

Avanpremieră. 
Ecranul

SCENA România in U.R.S.S

la Galeriile de artă ft

Undar cu

con-
TI-

FILME DOCUMENTARE
PE ECRANELE CAPITALEI

31 IANUARIE 6 FEBRUARIE

București :

Marina PREUTU

ECRANUL

CARNET

PLASTIC

’,30 I

fl serie 
de mici 
Apropia- 
expresiei 
formelor

„Apollo

amortizare

Isprăvile lui

Excelsior : Comoara din 
Unirea : Mihai și curentul

o Joi, 3. februarie, un colectiv al 
aceluiași teatru va susține, pe 6cena 
Casei de cultură a sectorului 8 din 
Capitală, un spectacol cu „Comedia 
paiațelor", în regia Liei Niculescu.

„David Cop- 
(ultimul epl-

„Mușatinli". 
Pagini din literatura umoris- ‘

al Republicii Socialiste

ai

lista lucrărilor
la Agrigento

omului"

(Urmare din pag. I)

obligațiile ? Nu de alta, dar ca 
învețe și alții.

viața pictorului 
expuse.

însă, 
Răs- 
tre- 
cum

(corespondentul 
Dumitrescu) —

„Flori din Maramureș

spec- 
Criș" 
ama- 

localitate.

„Nuntașii Bihorului"

festival folcloric internațio- 
se va desfășura luna vil
la Agrigento (Italia), în

Binecunoscuți publi
cului bucureștean pen
tru munca tenace și 
perseverentă desfășu
rată in vederea afir
mării unui limbaj pro
priu de exprimare — 
Vasile' Dobrian, Ale
xandru ȚipOia și Ion 
Jiga prezintă în aceste 
zile, la Galeriile /de 
artă „Apollo" (Calea 
Victoriei nr. 56) cîteva 
din rezultatele creației 
lor.

O îndelungată prac
tică a muncii creatoare 
a contribuit, în căzut 
fiecăruia din acești 
trei plasticieni, la re
zolvarea în sens pozi
tiv a dificultăților ine
rent întâmpinate, a 
contribuit la maturi
zarea lor artistică. 
Credincioși drumului 
ales, ei au dezvol
tat, cu mijloace dife
rențiate, în funcție de 
personalitatea fiecăru
ia, o gîndire proprie, 
specifică meseriei. De
sigur, între lucrările 
celor trei artiști, orice 
încercare de apropiere, 
de conexiune ar fi gra
tuită. Mult discutata 
problemă a expoziții
lor de grup care să ex
prime cu adevărat o 
comunitate de idei, de 
sentiment, nu poate fi 
luată acum în discuție. 
Sînt prezentate, para
lel, trei drumuri artis
tice a căror traiecto
rie, mai dreaptă sau 
mai sinuoasă, s-a men
ținut, de fiecare dată, 
in limitele unui timbru 
fundamental care nu 
s-a modificat prea 
mult de-a lungul ani
lor.

VASILE DOBRIAN 
aduce, o dată mai mult, 
nota personală, a crea
ției sale care și-a aflat.

cu discreție 
precizie, locul in ca
drul plasticii noastre. 
Există, de la o lucrare 
la alta, o continuitate 
care creează privitoru
lui impresia că grafi
cianul, de data aceasta 
pictor, se reîntoarce 
mereu către același 
cerc de imagini și a- 
mintiri. Prime impre
sii de călătorie înre
gistrate de-a lungul 
țării (Arc de lumină,

Viaductul, Ziduri de 
beton, Ecluza și-a des
chis porțile, Macaraua, 
Inima șantierului etc.) 
sau in cursul unor că
lătorii la Venefia sau 
Praga, la Regensburg 
sau pe malul lacului 
Balaton sint fixate in 
desenele pe care le 
expune la etajul sălii 
„Apollo". Desene de 
atmosferă, adevărat 
memorial de călătorie, 
aceste lucrări exprimă 
un talent sigur pe mij
loacele sale, echilibrat 
șl sobru. Aceleași im
presii sint reluate și 
transpuse în lucrările 
de pictură. Elanurile 
afective care izbuc
neau spontan in dese
ne sint cirmuite acum 
cu luciditate, transfor
mate în cadențe seve
re. Se află parcă in 
toate aceste lucrări o 
tendință de obiectivare 
căreia, pe plan formal, 
li corespunde preferin
ța pentru planuri co
lorate, perfect ordona
te. Elementele imagi-

nii sînt proiectate tn- 
tr-un spațiu care, su- 
gerîndu-l pe cel real, 
este figurat prin 
venții.

ALEXANDRU
BOIA se situează în 
zona unui figurativ 
modern, fără exage
rări și contorsionări. 
Lucrările de pictură, 
mai noi sau mai vechi, 
pe care le prezintă, 
traduc elaborat emo
ții, idei, (Peisaj indus
trial, Cartier tătăresc- 
Ilîrșova etc.). Vibra
țiile emoționale sînt 
provocate de realitatea 
obiectivă. Sensibilita
tea lirică se declanșea
ză in față „Florilor" 
tot așa după cum pro
pensiunea spre forme 
geometrice circumscrie 
figuri de carnaval sau 
grupuri de balerini, 
imagini ale materni
tății etc. Refractar re
torismului, artistul se 
dovedește a fi, mai ales 
în desene, un contem
plativ, un elegiac.

Apreciat mai ales 
pentru, portretele sale, 
ION JIGA prezintă în 
expoziția de la Gale
riile „Apollo" 
de sculpturi 
dimensiuni, 
te mai mult 
decorative a 
decît sensului lor inte
rior — aceste statuete 
dovedesc un deosebit 
simț al materiei și o 
anume familiaritate a. 
prototipurilor pe care 
le reîncarnează. (Tă- 
tăroaica, Sultana, Fata 
cu cofa). Ganla caldă, 
armonioasă conferă de
senelor care însoțesc 
aceste sculpturi, im- 
plinindu-le, același 
sens al echilibrului.

■ - . ■ ' - s
• Cu ocazia aniversării a 120 de 

ani de la nașterea lui Ion Luca Ca- 
ragiale, mai multe teatre din țară 
anunță pentru această săptămină 
premiera spectacolului cu piesa „O 
scrisoare pierdută".

Seria premierelor a fost inaugurată 
sîmbătă de Teatrul ,,Lucia Sturdza 
Bulandra".

Miercuri. 2 februarie, Teatrul de 
stat din Oradea anunță aceeași pre
mieră.

La Turda, teatrul din localitate va 
prezenta „Scrisoarea pierdută" joi, 3 
februarie. Regia este semnată de Ion 
Dan, iar decorurile de Mircea Matcă- 
boji.

• Teatrul Mihaî Eminescu dlin Bo
toșani anunță pentru joi, 3 februarie, 
premiera „Profesiunea doamnei- War
ren" de G. B. Shaw. în regia Ma- 
riettei Sadova și a lui Eugen Aron, 
In rolul titular : Marietta Sadova.

• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" va prezenta mîine la Ploiești, 
comedia „Take, Ianke și Cadîr" de 
Viator Ion Popa. în regia artistului 
poporului Ion Finteșt-eanu. Distribuția 
cuprinde pe Al. Giugaru, Ion Fi.n- 
teșteanu, Marcel Anghelescu, Costâ- 
che Antoniu (artiști ai poporului), 
Al.. Demetriad, George Paul Avram, 
Adela Mărculescu, Elena Sereda.

PRODUCȚII ALE STUDIOULUI 
„BUCUREȘTI"

Flacăra : Moartea căprioarei ; Vii
torul : Cu mîinile noastre ; Drumul 
Sării : Profilaxia gripei ; Munca : 
Cum alimentăm copilul.
PRODUCȚII ALE STUDIOURILOR 

„AL. SAHIA" și „ANIMAFILM"
Timpuri Noi (premieră) : întilnire 

cu cerul, Cantata profană, Magdale
na Popa. O voce în jurul lumii, Cine 
știe să cînte, Marea trecere ; Lu
ceafărul : Necunoscuții ; București : 
Hainele bărbaților ; Feroviar : Tim
brării ; 
plante ; vunca . muicii ți curentul 
electric ; Laromet : Almanah interna
țional tehnico-științific ; Lira : Vîn- 
zătorul de înghețată ; Ferentari : 
Gheorghe al Floarei ; Giulești : Fa-

AGENDA 
MUZICALĂ

• Astă seară, ora 20, la Sala 
mică a Palatului, va susține un 
recital cunoscutul clarinetist 
Aurelian Oetav-Popa. La pian, 
Alexandrina Zorleanu.

• Tot la Sala mică a Palatu
lui,, miercuri 2 februarie, ora 20, 
va avea loc deschiderea ciclului 
de recitaluri „Pagini de antolo
gie din literatura vocală". 
Gheorghe Crăsnaru, Martha Joja 
vor interpreta ciclul „Călătorie 
de iarnă" de Schubert.

• Simfonicul Filarmonicii este 
dirijat de Mircea Basarab. Vi
neri 4, sîmbătă 5 februarie, la 
Ateneul Român, se poate asculta 
„Sărbătoarea lui Alexandru" de 
Haendel.

Expoziția comemorativă 
Octav Băncilă

CRAIOVA (corespondentul „Scîn
teii", Nistor Țuicu). — Cu prilejul 
împlinirii a 100 de ani de la nașterea 
pictorului Octav Băncilă, Muzeul 
de artă Craiova a organizat o ex
poziție comemorativă. Ea cuprinde 
51 de lucrări din cele mai repre
zentative aflate în patrimoniul Mu
zeului de artă al Republicii Socia
liste România, Muzeului de artă 
din Iași și Muzeului de artă 
Craiova. Dintre lucrările expuse 
amintim : „Autoportret", „Muncitor 
în repaus", „1907", „Grevistul", 
„Pax", „Popas" și altele. Cu acest 
prilej a fost editat un catalog în 
care sînt prezentate momente din 
viața pictorului și lista lucrărilor

„Cintare
TÎRGU JIU

„Scînteii", Mihaî
Sala cinematografului din Tîrgu 
Cărbunești ă cunoscut zilele trecute 
o afluență de tineri puțin obișnuită. 
Elevi și muncitori, țărani coopera
tori și mecanizatori și-au dat în- 
tîlnire pehtru a-i susține pe fina- 
liștii concursului județean de poe
zie patriotică (recitare) intitulat 
sugestiv „Cintare omului" și des
fășurat în orașul natal al lui Ar- 
ghezi. Organizat cu multe luni în 
urmă din inițiativa Comitetului ju
dețean Gorj al U.T.C., concursul 
amintit, dedicat aniversării ’semi- 

' centenarului U T.C., a antrenat 
peste 10 000 de tineri de-a lungul 
etapelor sale de desfășurare

„Antologia scriitorilor"
PIATRA NEAMȚ (corespondentul 

„Scînteii", Ion Manea). — După în
cheierea acțiunii 
„Petrodava", la 
fost declanșată o 
tanță manifestare 
cațiv, intitulată 
torilor români 
ganizată de 
pentru cultură și educație socialistă.

Manifestarea are drept scop popu
larizarea creației literare contempo
rane și se va bucura de participarea 
unor personalități de seamă ale cul
turii noastre. Ea se va desfășura pe 
parcursul întregului an și va cu
prinde cile o acțiune lunară con* 
9tind din prezentarea unor comen
tarii critice privitoare la opera scrii
torului antologat

cultural-artistice 
Piatra Neamț a 
nouă și ifnpor- 
cu caracter edu- 
„Anldlogia scrii- 

contemporani", or- 
comitetul municipal

c; .■ ii-.;, ■ay.’v.-f»ii

• „Fuga" — producție a lstu-.- 
diourilor „Mosfilm", regia : A- 
leksandr Alov, Vladimir Nau-, 
mov. Prezentată și în cadrul 
„Festivalului filmului sovietic", 
această evocare, dintr-un unghi 
inedit, a epocii războiului civil,

■ surprinde destinul tragic al unor 
fugari. Filmul prilejuiește reve
derea ' unor populari actori : 
Liudmila Savelieva. Aleksei Ba
talov, Mihail Ulianov, Vladislav 
Dvorjetki.

• „Misiunea tinerei Nhung" — 
producție a studiourilor din 
R. D Vietnam, regia.: Nguyen 
Due Kinh, Dăng Nhât Minh. Un

• episod dramatic, din lupta po
porului vietnamez împotriva a- 
gresiunii imperialiste, aducind in 
prim plan eroismul unei tinere 
luptătoare care se oferă volun
tar să îndeplinească o periculoa
să misiune. Cu : Ai Vân, Danb 
Tân. \

• „Duminica pierdută" — pro
ducție a studiourilor cehoslova
ce, în regia lui Jaroslav Pa- 
poușek. Din ciclul filmelor sati
rei despre familia Homolka. în 
distribuție : Frantisek Sebanek, 
Marie Motlova, Frantisek Husak, 
Helena Ruzickova.

Scoaterea la iveală a comorilor 
coregrafice și etnografice, prezen
tarea lot- pe scenă, Ia un cit mai 
înalt nivel artistic, constituie obli
gația dar și aspirația firească a for
mațiilor folclorice profesioniste care 
activează. în principalele zone fol
clorice ale țârii, coordonate pe care 
se plasează cu un plus de calitate 
și autenticitate spectacolele an
samblului artistic „Maramureșul" 
din Baia Mare.

