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Dh,1 mereu DA!

S-a Încheiat decada I de producție a primei luni din 1973, an hotarîtor pentru îndeplinirea înainte de termen a sarcinilor actualului cincinal. Ce au însemnat aceste zile de muncă entuziastă pentru realizarea prevederilor de plan aferente lunii ianuarie ? Informațiile primite de la corespondenții județeni ai ziarului nostru demonstrează că pretutindeni se muncește cu rodnicie, ritmic, obținîn- du-se încă din prima decadă rezultate de seamă m realizarea prevederilor maximale ale planului.Harnicele detașamente ale minerilor și petroliștilor a- nunță realizări demne de notat. Bunăoară, într-o serie de unități — Combinatul minier Suceava. Centrala minelor neferoase Deva ș.a. — s-au extras peste prevederi sute și mii de tone de minereu. La rindul lor. petroliștii din toate unitățile de foraj-extracție au realizat și depășit prevederile de plan ale primei decade. Două exemple edifioatoare : la Grupul industrial de foraj-extracție Moi- nești s-au extras peste plan 700 tone țiței, iar la Grupul similar din Pitești — 310 tone.10 întreprinderi din industria ușoară — printre care Fabrica de confecții și tricotaje și „Postăvăria română" din București, fabrica „Mondiala" din Satu-Mare, Uzinele textile din Arad, uzinele textile „Oltul" din Sf. Gheorghe — au realizat în prima decadă de lucru a lunii ianuarie peste 33 la sută din sarcinile de plan ale întregii luni. „Cheia" acestui prim succes ? Buna pregătire a producției noului an și organizarea corespunzătoare a luciului la fiecare loc de muncă.Se cuvine subliniat că, fără excepție, producția suplimentară a primei decade se regăsește în produse fizice utile economiei. Cîteva date desprinse din investigațiile efectuate în profil teritorial sint elocvente :Județul Hunedoara. Lucrînd cu „foc continuu", siderur- giștii au produs peste prevederile primelor 10 zile ale a- cestui an 1 300 tone fontă, 750 tone oțel, 250 tone cocs. In aceeași perioadă, forestierii din județ au, realizat suplimentar 270 mc cherestea și lemn de celuloză.Județul Sibiu. In prima decadă au fost realizate suplimentar 50 tone negru de fum, 10 000 mp geam tras, 46 tone mașini și utilaje pentru industria materialelor de construcții și refractare și alte produse. Cîțiva fruntași : uzina „Independența" Sibiu, „Carbosin" Copșa Mică, fabrica de confecții „Steaua roșie" Sibiu, Uzinele textile Cisnădie, „Emailul roșu" Mediaș.Județul Galați. In perioada analizată, industria județului a produs peste plan 4 076 tone fontă. 5 007 tone oțel, 662 tone tablă și bandă de oțel laminată la rece, 299 tone tablă subțire, 25 tone mașini și utilaje tehnologice pentru industria metalurgică. 126 mc prefabricate din beton armat, 1 000 mp țesături, 17 tone brinzeturi.Deși abia la sfîrșit de lună pot fi consemnate date statistice definitive în privința indicatorilor de eficiență, totuși, încă din prima decadă a acestui an, a fost relevată pregnant preocuparea colectivelor din întreprinderi pentru ridicarea nivelului calitativ al întregii activități productive. Eforturile au fost concentrate, deopotrivă, asupra înnoirii producției și ridicării gradului ei de competitivitate, asupra reducerii cheltuielilor materiale de producție, creșterii productivității muncii. Iată două exemple. .La Fabrica de mașini-unelte și agregate din București a fost realizată o instalație pentru prelucrarea carterelor motoarelor Diesel tip M, cu șase și 12 cilindri. Rezultatele probelor au dovedit calitățile deosebite ale acestui agregat, care, cu ajutorul a 11 capete multibroșate, execută simultan mai multe operații : găuriri, adînciri, lamelări, alezări și filetări. Strungurile automate monoax „Saro" — 16, 25, 42 și 60 — destinate prelucrării de precizie, in serie foarte mare, a unor piese metalice cu configurații complicate se numără, de asemenea, printre produsele deosebite ale structoare de mașini-unelte.Pretutindeni în țară, comuniștii, oamenii vedit încă din primele zile ale noului an terea lor să îndeplinească și să depășească planul pe a- cest an. Cu siguranță că decadele următoare vor fi și mai bogate în rezultate, atit cantitative, cît și calitative, sub aspectul eficienței economice.
k________ __________ ______

Respectarea legalității socialiste, după cum se știe, presupune, în primul rînd, cunoașterea legilor și respectarea lor, aplicarea dispozițiilor legale, inclusiv sancțiunea, in cauzele în care legea a fost încălcată. Dar nu numai organele specializate în aplicarea legii au această obligație, ci toți cetățenii și cu atît mai mult conducătorii de întreprinderi și instituții. Deseori, acestora le revin chiar sarcini concrete de aducere 
la îndeplinire a măsurilor luate împotriva celor care au încălcat legea, care au avut a- bateri de la normele de conviețuire socială și de la principiile eticii și echității socialiste. Oricum, atitudinea față de hotăririle judecătorești care privesc persoane înconjurătoare, cum ar fi salariați din subordine, reflectă și atitudinea generală a cetățeanului, a conducătorului de unitate a- supra legalității. Legalitatea socialistă și cu atit mai mult Normele vieții și muncii comuniștilor, ale eticii și echității socialiste nu pot fi rezumate la obligațiile directe de a preintîmpina faptele antisociale, de a le descoperi și sesiza în caz de producere a lor. Intransigența nu poate 
fi considerată încheia-

industriei con-muncii au do- că stă in pu-

tă o dată cu semnarea actelor C.F.I. și nici nu poate fi limitată la perimetrul și la interesele unei întreprinderi sau alta.Tn multe cazuri, con-
■

Secția de țevi sudate de la Uzina metalurgică din lași

Elogiul inovației,

Activitatea creatoare de invenții și inovații în fabrici și uzine, in unitățile economice și institutele de cercetări cunoaște o evoluție ascendentă. Munca fiecare an în producție.Acest efort de gîndire relevă pe de o parte interesul major pentru perfecționarea producției și a muncii și, pe de altă parte, condițiile create in întreprinderi pentru afirmarea creației tehnice de masă, a ideilor îndrăznețe, valoroase în" întrecere. Prezentînd, în rindurile de față, cîteva invenții, inovații și raționalizări — unele introduse de acum in producție — aducem un elogiu autorilor acestora și, în aceiași timp, lansăm un îndemn pentru cunoașterea și generalizarea lor.

inventatorilor și inovatorilor noștri se materializează in peste 2 miliarde lei economii obținute în procesul deproducției și a muncii și, pe de altă parte, condițiile
comunicate JUDEȚENI

J

Iată cîteva semnale de CORESPONDENȚII AI ZIARULUI NOSTRU.Sub raport economic, stimularea și valorificarea resurselor noastre de inteligență asigură reducerea substanțială a importurilor de produse, instalații și licențe. Un exemplu: „inima" locomotivelor Diesel-e- lectrice, motoarele Diesel de 2 300 și 1 250 C.P. se fabrică, după cum bine se cunoaște, la Reșița. In construcția motoarelor — ansamble cu mii de repere — există o piesă numită blocul cilindrilor. care se realizează din tablă importată. Anual, uzina consuma circa 300 tone de asemenea tablă. De curînd, cantitatea a fost micșorată cu circa 10 la sută. Cum s-a obținut această economie ? Un inovator, inginerul Andrei Ma- tyko, din cadrul serviciului de proiectări pentru motoare Diesel, a observat că la fabricația piesei se risipește metal. Comanda către furnizorul extern prevedea de prelucrare prea mare, calcule, a experimentat, a prescripție tehnică in care• văzute noile condiții de tablei. Și, pentru ca totul gă mai repede, a venit la a discutat cu reprezentanții furnizorului și problema a fost soluționată fără nici o cheltuială în plus, scara unui an aceasta înseamnă consum de metal din import aproape 30 tone mai mic.La Mediaș, un colectiv de munci- ingineri și tehnicieni, in frunte

un adaosA făcut alcătuit o erau pre- livrare a să mear- București,La un cutori,
pentru înlăturarea cauzelor ce au generat Încălcarea legii, înțeleg că numai in felul acesta capătă e- ficiență dispozițiile legii și se contribuie

vității necinstite se face prin filiera „cumsecădeniei" invocate de cei necinstiți și nu prin dosarul cu obligații al conducătorului de întreprindere,

De la ce oră
pînă la ce oră

PREOCUPĂ

ducătorii unităților socialiste hotăririle rești prindintre angajații acestor unități au sancționați pentru încălcarea dispozițiilor lor legale, dau urmare unor sesizări făcute de organele judiciare, iau măsurile ce se impun

prelucrează judecăto- care uniifost
la întărirea legalității socialiste.Uneori însă, cînd o- bligațiile de aplicare a legii nu rezidă in mod direct, cînd salariații din subordine au comis fapte ilegale „în altă parte" (de parcă interesele societății ar putea fi divizate), cind cunoașterea acti

se mai întîmplă ca a- ceștia să încerce forțarea unei clemeiițe neavenite, închiderea chilor, tărăgănarea plicării măsurilor gale.Este straniu să cităm fapte petrecute cu 4—5 ani în urmă, dar ele sint „actuale" parțial ji datorită concursului

o- a- le-

Consemnez mai jos o poveste de iarnă, auzită, mai zilele trecute, de un muncitor tinăr, însă vind atit de multe și felurite amintiri, încit venea să crezi că ai față un împovărat de 'ani....„Așadar : șeful meu de echipă, de la care pot zice că am învățat meseria, deși mai lucrasem și cu alții înainte de-a trece in grija lui, este un om care nu știe să zică nu atunci cînd i se cere să facă ceva și repede, și bine. Zice numai da ! In numele lui și al nostru. Pe urmă vine și ne spune că a zis da. Ce părere a- vem noi ? Și ne-apucăm de lucru. Așa s-a întîm- plat și atunci cind cu a- dormirea noastră. Era pe la jumătatea lui decembrie ; lucram la șes, incă nu căzuse zăpada, trăgeam tare și ne gîndeam la sărbătorile care se apropiau. O să fie ca-n vești. Planuri peste planuri. Cu vreo cinci înainte de Anul nou