Spectacolul „Flori din Maramu
reș", prezentat recent în Capitală, 
este conceput ca o sultă de cîntece 
vocale și instrumentale și jocuri 
specifice subzonelor maramureșene.

La Oradea a fost prezentat 
tacolul folcloric „Nunta de pe 
de către ansamblul artistic de 
tori al sindicatelor din 
Spectacolul a fost dedicat fruntași
lor in întrecerea socialistă pe anul 
1971 din întreprinderile economice 
ale municipiului Orade.a. Cu acest 
spectacol, „nuntașii Bihorului" vor 
■reprezenta țara noastră la cel de-al 
29-lea '.......................................
nai ce 
toare — ..... ........... .
cadrul sărbătorii tradiționale sici
liene a migdalului în floare.

Cercetări
cultural-educative

ORADEA (prin telefon, de la îosif 
Popa). — Consiliul Culturii și Educa
ției Socialiste organizează, începind 
din acest an, o serie de investigații 
științifice pe problemele activității 
cultural-educative de masă. Una din 
localitățile stabilite pentru astfel 
de cercetări este și comuna Ținea, 
din județul Bihor. Acțiunea urmă- 

. rește să stabilească o metodologie 
a cercetării in domeniul activității 
cultural-educative de masă, să for
muleze concluzii în legătură cu as
pirațiile, aptitudinile și interesul de 
cultură ale populației rurale și mo
dul de satisfacere a acestor ce
rințe de ordin cultural. De aseme
nea, urmărește să stabilească me
todologia activității cultural-educa
tive — metode care să fie experi
mentate în „stații pilot", între care 
și comuna Ținea, urmînd ca apoi 
să fie generalizate în toate insti
tuțiile de cultură.

• IAȘI (Corespondentul „Scînteii", 
M. Corcaci). — Colectivul Teatrului 
Național „Vasile Alecsandri" din Iași 
a luat inițiativa deschiderii unei sta
giuni teatrale permanente la Pașcani, 
în sala de festivități a Casei de cul
tură ,,Mihail Sadoveanu". în cadrul 
acesteia, vineri a fost prezentat spec
tacolul cu piesa „Tango la Nisa" de 
Mircea Radu Iacoban. pusă în scenă 
de regizorul Victor Tudor Popa.

<t BOTOȘANI (Corespondentul 
„Scînteii", N. Zamfirescu).— A intrat 
în practica colectivului de actori de 
la Teatrul „Mihai Eminescu" din Bo
toșani de a se întîlni periodic cu di
verse categorii de oameni , ai muncii. 
Ultima întilnire, actorii teatrului bo- 
toșenean au avut-o cu muncitorii, 
tehnicienii și inginerii Uzinei de fa
bricație, reparații și montaj utilaje 
pentru agricultură din localitate. Cu 
această ocazie, după prezentarea ex
punerilor : „Funcția educativă a tea
trului" și „Conținutul tematic al pie
selor actualei stagiuni", a. urmat un 
recital de poezie dedicat patriei și 
partidului. în încheierea întîlnirii, 
invitații au răspuns unor întrebări 
ce le-au fost adresate de spectatori.

Prin decret al Consiliului
Stat, tovarășul Gheorghe Badrus a 
fost numit în calitatea de ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste România în 
Uniunea Republicilor Sovietice So
cialiste, în locul tovarășului Teodor 
Marinescu, care a primit o altă în
sărcinare.

17.40
18,00
18.40
18,45
19,10 Tragerea de 

ADAS.
19,20 1001 de ser! :

Mighty Mouse. 
19,30 Telejurnal 
20,05 Reflector. .

Roman-folleton 
perfleld" (VII) 
sod).
Avanpremiera :

tică românească 
Dezbatere ideologică. 

21,50 Imagini de pe Vltava, 
reportaj muzical în Praga. 

22,30 „24 de ore".
22,45 Contraste din lumea capita

lului.
(Agerpres)

Avem m față zeci de răspunsuri de la diferite autorități locale șl 
centrale sosite la redacție in ultima săptămînă. Din rindurile lor des
prindem modul in care au fost soluționate diferite sesizări și însușite 
sugestii privind probleme de larg interes cetățenesc formulate de citi
torii ziarului.

CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII" 
TRANSMIT:

SATU MARE’

1 milion =
17 milioane

La cooperativa agricolă de pro
ducție „Someșul" din Satu Mare a 
fost dată in folosință o crescătorie 
de pui pentru carne. Crescătoria, 
cu 18 hale mari, spațioase, este cea 
mai mare unitate de acest fel din 
județ. Construită de o brigadă a 
cooperativei, ea va furniza anual 
pieții peste 1 milion de pui, adu
cind astfel cooperativei un venit de 
J7 milioane lei.

De trei ori

milia Cojan își dorește un. pelican ; 
Melodia : Orașul și strada; Floreasca: 
Garnitura Ruxandra ; Popular : Gai
ța și păunul ; Cosmos : Planeta sur
prizelor : Rahova : Orizont științific 
10/71 ; Arta : Orizont științific 11/71 ; 
Doina : Michel și Mișutka (U.R.S.S.), 
Mulțumesc Mihaela. O poveste cu 
cîntec, Paiața.
PRODUCȚII ALE STUDIOURILOR 

DIN ALTE ȚARI
Central : Noi sintem răspunzători 

(R.D. Germană); Lumina : Noul an
gajat (R.P. Polonă); Doina : Sculp
turile lui Preclik ; înfrățirea : Ori
zonturi siberiene (U.R.S.S.); Buzești: 
Nuntă cu. bucluc (R.S. Cehoslovacă); 
Bucegi : Vise de dimineață (R.P. 
Ungară) ; Pacea : O călătorie cu va
sul Bathory (R.P. Ungară); Crîngași : 
Zimbrii (R.P. Polonă); Aurora : Cu 
riozitate (R.P. Ungară); Miorița 
Gdansk (R.P. Polonă); Moșilor : Po 
vestiri neobișnuite (R.P. Ungară) 
Vitan'iîn delta Volgăi (U.R.S.S.) 
Progresul: 79 de primăveri (Cuba); 
Flamura : Succes (R.P. Ungară).

EXPOZIȚII
SĂLILE DALLES (Bd. N. Băl- 

cescu, nr. 18) reunesc în aceste 
zile retrospectiva ROMUL LA- 
DEA (1901—1970). Inițial deschisă 
la Cluj, expoziția conturează a- 
cum, pentru publicul bucureștean, 
profilul, artistic al reputatului 
sculptor. Ea aduce, prin inter
mediul unor lucrări adine în
scrise în tradițiile realiste ale 
sculpturii românești, exemplul 
unei admirabile consecvențe ar
tistice. E o expoziție ce merită 
să fie văzută.

Semicentenarul corului

bărbătesc din St. Gheorghe

NU-I AȘA
CĂ DOUĂ TRIMESTRE 
ÎNSEAMNĂ 6 LUNI?

Aproape 30 de cetățeni din satul 
Liești, comuna Priponești, din ju
dețul Galați, au semnat o scrisoare 
adresată redacției noastre în care 
arătau că, deși au plătit și ei, cu ani 
în urmă, sumele necesare pentru e- 
lectrificare, lumina electrică n-a 
pătruns încă în locuințele lor.

Consiliul popular al județului 
Galați ne trimite următorul răs
puns : „Pentru electrificarea in to
talitate a satelor din componența 
comunei Priponești s-au prevăzut 
în anul 1972 lucrări de electrificare 
în valoare de 380 000 lei, cu ter
men de execuție în trimestrele I și 
ai II-lea 1972. Prin aceste lucrări
— conchide răspunsul — se va re
zolva și solicitarea autorilor scri
sorii adresată redacției dv.“.

Deci și locuitorii respectivi 
satului Liești vor avea lumină elec
trică pină la jumătatea acestui an. 
Am ținut să mai subliniem terme-' 
nul, . deoarece semnatarii scrisorii 
la care ne ruferim afirmau că, de 
cîțiva ani, la fiecare început de .tri
mestru li se făceau promisiuni 'că 
vor avea lumină electrică. Este a- 
devărat că nu au precizat cine făcea 
promisiunea. Acum insă credem că 
nu mai există motiv de îndoială.

Consemnăm și răspunsul Consi
liului popular al județului Harghita, 
referitor la scrisoarea unui grup de 
cetățeni din orașul Toplița. „Cele 
semnalate in scrisoare au fost veri
ficate la fața locului de către orga
nele noastre de specialitate și s-au 
luat măsurile necesare pentru con
struirea podurilor și repararea dru
mului din Zencani (este vorba de 
un drum de peste 25 km, foarte 
degradat, pentru a cărui reparație 
posibilitățile locale sînt insuficiente
— n.n.) în primul trimestru al anu
lui 1972".

MELCUL A AJUNS...
CONSTRUCTOR

Ieri, 30 
Teatrului ma- 
Gheorghe, in- 

tradițiile cele 
Sf. Gheorghe,

GHEORGIIE (corespondentul 
Scînteii", Tomori Geza).

■ ianuarie 1972, în sala 
ghiar de stat din Sf. 
stituția muzicală cu 
mai vechi din orașul
corul bărbătesc, și-a sărbătorit 50 de 
ani de la înființare. în cei 50 de ani 
de rodnică și însuflețită activitate, a- 
cest cor a slujit țelul întăririi priete
niei și frăției dintre poporul român 
și naționalitățile conlocuitoare.

tecul înflorit, fie în limba română, 
fie in limba maghiară, pe buzele 
membrilor corului a fost o manifes
tare a respectului față de tradițiile 
progresiste, față de frumusețile pa
triei.

Participanții la festivitatea organi
zată cu prilejul aniversării — mem
bri și foști membri ai corului, pre
cum și numeroși invitați — într-o at
mosferă entuziastă, au adresat o tele
gramă C.C. al P.C.R., tovarășului 
NicOIae Ceaușescu.

întilnire cu oameni de știință

PITEȘTI (corespondentul „Scîn
teii", Gh. Cîrstea). Orașul Costești 
din județul Argeș a găzduit timp de 
o săptămînă manifestările cultural- 
artistice intitulate : „Oameni de 
știință și cultură ai țării vorbesc 
Argeșului". Cu acest prilej au avut 
loc simpozioane, întîlniri cu reali-

zatorii unor filme, cu scriitori și 
poeți, inaugurarea unui muzeu lo
cal de etnografie, vernisajul unor 
expoziții („Al. I. Cuza și PiteștiuT1 
și „Argeșul în pictura românească"), 
precum și constituirea societății 
culturale „Lumina Costeștiului".

De la Uniunea județeană a coope
rativelor de consum Vilcea am pri
mit următorul răspuns, semnat de 
tov. N. Albu, președinte : „...Din
cercetările făcute la fața locului și 
dip discuțiile purtate cu organele 
locale de partid și de stat, cit și cu 
conducerea cooperativei Perișani,. 
s-a constatat că cele sesizate sint 
juste. Conducerea U.J.C.C. Vilcea 
a luat măsuri pentru repartizarea 
unui camion care să transporte ba
lastul necesar construcției maga
zinului din satul Titești, comuna 
Perișani".

îndemnați de precizările din răs
puns că s-au făcut cercetări Ia fața 
locului, că s-a discutat cu toate or
ganele locale pentru... un camion de 
balast, am recitit scrisoarea. Auto
rii ei se plîngeau că deși începută 
în urmă cu 2 ani constructs ma
gazinului a rămas tot la fundație ; 
trustul de construcții Pitești, care 
a preluat. lucrarea, trimite oameni 
în comună, dar se reîntorc pentru 
că n-au materiale asigurate (este 
vorba de balast și nu de cine știe 
ce alte materiale) ; de asemenea, 
cetățenii din comună semnalau lipsa 
de interes a președintelui coopera
tivei Perișani, Doldoran, care atunci 
cînd i s-a cerut să ia măsuri nici 
n-a vrut să audă. Astfel stînd lu
crurile, îl întrebăm pe semnatarul

*
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ing. Fleșeriu Augustin, șeful auto- i 
bazei Ferentari; a repartizat mași- ’ 
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număr de autobuze din cauza proas- i 
tei exploatări, pierderile pricinuite 1 
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răspunsului : mai era nevoie de a- 
titea cercetări și consultări ca să 
se afle ceea ce știau și copiii din 
sat că se tărăgănează cu anii, 
în ritm de melc, o lucrare care tre
buia de mult terminată ? De ce s-a 
așteptat o sesizare adresată presei 
centrale ca să se hotărască trimite
rea unui camion pentru transportul 
balastului ? Dacă, totuși, sesizarea a 
sosit, ce atitudine s-a adoptat îm
potriva celor care nu și-au onorat 
obligațiile ? Nu de alta, dar ca să

„La mulți ani!"
în familia pensionarilor loan ți 

Gherghina Pintilie din Piatra 
Neamț (strada Ștefan cel Mare nr. 
5) a avut loc o întreită sărbătoare 
la care au participat cei 9 copii ai 
lor, nepoți și strănepoți, veniți din 
toate colțurile țării. în aceeași zi, 
în timp ce părinții loan și Gher
ghina și-au sărbătorit nunta de aur. 
fiica lor Mafia, împreună cu soțul 
Ioan Biogine, și-au aniversat nunta 
de argint., și tot în ziua respectivă 
a venit pe lume Vaier, cel de-al 
47-lea membru al familiei Pintilie. 
Trei evenimente ; de trei ori tradi
ționalul „La mulți ani !“.

ATENTIE LA 
„ATENȚIONĂRI" !

Iată acum rezumâtul unei ample 
scrisori primite la redacție și pe' 
care l-am trimis Consiliului popular 
al municipiului București : Cu vreo 
3 ani în urmă, mai mulți mecanici 
auto de la I.T.B. au fost trimiși la 
specializare în străinătate. La în
toarcere ei urmau să asigure între
ținerea unui lot de autobuze de tip 
nou, importate din țara respectivă. 
Dar, la sosirea autobuzelor, mais
trul de' atelier Mîrșu, angajat de

nile unor oameni slab pregătiți pro
fesional, care, în puțină vreme, 
le-au pus pe butuci. în prezent stau 
imobilizate în garajul Militari cir
ca 150 autobuze. în schimb, mais
trului Mîrșu, care a încasat vreo 
48 000 lei mită la afacerea cu ma
șinile, îi merge destul de bine : s-a 
ales doar cu desfacerea contractu
lui de muncă.

Fiind vorba de o scrisoare în care 
se lua atitudine împotriva unor 
grave deficiențe ce se fac simțite 
în activitatea unei întreprinderi la 
ale cărei servicii apelează nume
roși cetățeni ai Capitalei, am tri
mis această sesizare Consiliului 
popular al municipiului București, 
forul tutelar al I.T.B., pentru a cer
ceta faptele și a lua măsurile co
respunzătoare. După aproape două 
luni, redacția a primit un răspuns... 
din partea conducerii I.T.B., adică 
a întreprinderii criticate în sesizare. 
Pe o jumătate de coală de hîrtie, 
răspunsul — semnat de ing. Horia 
Iacob Teiușan. directorul general al 
I.T.B. — ne informează doar că „se 
confirmă atitudinea necorespunză
toare a ing. Fleșeriu Augustin..." 
care „și cu această ocazie a fost a- 
tenționat", iar „stilul său de muncă 
rămîhe în atenția conducerii I.T.B.“. 
Cu asta — basta ! Despre celelalte 
probleme — imobilizarea unui mare

întreprinderii, relațiile de muncă din 
întreprindere și consecințele ce ie 
au — nici un cuvințel. Ce să cre
dem ? N-a observat tovarășul di
rector general că în sesizare sint 
semnalate asemenea probleme ? Sau 
a socotit că nu este obligat să in
formeze redacția dacă corespund sau 
nu realității, ce anume poziție are 
conducerea întreprinderii față de 
ele ? Totodată, rămîne de lămurit 
cum de s-a ajuns ca scrisoarea să 
fie trimisă spre rezolvare în-săși 
întreprinderii vizate. Poate vom 
primi răspuns de această dată de la 
comitetul executiv al consiliului 
popular municipal — (nu numai la 
sesizare) ci și la această întrebare. 
Pină atunci, rămînem și 
„atenționați".

Neculai ROȘCA

Filo-club
La Facultatea de filologie din 

Cluj a fost inaugurat un club stu
dențesc care dispune de săli de lec
tură, de audiții muzicale și de 
spectacole. Un loc important în acti
vitatea „Filo-olubului", cum îl 
numesc studenții, îl ocupă mani
festările de teatru, prin organiza
rea,.. întf^e ajțejle, a unui curs de 
regie W dilrăta de doi ani, în ca
drul,, căruia viitorii profesori își în- 
'^fl^eSc bunoștifițele necdsâre în actiț 
vita tea culturală de masă. Tot în 
cadrul clubului vor activa formații 
artistice și vor avea loc conferințe, 
simpozioane șt mese rotunde pe 
teme ale creației literar-artistice.

-Constructorii
au mai trecut

un examen
Constructorii brăileni au trecut 

cu „foarte bine" un nou examen: — 
de fapt, angajamentul de a preda 
la timp, „la cheie", cea mai nouă 
școală din municipiul Brăila. Noul 
iăcaș de învățămint este un mo
dern complex format din nume
roase săli de clasă, internat, canti
nă, ateliere de timplărie, tinichige- 
■rie și lăcătușerie, în care elevii vor 
putea să-și însușească, în condiții 
optime, cunoștințele teoretice și 
practice.

Comuna și baia
în comuna Radomirești a fost 

dată în folosință prima baie comu
nală din județul Olt, care este pre
văzută cu 24 de dușuri, frizerie și 
coafură. în județ există un pro
gram concret care prevede ca ’pină 
in 1975 în fiecare comună să existe 
cite o baie comunală. în acest an, 
de pildă, vor fi date în folosință alte 
33 de băi comunale. în multe co
mune lucrările de construcție și a- 
menajare a băilor se află in sta
diu avansat.

Bărăganul 

in,., muzeu

goliți de boabe, fluturau la 
catarg), pe marea cu va
luri de aur foșnitor. Azi 
metafora, ca și combina 
însăși, sint' de mult știute.

Am citit o, dată cartea 
tehnică a combinei — un 
fel de „anatomie" în care 

. îi sînt descrise toate mă
runtaiele. In introducere, 
pe o filă volantă, se făcea 
istoricul fabricii producă
toare. Iată câteva date : ac
tuala uzină bucureșteană de 
mașini agricole, U.M.A.S., 
s-a înființat pe locul vechi
lor ateliere „Fichet", in 
1949.

Ultimul proces-verbal al 
consiliului de administrație 
al întreprinderii „Fichet" 
se încheia așa : „Următoa
rea ședință va avea loc la 
12 iunie 1948".

Evident, nu 
nut.

în 1949 s-a 
clintii mașină 
alizată in țară — semănă-

s-a mai

născut 
agricolă

ti

cea
re

toarea simpla de porumb 
cu tracțiune animală.

...Mă întorc la împreju
rarea de astă-vară, care 
mi-a prilejuit această in
cursiune în trecut. Am stat 
de vorbă mai pe înde-

zilele, e cumviața de toate
e vremea: și senin și înno
rat. Cred că e îndrăgostit 
de combina aia ! Ați vă
zut cum o poartă ? Cu pan
glici și cu rămurele”.

înăuntru, în sediul sec-

cîmp a fost cea mai fru
moasă. Am inundat-o cu 
flori. Unii erau de 
că florile nu cresc 
mîntul îmbibat cu 
rină.

— Și cresc ?

părere 
în pă- 
moto-

z

Bună combina.oltene?

lete, în pauza de prinz, cu 
tînărul mecanizator de la 
Brastavățu, comunistul Do- 
bre Sterian. Mai înainte, 
tovarășii lui de muncă îmi 
stirniseră și mai mult do
rința de a-1 . cunoaște, 
caracterizîndu-1 cam in fe
lul următor : „La lucru e 
o mașină de calculat, exe
cută totul cu precizie. In

ției de mecanizare, cadrul 
era îmbietor. Sufragerie, 
bucătărie, strălucind de 
curățenie, și televizor.

— Aveți de mult televi
zor ? — întreb.

— De mult. L-am pîști- 
gat la un concurs de fru
musețe.

— Glumești !...
— Nu. Casa noastră de

— Cum o să crească ? 
Dar am primenit pămîn- 
tul. La ceilalți, care au ie
șit pe locul doi, premiul a 
fost o excursie.
- Oho !
— Nici un oho ! Excursi

ile s-au banalizat.
— Spune-mi, de ce n-ai 

vrut să te desparți cu nici 
un chip de combina aia ?

— Am lucrat zece ani pe 
ea, cum s-o las ? Desigur, 
o să trec pe una nouă, C12, 
că n-am încotro, dar inima 
s-a legat de vechitura aia. 
Cit crezi că am recoltat 
cu ea in zece ani 1

— Cît ?
— 160 de vagoane. Cînd 

mă uit îndărăt și socotesc, 
văd că am cu ce să mă 
laud. Dar știu eu de acu’ 
încolo ce-o mai fi ? C12 e 
o uzină. Numai colaci nu 
coace. în rest face orice.

— Ți-e teamă că n-ai să 
poți s-o stăpînești ?

— Ba am să pot, 
oricum, mă gîndesc... 
punderea e mai mare, 
buie să-mi dau seama 
muncesc...

...Să ne dăm seama 
o să muncim, să judecăm 
dacă ne facem datoria în 
așa fel îneît mîine să a- 
vem temeiuri să ne min- 
drim cu ceea ce înfăp
tuim acum — această idee 
îmi pare a fi, în fond, în
săși esența rîndurilor de 
față.

Noul Muzeu de etnografie al 
Bărăganului, înființat la Slobozia, 
desfășoară o activitate susținută de 
inițiere a cetățenilor în cunoașterea 
șt valorificarea creației populare 
did această zonă. Sint prezentate 
expuneri în comune, unități econo
mice și școli din județ. Expunerile 
sint însoțite de proiectarea unor 
diafilme.

cum

„...in corpore sano"

în „orașul textiliștilor", Cisnădie, 
a fost dată în folosință o mare și 
modernă sală de sport, dotată cu 
instalații și aparate pentru practi
carea mai multor discipline sporti
ve. în afara orelor de educație fi
zică; de care beneficiază elevii 
grupului școlar textil din localita
te, în noua sală vor fi organizate 
întîlniri de volei, handbal, baschet, 
lupte, box și altele. Noua construc
ție este prevăzută, de asemenea, cu 
dușuri și vestiare.
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venit la Sapporo!
DE LA CORESPONDENTUL NOSTRU

® CAMPIONATE ® COMPETIȚII
„Internaționalele" 

de judo au constituit 
o puternică atracție

ÎN PRIMĂVARĂ
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nume, precum Karen 
Magnussen (Canada), 
care a ocupat locul 
trei la campionatul 
mondial din 1971, Ja
net Lynn (S.U.A.), cla
sată pe locul patru la 
aceleași „mondiale". 
Simbătă seara a sosit 
la Sapporo și tinărul 
nostru patinator G. 
Fazelcas.

Avind in vedere 
practicile de la olim
piadele precedente, ad
ministrația satului o- 
limpic refuză cate-

...Printre cele 203 fi
guri de gheață, din 
parcul Odori — înalte 
de la-12 la 25 de me
tri — se află statuia 
băiețelului legendar 
„Kintaro cel puternic", 
ținind în mină o torță, 
simbolizind flacăra o- 
limpică. Pe piedesta
lul statuii se află em
blema „Olimpiadei 
albe", încadrată de cu
vintele, scrise cu enor
me litere de gheață, 
„Yokoso Sapporo" — 
„Bine ați Venit la 
Sapporo".

In timp ce in par
cul Odori, din inima 
orașului, se află zilnic 
zeci de mii de vizi
tatori, care participă 
la cel de-al 23-lea 
Festival anual al sculp
turilor in gheață 
zăpadă, la 
kilometri 
in cartierul 
nai, unde 
satul olimpic, activi
tatea devine iot mai 
febrilă, tn „sat" so
sesc noi loturi de spor
tivi, oficialități și zia
riști. Vremea favora
bilă de vineri și sim
bătă a permis celor 
1200 de sportivi can
tonați aici pină in pre
zent să-și continue 
antrenamentele. Pe 
pîrtia de bob de pe 
muntele Teine a fost 
pus in funcțiune sis
temul electronic 
cronometraj. Pină 
cum s-au făcut doar 
antrenamente necro
nometrate. Ziarele au 
scris despre acciden
tul boberilor ameri
cani Harry Petersen și 
Kenneth Morris, care 
au căzut in timp ce 
coborau cu o viteză 
de circa 130 km la oră, 
suferind 
tuzii.

Paralel 
namentele au loc și 
verificările pist.elor de 
schi, făcute de comi
sii ale Comitetului o- 
lirnpic internațional, 
dar și de sportivi cu 
renume. Echipa alpină , tutui de..aițiatorism al 
“.......pri- acestora. j Comitetul "

coborire de pe .pentru verificarea con
dițiilor de participare 
la întreceri a sportivi
lor, din care face par
te și reprezentantul 
țării noastre, A. $i- 
perco. a examinat lis
ta tuturor sportivilor, 
făcind observații asu
pra unor schiori bă- 
nuiți de încălcarea 
regulamentului jocu
rilor. Acestea au fost 
prezentate Comitetu
lui executiv al Comi
tetului olimpic inter
național, urmând ca 
luni problema să fie 
discutată in plenara 
C.I.O.

Cu toate insistențele 
lui Avery Brundage, , 
președintele C.I.O., de 
a se exclude de pe 
lista concurenților a- 
cei sportivi ce se fac 
vinovați de încălcarea

Si 
circa 12 

depărtare. 
Makoma- 

este situat 
activi-

de
a-

ușoare con-

cu antre-

goric să dezvăluie nu
merele de telefon ale 
diferitelor delegații, 
pentru a preveni de
ranjarea sportivilor in 
orele de somn. Zia
riștilor care doresc să 
contacteze sportivii li 
s-a cerut să se adre
seze administrației sa
tului olimpic, după 
care acesta le aran
jează întîlniri în orele 
destinate acestei ac
tivități.

Intre timp la Tokyo, 
în vastele saloane ale 
hotelului Imperial, 
continuă să se dez
bată controversa în 
problemele comercia
lizării Jocurilor O- 
limpice de iarnă și 
încălcării regulamen-

elvețiană, .după"- prl-' acestora.. 
ma c~'—!~ț. J~ —Â—
muntele Eniwa, s-a 
„plins" că „zăpada 
este prea afinată", tn 
schimb, unul dintre 
cei mai buni schiori 
ai lumii, austriacul 
Karl Schranz, și-a ex
primat impresiile, după 
citeva coboriri. cu cu- 
vintul „Minunat". 
Compatriotul său, Her
man Gamon, a apre
ciat că pîrtia de cobo- 
rîre 
este 
tată ;
curbe, e adevărat, dar 
tocmai aci, obținind 
o viteză foarte mare, 
se Va decide ciștigăto- 
rul“.