la a- de iți în

po-

cu inginerul Vaier Florea — șeful serviciului de cercetări al fabricii „Emailul roșu" — s-a angajat, cu ani in urmă, să rezolve citeva probleme vitale ale producției, intre care realizarea unor emailuri românești, înlocuirea materiilor prime din import, reducerea consumurilor specifice, îmbunătățirea calității și diversificarea producției. Rezultatul ? Fabrica are acum 7 laboratoare, o stație pilot și una semiindustrială, o stație de urmărire a calității și de recepție a întregii producții de emailuri, ca și un sector de realizare a emailurilor, toate dotate cu aparate și utilaje din cele mai complexe. Mai întîi, a fost elaborat emailul românesc,. după care treptat au fost diminuate toate importurile de materiale pentru producerea acestuia. Aceasta înseamnă economii de peste 12 milioane lei valută Noul email dă posibilitatea rii, intr-un singur strat a economia post calculată peste 2 milioane lei anual.Alte invenții și inovații privescdezvoltarea activității de autodotam, de înnoire și modernizare a zestrei tehnice a întreprinderilor noastre. La Fabrica de rulmenți din Birlad, bunăoară, încercarea calității rulmenților are o însemnătate primordială. Pînă nu de mult, operația de încercare a rulmenților de vagoane (cu mare pondere in producția fabricii) se făcea vel ce

intr-un an. acoperi- vaselor, fiind de

pe mașini vechi, depășite ca ni- tehnic, intr-un timp ajungea
al unor fac-neorientat tori de răspundere din categoria discutată.în cursul lunilor iu- nie-august 1968, Andrei Bucur a lucrat ca șofer la C.L.F. Fierbinți. Transporta roșii de la diferite puncte de a- chiziționare, la depozitul din gara Fierbinți. Producătorii care predau roșiile aveau interesul ca legumele să ajungă cit mai repede la depozitul la care se făcea recepția, pentru a nu se deprecia. Dacă ne gîndim bine, acest interes era nu numai al producătorilor, ci și al nostru, al tuturor lor. mai larg — chiar lui Andrei Bucur, insă a preferat sul In înțeles A.B. a început greutăți, să transporturile tuate și predarea roșiilor, pentru a-i termina pe producători să-1 mituiască. Și, intr-adevăr," a reușit să-și pună în aplicare planul conceput și să-și realizeze scopul meschin încasînd în cursul celor două luni o sumă apreciabilă. Ba chiar a ajuns să condiționeze plecarea în cursă de plata anticipată a unor bani, iar dacă suma oferită nu-i convenea, refuza transportul. Necinstea, căpătuiala se cronici- zau vertiginos în men-

consumatori- Intr-un înțeles al El intere- îngust. să facă întîrzie efec-de-

uneori la 8 îndelungat, luni. Re
talitatea lui A.B. ducătorii, mai de a incasa banii pe roșiile buiau aveau, butulSigur că o atare situație nu putea să dăinuie la nesfirșit. Fapta a fost descoperită, A.B. a fost trimis în judecată și condamnat pentru infracțiunea de luare de mită la un an și jumătate închisoare.Dar. deși fapta a fost săvîrșită în lunile iu- nie-august 1968, pentru motive mai mult sau mai puțin justificate, A.B. a fost pedepsit abia la 31 decembrie 1971, iar sentința a rămas tivă — puțind executată — la tembrie 1972.

Pro- înaintepredate, tresă plătească — n-aveau — tri- cerut de A.B.

definiți deci 30 sep- Firesc era ca cel puțin acum, după trecerea unui interval de timp de 4 ani de la faptei, să se executarea aplicate, cu mult cu cit hotăririi judecătorești definitive înlătura orice impediment. De a-

săvîrșirea treacă la pedepsei atit mai existența
Costantiîi BUGA 
președintele 
Tribunalului 
județean Ilfov

(Continuare 
în pag. a IH-a)

cent. doi tehnicieni. proiecț<anți întreprindere, Sava ~ tul rulmentului cu uzina birlădeană, conceput mașina de de vagoane — _ apoi in sectorul către inginerul C. Gavrilă, Ion Croitorii șt-lăcătușul D. Rusei. Au fost realizate și puse în funcțiune numeroase asemenea mașini. E- fectele tehnice și economice ? S-a redus timpul de încercare a rulmenților de peste 5 ori ; se introduc mult mai rapid în practică noutățile tehnice : rulmenții și chiar seturi de rulmenți pot fi încercați in exploatare Ia sarcini constante și variabile, deci, in condițiile identice celor in care funcționează pe vagoane de diferite tonaje și viteze, mărindu-se gradul de siguranță și rezistență in exploatare ; se realizează mai rapid studii comparative asupra nivelului tehnic al producției altor firme consacrate din țările producătoare de rulmenți.Exemple asemănătoare pot fi date cu zecile, cu sutele, cu miile chiar. Noi ne oprim aici considerînd necesar să subliniem, în primul rînd, că rațiunea oricărei inovații — asemenea celor amintite — Iuționarea problemelor producției. Pornind de constatare, o concluzie concluzie — se impune : acțiunea de inovare, de raționalizare se cuvine stimulată și sprijinită. Roadele ei sint, și devin prin generalizare, un bun de preț al întreprinderilor, al economiei noastre naționale. Iată de ce rezultatele gindirii înnoitoare a muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor noștri e nevoie să fie bine cunoscute, soluțiile valoroase să fie însușite, aplicate. încetățenirea unei asemenea preocupări, promovarea u- nei asemenea atitudini active trebuie să stea permanent, în anul 1973, in atenția organizațiilor de partid și comitetelor de sindicat. A inovația, invenția, soluția pentru raționalizarea unui de producție înseamnă a fi in pas cu progresul. Elogiul inovației înseamnă hotărirea generalizării ei în folosul întregii economii. O asemenea atitudine se înscrie organic in cadrul amplificării eforturilor de concepție pe care le fac și trebuie să le facă toate colectivele aflate în întrecerea pentru realizarea și depășirea sarcinilor maximale ale planului din acest an, hotărîtor după cum se știe pentru înfăptuirea cincinalului înainte de termen.