La patinoarul aco
perit „Mikaho" Și-au 
început antrenamen
tele de patinai artis
tic sportive de re

de pe 
„foarte 

există
Eniwa 
solici- 
multe

amatorismului, se 
firmă că in lipsa unor 
dovezi concrete, nu vor 
fi luate măsuri ra
dicale, permițindu-se 
accesul la start al 
turor sportivilor 
licitanți.

Ziarele locale 
simbătă au publicat 
numai lista schiorilor 
admiși pentru pro
bele alpine, intre care, 
din partea României 
se află Dan Criștea și 
Virgil Brenci.

Iată și un eveniment 
de ultimă oră. Simbă
tă a sosit la Sapporo 
flacăra olimpică. Cu 
începere de la 3 februa
rie) ea va arde pe un 
soclu al patinoarului 
de la Makomanai. Pe 
teritoriul japonez, de 
la. Tokio pină la Sap
poro. torta olimpici a 
fost purtată pe dife
rite trasee (aproape 
5 000 km) de ștafete, la 
care au participat 
16 299 sportivi și spor
tive. Acum, flacăra o- 
limpică arde în fața 
primăriei din Sapporo. 
Intr-un cadru festiv, 
la 2 februarie, ea va 
fi „montată" în incinta 

a 
avea loc 
oficială a

tu- 
so-

de

patinoarului, unde 
doua zi va 
deschiderea 
„Olimpiadei albe".

*
La Sapporo, dumi

nică a început iarăși 
lă viscolească, astfel Că 
săritorii nu au putut 
efectua antrenamentul 
prevăzut pentru dumi
nică pe trambulina de 
la poalele muntelui 
Okura. Vintul a suflat 
puternic șt pe muntele 
Eniwa și specialiștii 
probei de coborire au 
fost nevoiți să 
a doua lor 
control.
ninsorii abundente, un 
autobuz care transpor
ta. schiori francezi a 
fost blocat pe sosea) 
fiind nevoie de inter
venția. mașinilor spe
ciale de deszăpezire 
Pe. muntele Teine, 
unde se află piftiile de 
bob si 'săniuțe. strătril 
de zăpadă a atins a- 
proape 2 metri. Unită fă 
ale armatei lucrează 
intens pentru a denam 
pistele. Meteorologii 
prevăd o nouă furtună 
de zănadă pentru ziua 
de 2 februarie, alunul 
inaugurării olimpiadei.

Patinatorii de viteză 
s-au putut antrena la 
MvJ'omcnci. unde fin
landezul. Leo TAnko- 
vessi a probai calitatea 
ghetei. obtinînd u” 
timn promițător : 39”
VIO ne distanta de 100 
m. Ve*t-germanul Er
hard Keller a real:~"t 
a' an-lpa tiran — 30”
9'10 iar Ia faminin. în 
aceeași probă, cei md 
Imn rezultat f45”',,70'. 
l-a tnrerd strat Ruth 
Bndrish (RDG).

amîne 
probă de 
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Din lumea largă
VARȘOVIA.. — Concursul interna

țional de sărituri cu scliiurile de.s- 
fă<șurat pe trambulina de la Sczirke 
(în apropiere de Katowice) a reve
nit finlandezului Kari Tuhkanen cu 
223,6 puncte (cele mai bune două 
sărituri au măsurat 82,5 m și res
pectiv 77 m).

NEW YORK. — Competiția inter
națională de golf de la Pebble Beach 
(California), primul mare concurs al 
anului, s-a încheiat cu victoria cu
noscutului campion Jack Nicklaus. 
El l-a învins în barai pe Jack Miller, 
ambii totalizînd în final 284 puncte.

RIO DE JANEIRO. — Reprezen
tativa masculină de baschet a 
U.R.S.S. a obținut o nouă victorie în 
cadrul turneului internațional de 
la Sao Paolo. în cea de-a doua zi 
a competiției, baschetbaliștii sovietici 
au întîlnit formația Poloniei, pe care 
au invins-o cu scorul de 81—60 
(42—33). într-un alt joc, selecționata 
S.U.A. a dispus cu 83—61 (36—41) de 
echipa Braziliei. în clasament con
duce U.R.S.S. cu 4 puncte, urmată 
de S.U.A. și Brazilia (cu- cite 2 
puncte) și Polonia (0 puncte).

TOKIO. — Turneul international 
de hochei pe gheață de la Tokio a 
programat alte două meciuri. Echipa 
Cehoslovaciei a învins cu scorul de 
4—1 (0—l, 2—0'. 2—0) echipa S.U.A. 
Reprezentativa Poloniei a întrecut cu 
8—4 (2—1, 3—0. 3—3) echipa Elveției.

VANCOUVER. — Boxerul canadian 
de categoria area George Chuvalo 
și-a păstrat titlul de campion national, 
în gala disputată Ia Vancouver el 
l-a învins, prin abandon pentru ră
nire în repriza a 6-a. pe salon gerul 
său, Charle Cha.se. în cad’-nl aceleiași 
‘sale, fostul camnion mondial Cas°’uș 
Clay a evoluat în citeva reprize de
monstrative.

HAGA. — Marele maestru maghiar 
Laios Portisch a cîstigat detașat tur
neul international de șah d- la W’’k 
aan Zee. (Olanda), totalizînd 10,5 
puncte din 15 posibile. Pe . locurile 
următoare s-au clasat : Pomar (Spa
nia) și Hort (Cehoslovacia) cite 9 
puncte. Browne (Australia) 8.5 punc
te, Savon și Smîslov (U.R.S.S.) cite 
8 puncte etc. Turneul maeștrilor â 
revenit, la egalitate (cite 12 puncte), 
olandezului Enklaar și maghiarului 
Ribly.

MILANO. — Italianul Antonio 
Puddu și-a păstrat titlul de campion

european la box — categoria ușoară, 
învingînd la puncte, în 15 reprize, pe 
francezul Jean Pierre Jaouen,

BOGOTA. — Echipa de fotbal Ze- 
lezniciar Sarajevo, aflată în turneu în 
Columbia, a jucat la Medellin cu 
formația locală Independente. Fotba
liștii iugoslavi au obținut victoria cu 
scorul de 2—0 (2—0) prin golurile 
marcate de Muskovici.

(Urmare din pag. I)

ultima vreme, chiar regretabile dis
pariții ale unor secții, aităuată frun
tașe, din Petroșani, Lupeni, Vatra 
Uornel etc.

— Poate că ar fi in interesul 
schiului să discutăm citeva as
pecte concrete ?

— Desigur. . Fără a eluda partea 
noastră de vină, aș vrea să spun că, 
preluind sarcinile organizării activi
tății de masă, forurile de resort din 
U.G.S.R. și U.T.C. s-au orientat 
spre inițierea și desfășurarea unor 
competiții de reprezentare — 
„Cupa Unirii1', „Cupa 16 Februarie11 
țU.G.S.R.), „Olimpiada de iarnă a 
elevilor11, „Cupa tineretului de la 
sate" (țJ.TC.), unele cu finale pe țară. 
Nu spun că nu sint bune, dar sint 
convins că schiul ar fi avut numai de 
ciștigat dacă forurile respective ar fi 
stimulat mai mult organizarea a 
zeci și chiar sute de concursuri 
„mici", la nivel de întreprinderi și 
instituții, intre școli sau intre schiori 
din două comune sau orașe apropia
te. Acesta este un aspect. Altul pri
vește situația unor asociații, care, 
așa cum spuneam inainte, reprezen
tau ceva pe „harta11 schiului nostru. 
Mă rel’er, de exemplu, la Minerul 
Petroșani, Energia Paroșeni, Minerul 
Lupeni, la asociațiile Vatra Dornei. 
Baia Mare, Piatra Neamț, Cluj, Si
naia, și mai sint și altele — care 
s-au autodesființat sau aproape s-au 
autodesființat. Fără îndoială, consem- 
nînd aceste „pierderi", nu omitem 
sprijinul substanțial pe care, l-au 
primit altele : Caraimanul Bușteni. 
Steagul roșu Brașov, Constructorul 
Cîmpulung Moldovenesc, C.S.M. Re
șița sau Unirea Azuga. Dar, remar
cați, majoritatea acestora se află ps 
Valea Prahovei...

Ne-am obișnuit 
să trecem judo-ul 
printre sporturile 
de sală de mîna 
a doua. Funcțio
nează, în acest caz, 
ca și în altele, 
mai ales tradiția, 
care dă întîietate 
baschetului, hand-
balului, 

schimbă
voleiului...

mai repe-Publicul își
de preferințele și se întimplă ca 
un sport, în jurul căruia în
demnurile sint mai puține, să facă 
repede „succes de casă" și 
tatori. Cum este, de pildă, judo-.ul ! 
„Internaționalele" de tineret ' 
mâniei sint un argument ... ,___
Simbătă și duminică dimineața, tri
bunele de la sala Floreasca (mai ales 
simbătă după-amiază) erau pline, iar 
ropotele de aplauze, ce răsplăteau 
reușitele tehnice ale sportivilor, do
vedeau și cunoașterea regulilor des
tul de complicate ale întrecerilor de 
pe saltea. Subliniind acest lucru, am 
înregistrat, totodată, și faptul

de spec-

ale Ro- 
în plus.

_ . ... . .. ... ... ......... că
disputele au oferit întreceri de un 
apreciabil nivel tehnic, nivel la care 
— spre plăcerea spectatorilor — o 
contribuție însemnată și-au adus și 
reprezentanții noștri.

Anton Muram, secretar general 
al F.R. Judo, ne-a spus : „Deși doar 
trei dintre judokanii noștri — Cris
tian Nicolau, Dumitru Alexandru 
și loan Buzic — au ajuns pină în 
semifinale și finale, eu personal 
sînt satisfăcut de comportarea re
prezentanților noștri. Spunînd asta, 
iau în considerație valoarea ri
dicată a concurenților, federațiile 
care au avut amabilitatea să 
răspundă invitațiilor trimise de noi 
prezentînd aici, la București, oameni 
cu care vor să participe la apropiatele 
„europene" de juniori de la Le
ningrad (13—14 martie)".

Iată însă și fruntașii competiției, 
primii doi la fiecare categorie : 63 kg
— Hector Rodriguez (Cuba), Umber
to D’Auria (Italia) ; 70 kg — Gun
ther Kriiger (R.D.G.), Fedv Lauro 
(Italia) ; 80 kg — Jerzy Jatowt (Po
lonia). Erhart Fischer (R.D.G.) : 93 kg
— Roberto Batista (Cuba), Dumitru 
Alexandru (România) ; peste 93 kg — 
Cristian Nicolau (România), Tamas 
Csak (Ungaria).

Hochei spectaculos 
la patinoarul 
„23 August"

Cele două cupla
je internaționale de 
hochei pe gheață, 
la care bucureștenii 
au avut prilejul să 
asiste simbătă și 
duminică, s-au si
tuat — din punct 
de vedere specta
cular — la un nivel 
notabil, fazele de 

joc „electrizînd", adesea tribunele. 
Trecînd însă la repartizarea merite
lor, Ia sublinierea echipelor, a acelo
ra dintre jucători ce s-au evidențiat, 
vom observa că tocmai echipa, toc
mai jucătorii ce interesau mai mult 
pe iubitorii hocheiului, pe specialiștii 
noștri au rămas datori. Lotul nostru 
reprezentativ a fost literalmente sur
clasat simbătă seara din toate punc
tele de vedere : fizic, tehnic, tactic. 
Antrenorul Flamaropol a încercat di-’ 
ferite formule de echipă, dar nici una 
și in nici un moment aproape nu a 
reușit să echilibreze măcar jocul. Ti
nerii hocheiști sovietici — foarte 
buni patinatori, cu o vizibilă expe
riență competițională — și-au văzut 
misiunea ușurată (cîștigînd, de alt
fel. la un scor edificator : 10—1) toc
mai de forma foarte slabă, de
monstrată de echipă noastră.

Juniorii români — în compania ju
niorilor bulgari — au produs în ge
neral o bună impresie, chiar dacă 
ghidîndu-ne după scorurile pe re
prize. și-au evidențiat potențialul 
doar în prima parte a partidei. De
sigur, pentru a participa in mod co
respunzător la campionatele europe
ne. totul juniorilor noștri are încă 
nevoie de o mai bună omogenitate 
pe care, se speră, o va putea căpăta 
în timpul rămas pînă la începerea 
marii competiții (sfîrșitul lunii 
martie).

Și ieri, în meciul revanșă, hocheiștii 
noștri juniori au jucat mai bine decît 
partenerii lor. Atît în ofensivă, cît ș: 
în defensivă, ei au acționat rapid si 
decis. Suturile pe poartă, ceva mai 
numeroase, și-au nimerit ținta : echi
pa română a luat repede conducerea, 
detasîndu-se în repriza a doua nîpă 
la 3—0. Scor final : 4—3 pentru 
România.

N. N. — Pină la închiderea 
primei ediții, partida dintre 
echipele U.R.S.S. (juniori) — 
România nu se încheiase.

Handbalistele
din Timișoara 

fac pași mari spre titlu
Turneul de sală 

de la Cluj. încheiat 
aseară, ne oferă 
posibilitatea for
mulării unor pro
nosticuri mai exac
te, dacă le-am pu
tea numi astfel, în 
ce privește șansa 
la tițlu a Universi
tății Timișoara, 

precum și neșansa de a retrograda a 
echipelor Confecția București și Uni
versitatea Cluj. Derbiul fruntașelor 
(U. Timișoara — U. București) a re
venit. ceva mai ușor decît se presu
punea. echipei timișorene, al cărei 
final de meci a fost irezistibil. Con- 
tînd ca realizatoare pe un număr mai 
mare de jucătoare, actuala lideră s-a 
impus în fața unei formații robuste 
și cu mare experiență. Neghină (cu 
6 goluri). Ibadula și Popa (cu cite 4) 
au asigurat practic succesul forma
ției lor, căci bucureștencele — doar 
cu Simona Arghir în vervă de șut (a 
înscris 7 goluri) — n-au marcat în 
total decît 12 goluri, dintre care 8 în 
prima repriză... Un rezultat care 
menține aceeași ordine în fruntea 
clasamentului (1. U. Timișoara ; 2. U. 
București) , dar asigură un avans de 3 
puncte formației timișorene.

Soarta celor două codașe — Con
fecția și U. Cluj — este oarecum pe
cetluită. Confecția a pierdut și vi
neri. și sîmbătă (rămînînd cu același 
număr de puncte ca înaintea începe
rii turneului : 5: cluiencele. învinse 
vineri de U. București, au făcut un 
rezultat egal simbătă cu I.E.F.S., 
după ce în min. 49 conduceau cu 
15—14. Dar cu sase puncte în total nu 
a putut decît să schimbe cu Confec
ția ultimul loc în clasament... pentru 
penultimul.

Pentru celelalte șase competitoare 
— p’nă ieri ocuoînd locurile 3—8 în 
următoarea ordine : I.E.F.S.. Mureșul, 
Rulmentul. Textila. Raoid. Voința — 
clasamentul la zi apare cît se poate 
de liniștitor : nici, tu ..amețeli" de ne 
m-ma vreunei poziții înalte, nici emo
ții cu privire la retrogradare.

★

Rezultatele primelor două meciuri 
de duminică : Rapid București—Rul
mentul Brașov 12—9. Confecția Bucu
rești—Mureșul Tg. Mureș 14—8.

0 masîiă prospectare 
a tiiaifMr talente 

fotbalistice

tenis: Năstase si Tiriac—- .. . . , 1 
finaliști în două probe 

la turneul de la Omaha (S.U.AJ
Turneul internațional de tenis de 

la Omaha (S.U.A.) va avea, la proba 
de simplu, o finală românească : Ilie 
Nâstase—Ion Tiriac. Sportivii noștri 
au dominat autoritar acest concurs, 
în semifinale, Năstase l-a învins cu 
7—5. 6—3 pe americanul Jim Con
nors, în timp ce Tiriac l-a eliminat 
cu 6—4, 6—2 pe francezul Georges 
Goven.

Jucătorii români s-au calificat și 
pentru finala probei de dublu, ur
mind să întilnească perechea spa
niolă Andres Gimeno, Manuel 
Orantes.

Recent, presa sportivă a readus în 
atenția amatorilor de fotbal citeva 
dintre preocupările cu privire la lotu
rile reprezentative de tineret. E 
vorba despre reactualizarea unei idei 
mai vechi — aceea a organizării a 
două loturi diferențiate prin vîrsta 
jucătorilor (pînă la 23 de ani și, res
pectiv, pînă la 21 de ani) — precum 
și despre pregătirile în vederea 
turneului balcanic programat în 
luna august în Turcia.

Datorită faptului că acest „virf" 
competițional pentru echipa de tine
ret se va produce in timpul desfășu
rării campionatului diviziei A, a 
ciștigat teren părerea conform căreia 
reprezentativa noastră să fie alcătuită 
numai din jucători din diviziile B și 
C, precum și dintre cei aparținînd e- 
chipelor de tineret-rezerve ale clubu
rilor din prima divizie. Propunerea 
este interesantă și, în unele privințe, 
după cum vom vedea mai departe, 
foarte utilă scopului descoperirii și 
afirmării tinerilor fotbaliști din ca
tegoriile inferioare.

Totuși, activitatea formațiilor re
prezentative de tineret nu-și poate 
limita obiectivele la acelea de natură 
competițională. Mai degrabă, am 
zice că diferitele partide și întreceri 
eu caracter internațional trebuie să 
aibă drept principal țel redarea unor 
tineri cu talent fotbalistic deja re
cunoscut, pregătirea acestora pentru 
promovarea în loturile superioare, 
în această privință pot intra în dis
cuția antrenorilor jucători ca. de e- 
xemplu. Boloni si Fazekas (A.S.A.), 
Ștefănescu- și Marcu (Steaua), Sandu 
Gabriel (Dinamo), Catargiu (S.C. 
Bacău) etc., după cum va reține cu 
siguranță atenția unul dintre cei mai 
talentați tineri produși de fotbalul 
nostru, Vasile Ailenii (Steaua), din 
momentul în care acesta își va 
încheia obligațiile . din cadrul turneu
lui U.E.F.A. pentru juniori (luna mai 
— 1972).

Apoi, formațiile reprezentative de 
tineret pot contribui mult la readu
cerea în actualitate și repunerea în 
evidență a unor jucători cu aptitudini 
deosebite, insă care, din motive foarte 
diverse, au trecut în umbră. Așa sînt, 
de pildă, Moldovan (Crișul), Donose 
(Universitatea Craiova) sau chiar 
Ciugarin (Steaua). O categorie oare
cum aparte o formează acele „spe
ranțe" care au jucat de la o vîrstă 
foarte tînără în prima divizie, dar 
astăzi activează în divizia B. Aici 
sînt de menționat, în primul rînd, 
Dudu Georgescu, Beldeanu, Dumitriu, 
Tănăsescu (Progresul București), sau 
Bojin (C.F.R. Timișoara) și Sandu1 
Mircea (Sportul studențesc)...

După cum se poate constata, 
numele citate mai înainte, împreună 
cu altele asemănătoare, po't alcătui 
o listă plină de promisiuni care să 
justifice integral titulatura de „re
prezentative de tineret". Din discu
țiile purtate cu tehnicienii federației 
române de fotbal rezultă că unei a- 
semenea reprezentative i se va încre
dința, cu mare probabilitate, un. șir 
de meciuri internaționale, inclușii' 
meciul cu reprezentativa similară a 
Franței de la Începutul lunii aprilie,

indiferent de participarea Jucătorilor 
respectivi la turneul balcanic din 
august.

Spuneanl mai înainte că intenția de 
a se alcătui pentru balcaniadă un 
lot format exclusiv din fotbaliști de 
Ia echipele din „B“ și „C“, precum 
și din componenții echipelor de ti
neret-rezerve ale cluburilor din pri
ma divizie poate aduce mari foloase 
descoperirii și promovării talentelor. 
Intr-un anumit sens, fotbalul nostru 
este tînăr, însăși afirmarea lui inter
națională din ultimii ani se datorează 
mult tinereții jucătorilor. Dobrin, 
Dumitrache, Dinu ar avea drept de 
joc și astăzi intr-o reprezentativă de 
tineret, prin aplicarea dispensei o- 
b'ișnuite de vîrstă (doi-trei jucători 
pînă la 25 de ani). Lui Iordănescu și 
Dumitru nici nu le-ar fi necesară o 
asemenea dispensă 1 Dacă acestei 
noi condiții a fotbalului nostru, să-i 
spunem, „de tinerețe", îi adăugăm și 
faptul că peste jumătate din buge
tul anual al federației se alocă tre
buințelor de instruire ale juniorilor și 
tineretului (inclusiv la categoriile 
competiționale inferioare), rezultă te
meiul special ce poate îndreptăți o 
prospectare masivă a fondului de ju
cători cu ajutorul reprezentativelor de 
tineret.

Pe scurt, în intenția tehnicienilor 
federației stă selecționarea lotului și 
a echipei reprezentative ce va parti
cipa la balcaniadă după o „răscolire" 
a celor 12 serii ale diviziei C, în plus 
a diviziei B și echipelor de tineret- 
rezerve. Se preconizează compunerea 
a patru formații reprezentative ale di
viziei C (cite trei serii reunite în- 
tr-un singur lot de 15 jucători) ce vor 
juca între ele, pe stadionul Republi
cii din Capitală, în văzul publicului 
larg și al tuturor tehnicienilor (la 
sfîrșitul lunii aprilie, cînd campiona
tul diviziei A este întrerupt). Tot 
atunci, respectîndu-.se principiul ega
lității condițiilor de pregătire, se vor 
întrece între ele reprezentativele ce
lor două serii ale diviziei B și' două 
reprezentative ale echipelor de tine
ret-rezerve de la categoria A. In 
total se vor alinia in fa<a publicu
lui și vor arăta ce sînt în stare a- 
proximativ 120 de jucători sub 23 de 
ani ! Dintre ei se va selecționa un 
lot de 20—25 de fotbaliști pentru 
balcaniadă...

■ Este inutil să mai insistăm asupra 
importanței acțiunii și a foloaselor 
pentru fotbal ce vor rezulta, cu mare 
certitudine, ,de pe urma aplicării ei. 
însă, vreriri să reținem atenția asupra, 
faptului că această prospectare de 
amoloare a fondului de tineri jucă
tori își poate atinge scopul (în sensul 
calității) numai cu sprijinul compe
tent și, totodată, entuziast și ambițios 
al tuturor tehnicienilor ce lucrează la 
diviziile și echipele unde va „opera" 
selecția. Prin contribuția unită a teh
nicienilor de la federație, de la clu
buri și asociații, să facem deci cît 
mai eficientă această operațiune largă 
de descoperire și evidențiere a tlne- 

s relor talente fotbalistice.

Valerin MIRONESCU

Box. „Centura de aur"

Pe pîrtiile de pe Cristianul Mare
POIANA BRA

ȘOV (prin telefon, 
de la C. Diacones- 
cu). — Slalomiștii 
noștri fruntași — cu 
excepția lui Cristea 
și Brenci, aflați la 
Sapporo — s-au în
fruntat simbătă și 
duminică pe pif
tiile din Cristianul 

Mare, în cadrul tradiționalelor în
treceri dotate cu ,„Cupa A.S.A.-Bra- 
șov". Este prima dată în acest sezon 
cînd se organizează un concurs de 
amploare de slalom uriaș și coborire 
și sperăm că el va fi urmat ci de alte 
întreceri asemănătoare, astfel incit 
campionatele naționale și viitoarele 
întreceri internaționale să găsească pe 
schiorii noștri cît mai complet și mai

— Discutam despre •,bariere 
artificiale". Care ar fi acestea 
și ce impedimente produc asu
pra schiului de masă ?

— Iată, în prezent, elevii legitimați 
în secțiile cluburilor sau ale asocia
țiilor nu au dreptul să participe la 
competițiile cu caracter școlăresc. 
.Cred că este o prevedere regulamen
tară nefolositoare, lipsind întrecerile 
elevilor tocmai de elementele ce

bine pregătiți. Este de remarcat că, în 
ciuda unor condiții grele de concurs 
(zăpadă insuficientă, apoi ninsoare și 
ploaie), competiția s-a ridicat atît da
torită organizatorilor, cît și concu
renților. la un nivel destul de bun, 
oferind adesea dispute de-a dreptul 
pasionante.

întrecerea de slalom a fetelor a 
fost dominată, în ambele ei manșe, 
de dinamovista Iudith Tomory, lide
ră incontestabilă, mai ales in lipsa 
campioanei de anul trecut, Ioana 
Belu. în imediata ei apropiere s-au 
situat Cîmpeanu Maria (I.E.F.S.) și 
Daniela Munteanu (A.S.A. Brașov). 
La băieți, s-a dat o luptă strînsă 
între dinamovistul Gh. Vulpe — aflat 
încă de la începutul sezonului într-o 
formă foarte bună și constantă — C. 
Văideanu (A.S.A.) și Dorin Muntea

nu (C.S.U.) Brașov. Deși Văideanu 
l-a întrecut pe Vulpe în manșa a 2-a 
cu mai bine de o secundă, victoria 
a revenit totuși acestuia din urmă 
datorită timpului bun obținut în pri
ma manșă.

Proba de coborire. care a avut loc 
duminică, s-a desfășurat, aș putea 
spune, în două anotimpuri. A înceDut 
într-un climat de primăvară și a con
tinuat in plină iarnă. La fete 
întrecerea n-a avut istoric, pe locul 
întîi situîndu-se din nou Iudith To
mory. în schimb, concursul băieților 
a oferit încă o dată o dispută dintre 
cele mai spectaculoase. în urma că
reia campionul de anul trecut, C. 
Văideanu. precum și talentatul Gh. 
Vuloe au fost surclasați de repre
zentantul C.S.U. Brașov. Dorin Mun
teanu.

Federația română de box organi
zează, între 19 și 23 aprilie, la Bucu
rești, competiția dotată cu „Centura 
de aur", primul mare turneu interna
țional din acest an, test important al 
candidaților la medaliile olimpice de 
la Miinchen. Tn afara membrilor lo
tului nostru olimpic, pe ring vor urca 
și numeroși pugiliști de peste hotare. 
Forul federal a lansat invitații fe
derațiilor de box din Belgia, Bulga
ria, Cehoslovacia, Cuba. Republica 
Arabă Egipt, Franța, R.D. Germană,

R.F. a Germaniei, Italia, Iran, Iugo
slavia, Polonia, Spania, S.U.A., Tur
cia, U.R.S.S. Pină la această1 oră 
și-au confirmat participarea pugiliști 
din 9 țări.

o Maestrul sportului Eustațiu Măr
gărit, lector la Institutul de educație 
fizică și sport, a fost invitat de către 
Federația spaniolă de box să predea 
la un curs de antrenori, între 7 și 19 
februarie a.c.