din Dobre, proiectan- numărul 1 de la și Jan Rîbac au incercat rulmenți RD-41-65, fabricată de autoutilare de maistrul

zile o pe risipim care-ncotro. fost insă să fie altfel.Vine șeful de echipă ne spune : ,, ’ Incepind de miine, o lucrăm pe creastă, zece zile trebuig să isprăvim. în noi se pune toată nădejdea. Eu am zis da. Voi ce zlțeți ?“ ~prima oară noi, cei meseriași, ne-am împotriva Kii. aventurezi pe jumătatea lui Dă frigul, dă să degerăm pe schelă. Nu și nu. Pricepeți că ne gîndeam la sărbători, oameni și noi, planuri peste planuri. Nu și nu. „Bine, a spus șeful de echipă, o să-mi caut alții, pentru zece zile, iar pe voi o să vă trimit în concediu". Vorbea, fără supărare, cu înțelegere și chiar a hu- tărit pe cine să ia in locul nostru. Atunci ne-am predat. Am zis și noi da, ca să nu ne iasă vorbe că am dezertat într-un moment mai greu. Era lim-

să
AȘi„Am zis da ! să tn

Pentru trei întors Cum să te creastă la decembrie ? inghețul. O

pede pentru toți că Anul nou o să-1 petrecem pe schelă.A doua mineața, tă. Șeful pă făcuse taie : cit și crăm, pentru ca Anul nou să-1 petrecem victorioși, intr-un mare restaurant, unde, pretindea el, reținuse o masă Ia cinste. Opt nici un minut nici unul mai tragem tare ; după-amiază de somn, o oră plimbare pe creastă ; povestim.Trebuie să spun că șeful chipă, pînă ajungi să-1 cunoști bine, iți face o impresie destul de oarecare, ba chrar te calcă pe nervi cu planurile și cu sfaturile lui. cam aceleași ; cit să lucrezi, cît să dormi, cit să te plimbi. Program de om chibzuit. Numai de program nu ne nâjfi ardea nouă. Dormeam toți într-o baracă. Gîndind la* sărbători, ne culcam mohorîți, tot așa ne sculam. în baraca asta o să ne apuce Anul nou. Brrr ! Cine să ne ureze și nouă „La mulți ani “?!Șeful de echipă insista sa respectăm programul întocmai, atitea orc de lucru, nici un minut mai mult. Mi-am pierdut răbdarea, trebuia găsită o soluție : nici să dezertez nu-mi convenea, nici s-o lungim așa, cînd băteau sărbătorile la ușă... A mea a fost ideea ca noi, cei trei meseriași, să lucrăm și noaptea, cind șe- țul de echipă doarme dus. Rar am pomenit un om să doarmă atît de zdravăn. Pune capul pe pernă și adoarme. Pînă la sase ■ dimineața numai o catastrofă il mai poate trezi. Schimb de noapte 1 — ăm propus eu, și prietenii, gindind la sărbători, au fost de acord. Țin minte: la zece fix am urcat pe schelă, la optsprezece me-

zi, la cinci di- eram pe creas- nostru de echi- un plan de bă- cum să lu-
loc de ore pe zi, mai mult, puțin, să în fiecare două oreseara o săvă mai meu de e-

tri înălțime. Ne-am prins centurile de siguranță și... Așa, băieți, dați-i bătaie !Cînd și cum am adormit, legați în centuri, cu aparatele de sudură in mină, asta nu mai știu. Cum de s-a trezit șeful nostru de echipă în noaptea aceea, iar nu știu, n-am îndrăznit să-1 in- Ireb. Ne-a cules pe toți trei de pe spate, ne-a rind, și ne-a dus în baracă, la căldură. Un ceai cu rom, frecții. noapte bună. Dimineața, șeful de echipă ne-a înfățișat iar planul lui de bătaie, cum ar trebui să lucrăm, pentru ca Anul nou să-1 petrecem victorioși, într-un mare restaurant, unde, pretindea el, reținuse o masă, la loc de cinste.Era, țin minte, în 27 decembrie, cînd am coborit și noi la șes, printre oameni, într-adevăr victorioși. Despre adormirea noastră pe schelă șeful de echipă n-a suflat o vorbă. în aceeași zi însă, pe la prînz. a venit să ne informeze că .iar a zis da. Ar mai fi ceva de lucru. într-un alt sector, vreo trei zile. Dacă ne facem un plan serios,} isprăvim și-n două. $i| iar ne-a expus planul acela, cit și cum să muncim, cit să dormim, cît să ne plimbăm. Am zis da și ne-am dus pe altă creastă.In ajunul Anului nou, șeful de echipă ne-a în- mînat fiecăruia cite o invitație. la un mare restaurant, unde ni se reținuse o masă, la loc de cinste. Eram invitații lui. Eu. unul, am pus o condiție : n-aș vrea, i-am zis. ca după un pahar, două, să aduci vorba de -adormirea noastră..* S-a uitat la mine atunci m-ar fi tiia oară : „Ce domnule ? Ce bar n-am !“