— Fără îndoială, nu este suficien
tă. în aceeași ordine de idei, a stări
lor de lucruri negative, apărute din 
cauza lipsei unei concepții de an
samblu, se înscriu, după părerea mea, 
și deficiențele din domeniul muncii 
de atragere a tinerilor și vîrstnicilor 
spre practicarea schiului. Ani de zile, 
federația a cheltuit fonduri impor
tante (destinate, de altfel, pentru 
dezvoltarea schiului de performanță) 
în centrele de inițiere, aflate atunci
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SCHIUL ROMÂKESC
le-ar aduce un plus de nive) și a- 
tractivitate. în același context se în
scrie și bariera ce desparte pe elevii 
de la școlile generale de cei. de la 
școlile profesionale. De ce. în lipsa 
unui campionat al școlilor generale 
(care din cile se spune, nu ar avea 
concurenți...). micii schiori de la 
„teoretic" nu sînt admiși la campio
natul școlilor profesionale din locali
tatea respectivă ? întrebarea se pune 
cu atit mai mult, cu cît Ministerul 
Educației și învățămintului nu or
ganizează decît concursul școlilor 
sportive de elevi. Noi. federația, in
sistăm să fie organizat un campionat 
național de schi deschis tuturor ele
vilor. cu toate fazele de rigoare.

— O asemenea măsură ar fi 
suficientă 7 Ce a făcut și ce ar 
mai putea face federația ?

in subordonarea directă a federației, 
acum funcționind sub conducerea 
comisiilor județene. Sînt de părere 
că asemenea centre trebuie să fie 
centre de antrenament, cu obiective 
de performanță bine stabilite, cu 
termene mai nete (nu cu âșa-zisă 
activitate de perspectivă, de fapt... 
un fel de vegetare în perspectivă). 
Cu atit mai mult, eu cit nu poate fi 
vorba de o acțiune de masă... în 
20—22 de centre. Angrenarea de masă 
în practicarea schiului trebuie să gă
sească. la scară locală, centre de în
vățare. cu instructori plătiți sau vo
luntari. De asemenea, inițiativa in
troducerii schiului în școlile din zo
nele montane și submontane trebuie 
să devină o realitate viabilă. O con
tribuție însemnată, în acest sens, ar 
putea-o aduce atît organizatoric, cit

și instructiv-educativ studenții 
I.E.F.S. și ai facultăților de educație 
fizică, prin efectuarea unei părți a 
practicii pedagogice in școlile amin
tite și in centrele de învățare orga
nizate în timpul vacanțelor. De alt
fel. din acest punct de vedere, cred 
că ar fi bine ca pentru învățătorii 
din școlile de aci să fie organizate 
cursuri scurte de instructori de schi, 
pentru a le da o pregătire corespun
zătoare. Pentru vîrstnici, cel mai 
potrivit, mi se pare organiza
rea unor cursuri rapide de în
vățare a schiului in stațiunile de 
odihnă. Spun aceasta gîndindu-mă 
la mii și mii de oameni ai muncii ce 
nu știu încă să schieze, care, progra- 
mindu-și concediul de odihnă pen
tru perioada de iarnă, nu au cu ce-si 
umple zilele petrecute în stațiuni și 
care, nu mă îndoiesc, ar fi sati.sfă- 
cuți știind dinainte că. dacă vor mer
ge în cutare stațiune. în concediul 
respectiv pot învăța să schieze ; o 
premisă pentru alte viitoare vacante 
petrecute la munte ca amatori de 
schi.

★

Evident, sînt mulți factori, multe 
foruri și chiar destui „activiști spor
tivi" salariați care se ocupă — să nu 
mai vorbim cum 1 — de problemele 
schiului. Din păcate, acești mul i 
factori reprezintă tot atitea cioturi 
ale indiferenței pe pirtiile schiului 
nostru.

Firește, o discuție despre schi pre
supune și abordarea altor aspecte. 
Cele arătate de interlocuîorul nos
tru sînt - ca să folosim un termen 
cunoscut de specialiști — „deschiză
toare de piftie". Ziarul nostru așteap
tă. pentru publicare, și opiniile altor 
iubitori ai schiului.

La Poiana Brasov Foto : Gh. Vințilă

care se 
prețuri, 
zile, fi-

Magazinele cooperativelor de 
consum, bine aprovizionate, cu
nosc in aceste zile o mare aflu
ență de cumpărători. Explica
ția constă în aceea că în aceas
tă perioadă a Tîrgului de iarnă 
(10 ianuarie — 12 februarie
1972). cumpărătorii beneficiază 
de reduceri de prețuri cu 10—15 
la sută Ia o serie de articole de 
îmbrăcăminte și încălțăminte 
pentru sezonul rece.

Printre articolele la 
aplică reducerea de 
mult solicitate in aceste 
gurează o gamă largă de țesă-

turi de lină, confecții din stofă 
și textile îmblănite (paltoane, 
pardesie, sacouri, rochii, fuste, 
tâioare. articole vestimentare 
tip sport). Din sectorul încălță
minte. magazinele, cooperative
lor de consum, au pus în vîn- 
zare. la prețuri reduse, cizme și 
ghete cu fețe din P.V.C. pentru 
femei, ghete cu fețe din piele și 
talpă de cauciuc pentru femei 
și bărbați. In aceleași maga
zine. cu raioane de galanterie, 
se pot procura, tot cu prețuri' 
reduse, fulare, baticuri, broboa
de, mănuși.



viața internațională
„Europa devine în prezent

o zonă a păcii44

UN INTERVIU AL SECRETARULUI GENERAL AL O.N.U., 
KURT W ALDHEIM

VARȘOVIA 30 (Agerpres). — In
tr-un interviu acordat agenției P.A.P., 
secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a spus că în momentul de 
față se observă în lume o destindere, 
fapt caracteristic îndeosebi pentru 
Europa. Kurt Waldheim a constatat 
însă că, paralel cu tendințele spre des
tindere, se manifestă fenomene care 
atestă exis'tența unor focare de încor
dare și fenomene de criză, în primul 
rind în Orientul Apropiat și sud-estul 
Asiei. Destinderea în Europa se poate 
reflecta pozitiv asupra situației din 
alte regiuni ale lumii, a apreciat se
cretarul general al O.N.U., adăugind 
că organizația mondială poate juca un 
rol important în consolidarea și extin
derea zonelor de destindere în lume. 
El a amintit că, la ultima sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U., delega
țiile statelor participante au a- 
preciat pozitiv procesul de norma
lizare a relațiilor și de consolidare a 
securității 
european,

în Europa. Continentul 
a spus secretarul general

al O.N.U., începe să dea numeroase 
exemple bune. Continentul care în 
trecut a fost arena unor evenimente 
furtunoase devine în prezent o zonă 
a păcii. Colaborarea multilaterală a 
celor două state germane în O.N.U. 
— a spus Kurt Waldheim — ar fi un 
factor deosebit de pozitiv și util pen
tru organizația mondială. Pot doar 
să-mi exprim speranța, a spus el, că 
ambele state germane vor fi pri
mite, într-o perioadă relativ scurtă, 
în Organizația Națiunilor Unite.

Secretarul general al O.N.U. a 
evocat, de asemenea, principalele 
probleme care stau în fața organi
zației, rolul ce reVine O.N.U. în pre
venirea apariției crizelor și în solu
ționarea acestora, a vorbit despre 
necesitatea sporirii eficacității O.N.U. 
în soluționarea problemelor politice 
și și-a exprimat speranța că Națiu
nile Unite vor putea face incompa
rabil mai mult pentru soluționarea 
situațiilor critice și a conflictelor 
din viața internațională.

\

MIINE SE REIAU LA BAGDAD

• • • •

agențiile de presă transmit
Z

BAGDAD 30 (Agerpres). — Agen
ția irakiană de informații a anun
țat că negocierile dintre delegația 
guvernului de la Bagdad, 
de ministrul de externe, 
Said Abdel Baki, și reprezentanții 
companiilor petroliere care acțio
nează pe teritoriul Irakului, între
rupte la 20 ianuarie, vor fi reluate 
la 1 februarie. După cum se știe, ne
gocierile dintre cele două părți, 
consacrate reglementării probleme
lor în suspensie, au început la 15 
ianuarie și au fost suspendate tem
porar pentru a se permite lui Geof
frey Stockwell, conducătorul dele
gației campaniilor, să plece la Lon-

condusă .
Mortada

dra în vederea unor convorbiri cu 
membrii direcțiunii lui „Irak Petro
leum Company" — principala socie
tate petrolieră occidentală care ope
rează în Irak. în prima fază a con
vorbirilor delegația guvernului de 
la Bagdad a insistat asupra recu
noașterii de către companii a drep
tului poporului irakian de a benefi
cia de resursele sale naturale în fo
losul propriei dezvoltări, formulînd 
două revendicări esențiale în a- 
ceastă direcție : achitarea de către 
companii a unor sume cu titlu de 
redevențe pentru anii treouți și asi
gurarea unei participări de 20 Ia 
sută a statului irakian Ia acțiunile 
societăților petroliere.

In timpul lucrărilor Consiliului de Securitate, întrunit la Addis Abeba
Telefoto : A.P. — Agerpres

ANGLIA

Ministrul comerțului in
terior, Nicolae Bozdog, 
a semnat protocolul privind schim
burile de mărfuri de larg consum 
pe 1972 între ministerele de specia
litate ale României și R..S. Slovace, 
a fost primit de vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri al R. S. 
Slovace, Julius Hanus.

După cum anunță agen
ția M.T.I., în următoarele cîteva 
zile, la invitația C.C. al P.M.S.U. 
și a guvernului R.P. Ungare, în Un
garia va sosi, într-o vizită de prie
tenie, delegația de partid și guver
namentală a R.D. Germane, condusă 
de Erich Honecker, prim-secretar al 
C.C al P.S.U.G.

Convorbiri polono-cana- 
dîene. DuPa cum informează a- 
genția P.A.P., R. Blacke, director 
general în Ministerul de Externe al 
Canadei, a făcut o vizită la Varșovia 
între 27, și 29 ianuarie. El a fost pri
mit de ministrul afacerilor externe 
al Poloniei, Stefan Olszowski. și de 
adjunctul acestuia, Jozef Winiewicz. 
în cursul convorbirilor ce au avut 
loc au fost abordate probleme in
ternaționale de interes pentru cele 
două țări. O atenție deosebită a fost 
acordată pregătirii conferinței gene- 
ral-europene pentru securitate și co
laborare.

posibilitatea unei mai bune difuzări 
a informațiilor. Raportul la congres, 
prezentat de președintele Federației 
ziariștilor, Genaro Carnero Checa, a 
evidențiat necesitatea unității tutu
ror forțelor progresiste pentru o 
independență deplină, împotriva im
perialismului și colonialismului.

Ghana dorește să-și con
solideze legăturile cu ve
cinii Săi ■ Togo’ C°asta d® Fildeș 
și Volta Superioară — a declarat în- 
tr-un interviu acordat ziarului togo- 
lez „Togo Presse" colonelul I. K. 
Acheampong, liderul noului regim 
din Ghana. Referindu-se la atitudi-. 
nea statelor africane față de regi
mul rasist din Republica Sud-Afri- 
cană, I. K. Acheampong a subliniat 
că poziția țării sale în această pro
blemă rămîne conformă cu hotărîrile 
adoptate de Organizația Unității A- 
fricane.

află astfel în fața celui de-al treilea 
mandat, precizează agenția France 
Presse.

Intre R.P. Ungară și Fin
landa 3 *-ost semnat un acord de 
colaborare în domeniul transporturi
lor pe căi ferate. Acordul a fost în
cheiat cu prilejul vizitei în Finlanda 
a primului, locțiitor al ministrului 
transporturilor și telecomunicațiilor 
al R. P. Ungare, Karoly Redeny.

ăl Xl-Iea Congres al Fe
derației ziariștilor din Peru 
își desfășoară in aceste zile lucrările 
la Lima. Participanții dezbat rolul 
lucrătorilor din presă, radio și tele
viziune în reflectarea transformări
lor social-politice și economice care 
au avut loc în țară în ultimii ani și

Consiliul Revoluției din 
Libia a hotărît să organizeze în- 
tr-un viitor apropiat alegeri pentru 
desemnarea deputaților libieni In 
Adunarea Națională Federală a 
Confederației Republicilor Arabe. 
După cum se știe, fiecare din cele 
trei state membre ale confedera
ției trebuie să trimită tn această 
adunare un număr de deputați. 
Adunarea Națională Federală este 
prevăzut să se întrunească în luna 
martie.

Ministrul pentru afaceri
le economice, comerț, in
dustrie si mine al Nigeru
lui, Leopold Kaziende, a inaugurat 
instalațiile unei noi întreprinderi de 
stat : „Societatea gazelor industriale 
ale Nigerului” (Sogani). . .......
companiei „Air Liquide", 
o capacitate de producție anuală de 
252 000 metri , cubi de oxigen și 
48 000 metri cubi de acetilenă.

Guvernele R.P. Albania 
și Italiei, informează agenția 
A.T.A., au semnat la Roma acordul 
cu privire la schimburile comerciale 
intre cele două țări pe anul 1972.

Filială a 
Sogani are

)

2,8 milioane de alegători 
se prezintă azi în fața ur
nelor în Republica Malgașă, 
pentru desemnarea președintelui 
țării. Actualul șef al statului, Phili
bert Tsiranana, singurul candidat, se

In cursul incidentelor 
petrecute în Irlanda de 
Nord, începind cu vara lui 1969, și-au 
găsit moartea. 218 persoane, se arată 
într-o. statistică oficială publicată 
sîmbătă la Belfast. Numai de la 
începutul acestui an și-au pierdut 
viața cinci civili, cinci polițiști și doi 
militari britanici.

Marea Britanie trebuie să 
acorde independență depli
nă Hondurasului britanic 
și să recunoască dreptul la autode
terminare al populației din acest teri
toriu, conform spiritului Cartei Na
țiunilor Unite, a declarat George 
Price, primul-ministru al acestei co
lonii engleze. El a subliniat că noile 
realități politice din lume impun ga
rantarea unei independențe efective 
a națiunii belizeene (populația din 
Hondurasul britanic).

Un împrumutde 70
dolari, care va fi folosit pentru „mo
dernizarea echipamentului, reorga
nizarea poliției și a siguranței, 
pentru a face față „subversiunii" 
interne, va ti acordat Boliviei de că
tre Agenția pentru dezvoltarea in
ternațională (A.I.D.) — organism fi
nanciar al Statelor Unite, a anunțat 
ministrul de interne, colonelul Mario 
Adet Zamora. Agențiile interna
ționale de presă apreciază că aloca
rea acestei sume serviciilor . de po
liție și siguranță este determinată 
de intensificarea activității Fron
tului revoluționar antiimperialist, 
organizație ilegală din care fac par
te și partidele comunist și socialist. 
Frontul și-a propus restabilirea 
drepturilor democratice în țară și 
instaurarea unui guvern cu adevărat 
popular.

Cursul monedei brazili
ene — cruzeiro — a fost devalori
zat cu 2,67 la sută în raport cu do
larul, s-a anunțat la Rio de Janeiro, 
în anul 1971 au fost semnalate opt 
devalorizări ale monedei braziliene, 
în urma cărora cursul acesteia a 
scăzut cu 13,83 la sută.

R. P. POLONĂ: Plenara Comitetului Național
al Frontului Unității Poporului

VARȘOVIA 30. — Corespondentul 
Agerpres, I, Dumitrașcu, transmite : 
La Varșovia a avut loc plenara Co
mitetului Național al Frontului Uni
tății Poporului, consacrată pregătirii 
campaniei electorale în 
gerilor pentru Seim de 
In cuvîntul rostit, J, 
președintele frontului, a 
cesitatea desfășurării campaniei elec
torale ca o dezbatere creatoare, care 
să .îmbogățească . și să . transforme . 
programul trasat de Congresul' al 
VI-lea al P.M.U.P. în planuri con
crete de activitate.

Participanții la discuție, reprezen- 
tînd păturile cele mai largi ale popu
lației, organizații politice, sindicale,, 
obștești, de tineret, au aprobat tex
tul declarației electorale, care chea
mă la îndeplinirea programului de 
dezvoltare socialistă a Poloniei tra
sat de cel de-al VI-lea Congres al 
P.M.U.P. Acest program — se arată în

vederea ale
la 19 martie. 
Groszkowski, 
subliniat ne-
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Dezvoltarea economiei R. P. Ungare în 1971

LUCRĂTORII DIN SUBTERAN

document — exprimă hotărîrea mili
oanelor de oameni ai muncii de a re
zolva sarcinile care stau în fața 
noii etape, a construcției socialismu
lui, de a accelera dezvoltarea Polo
niei în toate domeniile de activi
tate, contribuind la Îmbunătățirea 
condițiilor de viață materiale și spi
rituale ale poporului. în domeniul po
liticii externe, relevă declarația, 
Frontul' Unității Poporului militează 
pe'ntru . dezvoltarea, diversificarea și 
consolidarea relațiilor dintre Polonia 
și țările socialiste, pentru intensifi
carea și sporirea schimburilor comer
ciale internaționale, pentru dezvol
tarea legăturilor cu toate forțele din 
lume care luptă pentru libertate, pro
gres și dreptate socială. Polonia — 
se arată în document — se pronunță 
împotriva politicii imperialiste agre
sive de oprimare a popoarelor, pen
tru apărarea păcii, în favoarea in
staurării unei păci trainice in Eu
ropa, sprijinind, în acest scop, con
vocarea unei conferințe general- 
europene de securitate.

BUDAPESTA 30. — Coresponden
tul Agerpres, Al. Pintea, transmite : 
în comunicatul Oficiului central de 
statistică din Ungaria în legătură cu 
îndeplinirea planului economiei na
ționale pe anul 1971 se arată că în 
comparație cu anul precedent veni
tul național a crescut cu 7,8 la sută, 
producția industrială cu 5 la sută, 
cea agricolă cu 9 la sută, iar a in
dustriei construcțiilor cu 9—10 la 
sută.

Comunicatul remarcă faptul că tn 
cea mai mare măsură dezvoltarea 
producției industriale s-a realizat pe 
seama creșterii productivității mun
cii, care a sporit cu 5,3 la șută pe 
salariat. Ca urmare a politicii de in
vestiții, un mare număr de fabrici și 
uzine au fost reconstruite și moder
nizate. In 1971, în cadrul economiei 
naționale au fost investiți peste 100 
miliarde forinți, față de 90 de mili
arde planificați.

Structura producției industriale un
gare. s-a dezvoltat și în anul care a 
trecut conform tendințelor și orien
tării anterioare. Cele mai. importante 
creșteri ale producției au fost înre
gistrate în principalele ramuri ale 
economiei. Astfel, producția indus
triei chimice a crescut în cursul 
anului trecut cu 10,9 la sută, a în-

dustriei construcțiilor de mașini cu 7 
la sută, a industriei energiei elec
trice cu 6,7 la sută, a industriei si
derurgice > cu 4,5 la sută, iar a in
dustriei alimentare cu 4,3 la sută. 
Planul producției industriei miniere 
a fost îndeplinit în proporție de nu
mai 97,5 la sută.

In agricultura Ungariei, anul 1971 
a înregistrat realizări însemnate : 
folosirea îngrășămintelor chimice la 
hectar a crescut cu 10 la sută, nu
mărul tractoarelor a crescut cu 2 000 
de bucăți, s-au dat in folosință nu
meroase grajduri și alte construcții 

■ agricole; Toate acestea au determinat 
; creșterea însemnată a producției 
‘ rriedii la hectar.1 Producția de grid a 
țării a atins astfel 3,9 milioane tone, 
iar cea de porumb 4,6 milioane tone.

în ceea ce privește creșterea ni
velului de trai, comunicatul remarcă 
faptul că veniturile reale ale popu
lației au crescut cu 5—6 la sută. în 
aceeași perioadă veniturile țărănimii 
au sporit cu 6—7 la sută. Volumul 
mărfurilor puse la dispoziția cumpă
rătorilor a crescut, in 1971 cu 9 la*' 
sută. Totodată însă, nivelul mediu al 
prețurilor bunurilor de consum și 
serviciilor către populație a crescut 
și el cu 2 la sută față de anul pre
cedent. în 1971 s-au construit peste 
75 000 de locuințe.

Are sau nu are F.B.I.-ul a- 
genții săi peste hotare ? Se 
putea crede că nu are. Doar Bi
roul Federal de Cercetări este 
organul de poliție -judiciară in 
competența căruia intră crime
le, spargerile, violurile, răpirile 
etc. Și, slavă domnului, are des
tulă treabă la el acasă. S-a aflat 
totuși că F.B.I. dispune și in 
străinătate de o rețea de agenți 
experimentați. Zvonul a fost 
confirmat chiar de purtătorul de 
cuvint al Departamentului de 
Stat, Charles Bray, care a de
clarat că există 18 oficii ale 
F.B.I. cu 90 de agenți in diferite 
capitale și că numărul lor va 
crește in viitor, intrucit direc
torul F.B.I., Edgar Hoover, a 
cerut să se înființeze incă 10 
oficii- in capitalele unor țări din 
America Latină, Asia, Australia. 
Ce „misiune de' bunăvoință" le 
revine acestor, eufemistic vor
bind, reprezentanți 2 O spune 
pe șleau „Washington Post" : 
„funcțiile agenților ' respectivi 
ar fi de a face spionaj . în fo
losul personal al lui Hoover". 
Și ziarul adaugă că această în
deletnicire „este foarte pros* 
văzută de C.I.A.". Nu e greu 
de înțeles de ce. C.I.A., A- 
genția Centrală de Informații, 
este organul oficial de spionaj 
și, in consecință, nu înțelege să 
împartă terenul de vinătoare cu 
copoii lui Hoover. Mai ales că. 
cine știe, aceștia ar putea să-și 
aleagă vinatul chiar din rindul 
oamenilor C.T.A. ?

In această luptă de concuren
ță, dată pe teren străin, un sin
gur lucru se omite: ce au de zis 
gazdele față de tot felul de a- 
semenea „soli" ?

Aniversare 
fastuoasă

O dată in viață împli
nește omul 50 de ani ! Așa și-a 
zis și mister Reese Palley, ne
gustor american de opere de 
artă și a hotărît să-și marcheze 
aniversarea intr-un mod care să 
rămină de pdmină. Tortul cu 
cele 50 de luminărele va fi con-f 
sumat nu la reședința sa de la 
Philadelphia, ci pe celălalt mal 
al Atlanticului, la Paris. Zis și 
făcut. Șapte sute de amici au

A PATRA SĂPTĂMlNĂ E GREVĂ
Cardiff, important centru minier 

din Țara Galilor. Mii și mii de mi
neri, împreună cu familiile lor, că
rora li s-au alăturat alte mii de 
muncitori de la fabricile și uzinele 
din localitate și din împrejurimi, 
marinari și docheri, studenți de la 
institutele de învățămînt superior și 
un mare număr de șomer; au for
mat o impresionantă coloană, care 
a străbătut timp de cîteva ore stră
zile orașului. Deasupra coloanei, pe 
imense pancarte, puteau fi citite cu
vintele : „Dreptul la muncă este cel 
mai elementar drept al omului !“ 
„Vrem să muncim, nu să cerșim !“ 
Apoi, acest uriaș fluviu uman s-a 
revărsat în piața Sophia Gardens. 
Cei care au luat cuvîntul la mitin
gul de aici au exprimat sprijinul de
plin față de lupta 
celor 292 000 de 
mineri britanici 
care se află in 
grevă de trei săp- 
tămîni. „Victoria 
noastră, a spus 
secretarul general 

. al Uniunii națio
nale* a minerilor, 
Lawrence Daly, va 
tpria minerilor, ci a întregii < 
muncitoare din Anglia, pentru 
lupta noastră este lupta tuturor", 
cum s-a evidențiat și în cursul 
monslrației de lâ Cardiff, greva 
nerilor, declanșată în sprijinul 
vendicărilor lor pentru condiții 
bune de viață și de muncă, nu 
li putut prelungi atita timp fără spri
jinul și solidaritatea maselor largi de 
oameni ai muncii din Anglia. Și a- 
ceasta cu atît mai mult cu cît gre
viștii sînt nevoiți să facă față 
zilnic nu numai privațiunilor de 
ordin material, dar 
lor exercitate asupra 
tronat, de presa și 
flate în slujba acestuia. Cu 
greviști și-au declarat solidaritatea 
muncitorii de la căile ferate și me
canicii de locomotive, care au refu
zat să transporte combustibil, deși 
acest lucru înseamnă pentru ei o re
ducere simțitoare a salariului. Din 
aceleași sentimente de solidaritate, 
docherii au refuzat să descarce toate 
vapoarele cu cărbuni sosite din im
port. în ultima sa ședință. Consiliul 
general al Congresului Sindicatelor 
Britanice și-a exprimat „simpatia și 
solidaritatea cu minerii" și a cerut 
celor peste 140 de uniuni sindicale^ 
afiliate să contribuie la fondul de 
ajutorare a greviștilor.

La Cardiff, un grup de mineri mi-a 
povestit despre gesturile impresio
nante de solidaritate ale locuitorilor 
din regiune. Din Mansfield, în fiecare 
noapte un automobil transportă supă 
caldă spre satul Edwinstove, unde

minerii fac de strajă permanent ca 
să împiedice transportarea cărbune
lui extras de la mina din localitate, 
tn multe comune consiliile locale a- 
cordă cîte un prînz gratuit greviștilor.

In fața termocentralei din Ipswich 
«tau de strajă, zi și noapte, cei 400 
<ae mineri din Yorkshire, cărora li 
s-au adăugat și studenți de la Uni
versitatea din Essex. De altfel, stu
denții din Essex au adăpostit în ca
merele lor pe minerii veniți din 
alte localități să se alăture pichete
lor din regiunea respectivă. în com
ponența. multor pichete se află și so
țiile minerilor. Le-am văzut pe a- 
ceste femei simple, înfruntînd bărbă- 
tește frigul și ploaia, stînd ne
clintite în fața uriașelor camioane 
care voiau să treacă prin rîndurile

In urmă cu 20 de ani cîștiga mai 
bine. Acum abia aduce acasă 14 lire 
pe săptămînă.