schelă, in coborit, pe

ca și cînd văzut,în- adormire, fel ? “

constă in so- majore ale la această — o primă

Petre NEDELCU

prețui practică proces

NIcoIae ȚIC

Cînd, unde, cum patinămîn unele locuri mai mult, în altele mai puțin (pentru moment !), iarna a intrat în drepturile sale. Nu-i zăpadă peste tot. e adevărat, dar, parcă in ciuda soarelui... cu dinți, frigul face posibil ca patinajul — unul dintre cele mai îndrăgite sporturi de iarnă — să fie practicat pe scară largă. Nu numai noile și modernele patinoare artificiale (astăzi, 10 — de două ori mai multe decît în urmă cu trei ani !), ci și foarte numeroasele patinoare naturale, inclusiv „podurile de gheață" de pe lacuri sau riuri, sînt tot mai des ținta amatorilor de patinaj, al căror număr — după un calcul foarte aproximativ, firește — este de peste 200 000.Pentru noul sezon de iarnă, organizatorii activităților sportive au avut în vedere în mod deosebit — cel puțin așa rezultă din angajamentele și planurile de măsuri adoptate — practicarea patinajului. Cum stau lucrurile, in fapt ? Amenajarea patinoarelor naturale, buna întreținere, ca și organizarea activității, deopo-

trivă Ia patinoarele artificiale și la cele naturale, au devenit realitate ? Producerea și vânzarea patinelor și echipamentului necesar se fac la nivelul solicitărilor ?Pentru o privire de ansamblu a
Raid-aticheîă prin unele 
localități unde patinajul 

este la concurență 
cu fotbalul

situației, acum, la început de sezon, am avut o convorbire cu secretarul general al federației de specialitate, prof. FI. Gămulea. „înviorarea acestei activități atit de îndrăgite de publicul larg, în special de tineret — ne spunea interlocutorul — este vizibilă. Mai ales la sfîrșit de săptămină, amatorii de patinaj iau cu asalt, am

putea spune, „platformele de gheață" — indiferent dacă este vorba de patinoarele artificiale sau de patinoarele naturale de tot felul". Sint notabile o serie de acțiuni concrete, pe plan local în primul rînd, care au venit in intimpuaarea acestei solicitări masive. în unele localități din județe ca Harghita, Suceava, Neamț, Vilcea, Mureș, Sibiu, patinajul concurează, ca popularitate și acces la public, fotbalul. Centre de inițiere, cursuri de perfecționare pentru instructori, ateliere confecționat patine și ustensilele necesare etc. — iată tot atitea modalități de a da un caracter organizat, de a dezvolta patinajul sub diferitele lui forme : artistic, viteză, hochei sau, pur și simplu, de agrement. „Oricum insă — sublinia interlocutorul nostru — forurile de resort, toate cite au atribu-
Ion DUMITRIU

(Continuare în pag. a IlI-a)
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® în 1973 — o producție-marfă suplimentară față de 
prevederile maximale ale planului în valoare de 60 mi
lioane lei, concretizată în : 2 000 tone cocs metalurgic, 
11 000 tone fontă, 10 000 tone oțel, 10 000 tone laminate, 
25 milioane kWh energie electrică ;

® 10 milioane lei economii;

® 15 milioane lei beneficii suplimentare

Desfășurată intr-o atmosferă de înaltă exigență partinică, de responsabilitate comunistă, conferința de dare de seamă și alegeri a Comitetului județean de partid Hunedoara a oferit cadrul unei ample și aprofundate dezbateri a activității, de la ultimele alegeri și pînă acum, al relevării sarcinilor ce revin comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din județ, in vederea îndeplinirii exemplare a marilor obiective stabilite de Congresul al X-Iea și Conferința Națională a partidului. La lucrările conferinței a luat parte tovarășul VIRGIL TROFIN, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.Sintetizind concluziile dezbaterilor desfășurate in organizațiile de partid din județ, darea de seamă, prezentată de tovarășul Ioachim Moga, prim-secretar al comitetului județean de partid, a jalonat problemele majore ce stau in fața colectivelor de muncă hunedorene în lumina documentelor adoptate de Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972, exprimind hotărîrea lor fermă de a nu precupeți nici un efort pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan pe 1973, pentru devansarea cincinalului. Garanție a acestei hotăriri stau rezultatele obținute in întrecerea socialistă pe anul trecut, cind, îndeplinindu-și planul și angajamentele asumate in întrecere, oamenii muncii din județ au obținut suplimentar o producție industrială in valoare de peste 140 milioane lei, concretizată in 85 000 tone cocs, 47 700 tone fontă, 35 600 tone oțel, 25 600 tone laminate etc.— Aceste succese trebuie continuate la lin nivel superior in 1973 — a subliniat tovarășul Costache Trotuș, director general al Centralei industriale Hunedoara. Cu atit mai mult cu cit, recent, cu prilejul vizitei in județul nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a trasat sarcina de a spori producția de oțel în așa fel ca in 1975 să ajungem la 4 milioane tone pe an in condiții de eficiență ridicată. Realizarea acestui obiectiv impune ințe.nsificarea eforturilor cadrelor tehnice, ale muncitorilor, ale tuturor comuniștilor în vederea creșterii timpului de utilizare a instalațiilor și agregatelor, diversificarea producției de oțel, extinderea unor rețete și soluții tehnologice pentru reducerea consumurilor specifice de metal, darea în exploatare — la termenele stabilite — a noii oțelăril electrice.Alți vorbitori, intre care tovarășii Andrei 
Ilie, secretarul comitetului de partid de la secția furnale a uzinei „Victoria“-Călan, 
Gheorghe Vasiu, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Hunedoara, au arătat că obiectivele sporite ce stau in fața siderurgiei hunedorene reclamă noi măsuri care să pună in valoare resursele și po- tențele existente în județ. S-a subliniat astfel că trebuie dezvoltată, îmbogățită și aprofundată inițiativa ,,Toată fonta peste plan — cu cocs economisit'1 aplicată în prezent, cu rezultate diferite, atît la Că- lan cit și la Hunedoara. De asemenea, sint insuficient generalizate experiențele înaintate ale unor organizații de partid din combinatul siderurgic în privința mobilizării oamenilor muncii la realizarea exemplară a sarcinilor economice, în creșterea exigenței și a răspunderii față de calitatea produselor, formarea și dezvoltarea glndi- rii economice, educarea tuturor salariaților în spiritul disciplinei socialiste, al eticii și echității.In fiecare an noi calificăm zeci șl sute de tineri în meseriile de oțelari sau furna- liști, spunea, între altele, maistrul Victor Petroescu, secretarul comitetului de partid de la oțelăria Martin II. Și, totuși, producția duce lipsă de muncitori. Aceasta întruclt mulți dintre ei, în fugă după munci ușoare, se transferă sau se recalifică in alte meserii. Iată de ce este de datoria organizației de partid de a iniția, mai mult ca pînă acum, măsuri politico-educative In vederea cultivării la tineri a dragostei și respectului față de muncă, față de meseria aleasă și de colectivul care i-a crescut și format ca muncitori.Alături de siderurgie, mineritul constituie o altă ramură importantă în județul Hunedoara. După cum se știe, cu prilejul recentei vizite a tovarășului Nicolae Ceaușescu în Valea Jiului au fost stabilite măsuri concrete vlzînd sporirea substanțială a producției de cărbune pe baza introducerii tehnicii moderne și printr-o mecanizare adecvată specificului de zăcămînt. Referindu-se la aceasta, Eroul Muncii Socialiste Constantin Petre, șef de brigadă la Exploatarea minieră Lupeni, Vasile Ogher- laci, director general al Centralei cărbunelui din Petroșani, și alți vorbitori au evidențiat că, imediat după vizita secretarului general al partidului, s-a trecut la materializarea celor mai multe din măsurile stabilite. Cu toate acestea, Centrala cărbunelui din Petroșani, Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei acționează cu încetineală pentru realizarea și introducerea unor utilaje adecvate condițiilor de zăcă- mint, pentru îmbunătățirea calității și a- provizionării cu piese de schimb.Darea de seamă, precum și mulți vorbitori — printre care Cornel Lăpădătoni, președintele cooperativei agricole de producție Ostrov, Vasile Zgîrcea, primarul comunei Sarmizegetusa — s-au referit în cuvîntul lor la problemele perfecționării muncii de partid la sate, la creșterea rolului ei în îmbunătățirea activității in a- gricoltura județului. S-a subliniat, astfel, faptul că producțiile obținute în unele cooperative agricole și întreprinderi agricole de stat se situează sensibil sub media pe țară și sub posibilitățile și condițiile de care dispun datorită unor deficiențe privind fertilizarea și pregătirea terenurilor, întreținerea culturilor. Organizațiile de