De cîteva zile, pe apele Tamisei 
patrulează ambarcațiuni cu mineri 
care. în acest fel, împiedică descăr- 
■carea navelor încărcate cu cărbuni 
sau altfel de combustibil, venite din 
Belgia și Olanda. Este vorba de 
„blocada navală" efectuată de mi
neri, ca urmare a faptului că marea 
majoritate a centralelor care apro
vizionează Londra cu curent electric 
sînt situate pe Tamisa. De pe mal 
i-am auzit pe mineri cum se adre
sau muncitorilor de la centrala Bat
tersea, prin megafoane, cerîndu-le 
să nu accepte descărcarea combusti
bilului.

Efectele grevei

® Ample acțiuni de solidaritate ® De la pichete la 
„blocada navală" ® Presiunile și măsurile de represalii 

nu pot sparge rîndurile greviștilor

fi nu numai vic- 
clase 

că 
Așa

re- 
mai 
s-ar

și presiuni
lor de pa- 
radioul a- 

minerii

pichetelor, ca să transporte cărbuni. 
Unii și-au închipuit că mine
rii greviști vor fi nevoiți să se în
toarcă la lucru, sub presiunea soțiilor 
lor, ca urmare a lipsurilor și priva
țiunilor la care de obicei sînt supuse 
familiile greviștilor. Dar am văzut 
răspunsul demn al acestor minunate 
soții de mineri, cu prilejul unei de
monstrații care a avut loc lâ Lon
dra, în fața birourilor Consiliului 
Național al Minelor. Hannah Cullen, 
al cărei soț lucrează de 52 de ani în 
mină, i-a declarat unui membru al 
consiliului : „Mulți milionari și-au 
făcut averea din cărbune, dar soțul 
meu primește abia 14,60 lire pe săp
tămînă, din căre 4,15 lire se duc pe 
chirie. Minerii nu cer un salariu 
mai bun ca să aibă bani să-i depună 
la bănci sau să facă afaceri, ci ca 
să aîbă cu ce să trăiască".

în cadrul pichetelor de la cen- 
tijalele electrice, depozitele de căr
bune sau din docuri se întîlnesc mi
neri din diverse regiuni ale țării. 
Adesea ei' discută despre condițiile 
lor de viață și muncă. Terry Whelan 
din Linby arăta care este situația 
în mina unde lucrează : „Praful 
este negru ca cerneala, abia poți ve
dea un om la un metru de tine". 
La rindul său, James Malthy amin
tea despre „condițiile inumane în 
care lucrează minerii”. . Norman 
Bailey și-a pierdut tatăl intr-un ac
cident de '
Acum el este de asemenea , miner. 
A scăpat 
prăbușiri, 
fracturate și cu degetele

mină de cînd avea 13 ani.
ca prin minune din cîteva 
cu o mină și un picior 

zdrobite.

DINAMICA RELAȚIILOR

ECONOMICE SOVIETO-JAPONEZE

„CALUL TROIAN" IN PIAJA COMUNA

minerilor, care 
intră acum în cea 
de-a patra săptă
mînă, încep să se 
facă tot mai sim
țite. în Yorkshire, 
centralele electri
ce lucrează deja 
cu capacitate re
dusă. In zilele 
următoare același 

lucru se va Intîmpla la cele mai 
multe din ele. Sid Vincent, secre
tarul Uniunii naționale a minerilor 
pentru nord-vest, a declarat : „Este 
l'oarce aproape ziua cînd termocen
tralele vor înceta să lucreze din lipsă 
de’combustibil". După cum apreciază 
presa, în cel mult o săptămină 
începe raționalizarea curentului 
lectnc. în următoarele 8—10 
compania „British Steel Corporation' 
va reduce activitatea la o serie d, 
combinate siderurgice. Pentru a exer
cita presiuni: asupra minerilor și a-i 
învrăjbi cu 
a anunțat că va trece la concedierea 
unui număr însemnat de muncitori. 
De altfel, aceasta nu este singura 
cale prin care patronatul încearcă 
să-i înfrîngă pe mineri. La cîteva 
pichete, mai ales la cele din fața 
birourilor Consiliului național al mi
nelor, au avut loc arestări, deoarece 
funcționarii încercau să treacă prin 
liniile greviștilor. Iar cei arestați au 
fost.„ minerii;

Dar. în ciudă tuturor greutăților 
întîmpinate, greva generală a celor 
292 000 de mineri s-a desfășurat pînă 
acum în deplină solidaritate. Și așa 
cum a arătat-o și demonstrația de la 
Cardiff, minerii sînt 
tinue lupta pînă la 
vendicărilor lor.

Cardiff, 29.

va
e- 

zile
de

siderurgiștii, compania

Presa sovietică din ulti
ma vreme subliniază evo
luția pozitivă a relațiilor 
economice dintre Uniunea 
Sovietică și Japonia. în- 
tr-un articol publicat în 
ziarul „Pravda" se rele
vă perspectivele deschise 
relațiilor economice dintre 
cele două țări prin semna
rea noului acord comer
cial pe termen lung (1971— 
1975), potrivit căruia volu
mul comerțului în ambele 
sensuri va depăși 5 mi
liarde de dolari — de două 
ori mai mult față de cin
cinalul precedent. Cercu
rile de afaceri japoneze, 
menționează ziarul, mani
festă un mare interes pen
tru colaborarea cu U.R.S.S. 
in asemenea domenii cum 
sînt cărbunii cocsificabili, 
gazele naturale etc.

Sporirea consecventă a 
circuitului comercial intre 
cele două țări a devenit, 
de altfel, un fenomen • ca
racteristic. în ultimii ani, 
intre U.R.S.S. și. Japonia 
au fost încheiate. un șir de 
acorduri privind participa
rea niponă la dezvoltarea 
industriei forestiere din 
Extremul Orient sovietic și

livrările de materia] lem
nos din U.R.S.S. în Japo
nia, construirea portului 
din golful Vranghel, livra
rea de către Japonia în 
U.R.S.S. a unor utilaje 
pentru industria lemnului 
ș.a., care creează un teren 
fertil pentru cooperare 
economică.

Referindu-se la cea de-a 
5-a conferință economică 
sovieto-japoneză, ale că
rei lucrări se vor desfă
șura in cursul lunii fe
bruarie a. c„ săptămînalul 
sovietic „Novoe Vremia" 
arată că partenerii japo
nezi intenționează să su
pună dezbaterii comune 
noi propuneri pentru lăr
girea cooperării dintre cele 
două țări, in exploatarea 
bogățiilor naturale ale Si
beriei. Printre propuneri 
figurează exploatarea ză
cămintelor de petrol din 
bazinul Tiumen, construc
ția unei conducte, pe un 
traseu de 6 500 km, între 
Tiumen și Nahodka, port 
sovietic la Oceanul Pacific, 
prospectarea zăcămintelor 
de cărbune coosificabil din 
Iacuția.

Statisticile arată că în 
Marea Britanie există pes
te 1 600 de firme care a- 
parțin sau sint controlate 
de capitalul S.U.A. și oare 
furnizează circa 10 la sută 
din întreaga producție in
dustrială a Angliei. Ce im
plicații va avea această si
tuație pentru Piața co
mună, lărgită prin adera
rea Angliei ?

Cercurile de afaceri din 
țările Pieței comune au 
exprimat și exprimă teme
rea că. o dată cu intrarea

Angliei în C.E.E., va pă
trunde mult mai lesne ca
pitalul american in econo
mia „celor șase", acnen- 
tuînd subordonarea aces
teia -intereselor monopolu
rilor de peste Ocean. Cu 
alte cuvinte, temerea că 
Anglia ar juca rolul de 
„cal troian" al capitalului 
american în Europa occi
dentală. Este ceea ce vrea 
să exprime și săptămînalul 
„Economist", prin desenul 
de mai jos.

fost invitați să-l acompanieze la 
bordul a două „Boeing 747", în
chiriate prin grija sa la New 

' York. A, fost comandată, de a- 
semenea, o caravană de patru 
camioane — pentru bagaje — și 
treizeci de autobuze care vor 
transporta pe convivi de- la ae
roportul Orly la hotelul de pe 
Rue de Rivoli, rezervat aproape 
în întregime pentru sărbătorit. 
Costul escapadei 2 Numai nota 
de plată a călătoriei, fără chel
tuieli de cazare și petrecere, se 
ridică la circa 120 000 de dolari. 
O bagatelă... 'Dar ce contează o 
asemenea sumuliță cind un om 
de afaceri vrea să înscrie un nou 
record de excentricitate 2...........

în aceeași zi in care „Le Fi
garo" publica intimplarea.de 
mai sus, toate ziarele publicau 
un document oficial american 
care releva nevoia de a se 
acorda sprijin „acelor familii in 
care tatăl muncește, dar nu 
cîștigă suficient pentru a oferi 
familiei sale un nivel de viață 
decent". £i, in legătură cu a- 
ceasta, se amintea că, potrivit 
statisticilor, in S.U.A. ...25 mi
lioane persoane se află sub a- 
cest nivel...

N,

hotărîți să con- 
satisfacerea re-

PLOPEANU

R.F.G.: AUTOMOBILUL

IN „MARCHE-ARRIERE"

Datorită crizei de desfa
cere de pe piața mondială 
capitalistă, industria vest- 
germană de automobile se 
pregătește pentru a doua 
mare reducere a producției 
din perioada postbelică — 
se spune îritr-un Studiu al 
Federației Industriei de 
Automobile din R.F.G., 
privind perspectivele pe

anul 1972. Producția de 
autovehicule va scădea cu 
10 la sută față de 1971, iar 
vinzările se vor reduce cu 
circa 7 la sută. O aseme
nea reducere substanțială 
a producției de automobile 
în R.F.G. a mai avut loc in 
1967, cînd aceasta a scăzut 
cu 17 la sută față de anul 
precedent

UN ALIAT AL CONSUMATORULUI
Falsificările ce se comit 

la fabricarea diverselor 
produse alimentare vor 
putea fi detectate de acum 
înainte cu o mare exacti
tate datorită aparatului 
L.S.A., construit in Italia, 
înalt de doi metri și lat de 
90 cm, L.S.A. este consti
tuit dintr-un ansamblu 
electronic ale cărui ele
mente esențiale sint for
mate dintr-un șir de con
toare pe bază de impulsuri 
atomice și, pe de altă' par
te, dintr-un calculator 
electronic. Aparatul detec
tează cu precizie matema
tică falsificările aduse 
uleiului de măsline, pre
zența și numărul ouălor 
folosite la prepararea a- 
luaturilor, ingredientele 
utilizate la prepararea 
brinzefurilor, prăjiturilor 
etc.

In 20 de minute L.S.A.

poate analiza pînă la 420 
de eșantioane alimentare 
și întocmi fișa cu caracte
risticile lor. Analizele de 
pînă acum, ce se efectuau 
pe cale chimică, necesitau 
o perioadă mult mai mare 
de timp fără insă să pună 
In evidență toate falsifică
rile.

Cu ajutorul L.S.A. va 
putea fi, de asemenea, 
stabilit cu precizie anul 
fabricării vinurilor. Apara
tul este în măsură să ana
lizeze orice produs de ori
gine organică ; practic 
gama falsificărilor pe care 
Ie poate „denunța" este 
nelimitată, pornind de la 
tratarea chimică a cafetei, 
pînă la virsta exactă a 
mobilei vechi. Mai multe 
țări, printre care Spania, 
Anglia, . Franța, S.U.A., 
doresc să exploateze „ta
lentele" aparatului italian.

A fi sau a nu fi...
Carte de vizită onorabilă : 

Klaus Altmann, director al com
paniei de transporturi maritime 
„North Suite", cu domiciliul in 
Peru. După semnalmente și 
unele indicii; suspectat pentru o 
biografie deloc onorabilă. Anu
me este bănuit a fi una și a- 
ceeași persoană cu Klaus Barbie< 
fost șef al gestapoului din Lyon 
și, in această calitate, răspunză
tor pentru victimele terorii na
ziste in rindul populației din 
marele centru al Franței.

Dar e Altmann alias Barbie 
sau nu e 2

La 20 ianuarie, numitul decla
ră unui corespondent al agen
ției .France Presse că e obiectul 
unei >,glume răutăcioase", că el 
„nu putea să fie șef al gesta
poului la 25 de ani", că, de alt
fel, e cunoscut ca om cumsecade 
in Franța, unde abia de curind 
a voiajat pentru firma sa.

Dar la 21 iantlarie, procurorul 
din Munchen, Ludolf, care a re- 
deschis recent dosarul Barbie la 
insistențele foștilor rezistenți 
francezi, declara : „Avem toate 
motivele să credem că respecti
vul comerciant sud-american 
este fostul șef al gestapoului din 
Lyon. Un examen antropome- 
tric practicat pe o veche foto
grafie a lui Barbie și o nouă 
fotografie a lui Altmann a fost 
concludentă.

Un amănunt. Altmann a sosit 
in Peru de un an, după ce a 
dat faliment in Bolivia. O știre 
de ultima oră anunța duminică 
că el s-a reîntors in Bolivia mai 
inainte ca cererea de extrădare 
înaintată de guvernul francez să 
fi ajuns la autoritățile peruane. 
Oricum, se pare că acum îl aș
teaptă falimentul și. in arta de 
a-și camufla trecutul nazist, 
Faliment pe toată linia— Ca și 
al căpeteniilor hitleriste insele.
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