partid din aceste unități, au subliniat vorbitorii, s-au preocupat în insuficientă măsură de mobilizarea oamenilor la muncă, de ‘generalizarea experienței Înaintate. Nici comitetele comunale de partid nu au făcut totul pentru conducerea, îndrumarea și sprijinirea unităților agricole in rezolvarea operativă a problemelor cu care sint confruntate, limitîndu-se, adesea, la „fotografierea" lipsurilor și informarea organelor superioare.Mulți participant! la discuții s-au referit la problemele concrete ale întăririi rolului conducător al organizațiilor de partid in toate domeniile de activitate. Tovarășii 
Ana Herlea, secretara comitetului de partid de la Uzina chimică Orăștie, Francisc Fol- 
ticska, directorul T.C.M.M. Hunedoara, 
David Lazăr, secretar al comitetului județean de partid, au vorbit despre munca organelor și organizațiilor de partid, organizațiilor obștești In vederea ridicării formării și dezvoltării conștiinței socialiste, despre necesitatea creșterii contribuției muncii politice și cultural-educative, a științei și învățămintului la realizarea sarcinilor economice ale județului. Ei au a- rătat că in acest domeniu s-au obținut succese importante, însă uneori rutina, formalismul, superficialitatea, festivismul Iși mai pun pecetea pe unele acțiuni politico- educative. în multe organizații din cooperația meșteșugărească, industria locală, comerț, sănătate, cooperative agricole de producție — au subliniat, între altele, Maria 
Hurmuz, lucrătoare la O.C.L. Alimentara- Hunedoara, Vichcnte Bălan, prim-vicepre- ședinte al consiliului popular județean — deși se depune un volum mare de muncă pentru elaborarea unor hotăriri eficiente, nu totdeauna se obțin rezultatele scontate, deoarece o bună parte din măsurile stabilite nu se înfăptuiesc integral.In conferință s-a subliniat, de asemenea, prin cuvîntul tovarășilor Ileana Birțan, președinta consiliului județean al femeilor, Viorel Faur, prim-secretar al comitetului județean U.T.C., Fogea Brîncoveanu, președintele consiliului județean al sindicatelor, faptul că activitatea organizațiilor de masă și obștești uneori se pulverizează în acțiuni minore, scăpind din vedere problemele educării și mobilizării tuturor oamenilor muncii la realizarea exemplară a sarcinilor economice, sociale și politice.Luind cuvîntul în încheierea dezbaterilor conferinței județene de partid, tovarășul VIRGIL TROFIN a subliniat, intre altele, că ampla și aprofundata analiză făcută. atit in darea de seamă, cit și în dezbateri, responsabilitatea partinică și exigența cu care au fost abordate sarcinile mari ce revin organizației județene de partid Hunedoara dovedesc elocvent hotă- rirea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii de pe aceste meleaguri — romani, maghiari și germani — de a Înfăptui sarcina pusă de partid în fața întregului popor — îndeplinirea înainte de termen a cincinalului. Referindu-se la rezultatele obținute anul trecut in întrecerea socialistă și relevînd că acestea constituie o garanție a îndeplinirii exemplare a obiectivelor planului pe 1973, vorbitorul a arătat că la baza întregii activități a organelor și organizațiilor de partid trebuie să stea sarcinile cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. din 20—21 noiembrie 1972 și la sesiunea jubiliară a M.A.N.Vorbitorul a subliniat că, ținlnd seama de ponderea județului Hunedoara in economia țării, organizațiilor de partid din întreprinderile siderurgice și miniere le revine sarcina de a mobiliza colectivele in vederea îmbunătățirii calității metalului, creșterii ponderii oțelurilor superioare, diversificării gamei de profile și tipodimen- siuni de laminate, sporirii într-un ritm tot mai susținut a producției de cărbune, în general, și a cărbunelui cocsificabil, in special. Obiectivul central al întregii activități economice trebuie să-l constituie ridicarea eficienței acesteia, valorificarea resurselor interne existente, stăvilirea risipei și examinarea, la fiecare loc de muncă, a modului cum sînt gospodărite materiile prime și materialele, fondurile bănești.în continuarea cuvintului său, vorbitorul 
a arătat că organele și organizațiile de partid trebuie să-și exercite cu mai multă competență rolul de conducător politic in întreaga activitate, să perfecționeze permanent formele și metodele de mobilizare, organizare și educare a maselor, să valorifice din plin cadrul larg, democratic, creat de partid in ultimii ani, asigurind astfel un climat corespunzător aplicării principiului muncii și conducerii colective, atragerii maselor la conducerea societății. Munca po- litico-educativă să fie astfel orientată incit fiecare cetățean să-și îndeplinească sarcinile ce-i revin la locul lui de muncă, să-și facă datoria.Referindu-se la unele probleme ale vieții internaționale, vorbitorul a relevat contribuția deosebită pe care partidul și statul nostru și-o aduc la întărirea unității țărilor socialiste, la dezvoltarea colaborării și cooperării internaționale, la lupta pentru pace și securitate in lume.Sintetizind sarcinile reieșite din dezbateri, propunerile formulate de unii vorbitori, hotărîrea adoptată de conferința județeană de partid prevede măsuri concrete în vederea înlăturării lipsurilor semnalate, a îmbunătățirii și perfecționării întregii activități de partid.Conferința a ales apoi noul comitet județean de partid și comisia județeană de revizie. In prima sa plenară, comitetul județean de partid l-a reales in funcția de prim-secretar pe tovarășul Ioachim Moga. In încheiere, conferința a adresat C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, o telegramă in care sint cuprinse angajamentele pe 1973.

loan VLANGA 
Sabin 1ONESCU

@ 35 milioane lei la producția-marfă Industrială, 
concretizate în: 150 000 tone calcar siderurgic, 6 000 
tone alumină calcinată, 1 000 tone conserve de pește, 
suplimentar față de sarcinile maximale pe 1973 ;

® 8 milioane lei valută la export;
® 35,4 milioane iei economii prin reducerea chel

tuielilor materiale de producție ;
© Agricultura va livra suplimentar la fondul de 

stat: 3 000 tone gnu, 2 500 tone porumb, 1 000 tone le
gume, 500 tone floarea-soarelui, 350 tone carne.

Conferința organizației județene de partid Tulcea a constituit un moment politic de mare însemnătate în viața comuniștilor, în ridicarea la un nivel mai înalt a activității desfășurate de organizațiile de partid din județ pentru înfăptuirea amplului program de construcție socialistă stabilit de Congresul al X-lea și Conferința Națională a partidului.La lucrările conferinței a participat tovarășul EMIL DRAGANESCU, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor.Prezentînd darea de seamă In fața celor peste 700 de delegați și invitați, tovarășul Teodor Coman, prim-secretar al comitetului județean de partid, a subliniat faptul că Tulc’ea este unul dintre județele care. In ultimii ani, prin înfăptuirea politicii partidului de dezvoltare armonioasă a forțelor de producție pe1 întreg cuprinsul țării, au beneficiat de un volum sporit de investiții din fondurile statului. Pe harta județului au apărut numeroase obiective economice și social-culturale care au produs schimbări profunde î,n volumul și structura producției industriale șl a- grare, in situația demografică și nivelul de trai al locuitorilor de pe aceste meleaguri. Totodată, în darea de seamă s-a arătat că pentru realizarea planului pe 1973 trebuie făcute în continuare eforturi susținute spre a fi puse în funcțiune înainte de termen noile obiective industriale și înlăturate neajunsurile existente în activitatea unor unități economice.Realizării obiectivului care concentrează atenția întregii națiuni — cincinalul înainte de termen — i-au fost consacrate cea mai mare parte din discuțiile purtate pe marginea dării de scamă. Astfel, tovarășii’ Eremia Drăcea, directorul Uzinei de alumină, Dumitru Constantin, directorul Exploatării miniere Altin-Tepe, Boleslav Sa- nițki, șeful șantierului de construcții de la Uzina de alumină, Alexandru Nicolau, secretarul Comitetului de partid al sectorului Sulina al Administrației fluviale a Dunării de Jos, au subliniat necesitatea ca organizațiile de partid să-și exercite cu mai multă fermitate rolul de conducător politic la fiecare loc de muncă, să stimuleze inițiativa creatoare a oamenilor, să pună un mal mare accent pe puterea e- xemplului personal al comuniștilor, să urmărească îndeaproape creșterea continuă a eficienței economice în toate sectoarele de activitate, să determine o ma deplină folosire a utilajelor din dotarea șantierelor, a spațiilor și capacităților de producție. In mod deosebit s-a insistat asupra creșterii exigenței față de respectarea disciplinei tehnologice, a grijii pentru pregătirea profesională a colectivelor de muncă din noile întreprinderi Vorbitorii s-au angajat, in numele colectivelor pe care le reprezintă, să pună în funcțiune înainte de termen Uzina de alumină, noi capacități de producție la Exploatarea minieră Altîn-Tepe, să efectueze la timp lucrările hidrotehnice pe canalul navigabil Sulina.In cadrul dezbaterilor, tovarășii Iordaehe Florea, directorul întreprinderii de pescuit oceanic, Corneliu Daseălu, directorul Centralei „Delta Dunării", și Eugen Tarhon, prim-vicepreședinte al consiliului popular județean, referindu-se la ponderea mare pe care o are în economia județului activitatea de pescuit oceanic și piscicultura, au făcut numeroase propuneri pentru valorificarea și mal deplină a bogatelor rezerve ale Deltei Dunării, pentru sporirea rentabilității navelor de pescuit oceanic și a crescătoriilor șl amenajărilor piscicole. Vorbitorii au criticat, intre altele, faptul că, în anii trecuți, planul de producție al întreprinderii de pescuit oceanic nu a fost bine corelat cu capacitățile de reparații și revizii ale navelor din dotare. A- cestor cauze, la nerealizarea sarcinilor de plan li s-au alăturat și altele, cum ar fi lipsa de personal calificat, abaterile de la disciplină, care nu întotdeauna au fost combătute cu fermitate, nu au constituit obiectul unei intense activități de educație desfășurată de organizațiile de partid din această mare întreprindere. S-a relevat, de exemplu, că atit întreprinderea de pescuit oceanic, cit și întreprinderea de pescuit și piscicultura nu și-au indeplinit planul nici in anul 1971, nici in 1972. ceea ce a făcut ca in județ planul producției industriale globale să fie realizat, anul trecut, doar in proporție de 90,3 la sută. Referindu-se la aceasta, vorbitorii au arătat că aici trebuie să se acționeze cu mai multă perseverență pentru a se institui un climat combativ, potrivnic tolerării neajunsurilor, justificărilor, să se intăreascâ simțul de răspundere al cadrelor de conducere, al tuturor comuniștilor, exigența birourilor organizației de bază. Un accent deosebit s-a pus pe imbu- nătățirea activității organismelor colective de conducere din întreprinderi — comitetul oamenilor muncii, adunarea generală a oamenilor muncii — care trebuie să constituie un cadru fertil de atragere a maselor largi ale colectivului la rezolvarea problemelor unităților economice.Remarcînd succesele importante în ultimii ani în agricultura județului, contribuția acestui sector de activitate la crearea fondului central al statului, la aprovizionarea populației cu produse agro-ali- mentare, tovarășii Vasile Dranovițeanu, directorul Trustului I.A.S., Maria Cucută,

șef de fermă la C.A.P. Tnalan, Ion Z-aharia, directorul Complexului zootehnic Tulcea, Mihai Arsene, directorul I.J.V.L.F., au insistat, in cuvîntul lor, asupra căilor și mijloacelor prin care lucrătorii din agricultura județului trebuie să-și aducă o contribuție substanțială la îndeplinirea sarcinilor actualului cincinal înainte de termen i aplicarea noilor tehnologii în producția agricolă, folosirea soiurilor de înaltă productivitate, generalizarea acordului global în toate sectoarele, îmbunătățirea raselor de animale, extinderea suprafețelor irigate și executarea unor lucrări de îmbunătățiri funciare. In acest sens, directorul trustului I.A.S. a criticat faptul că în unități de stat, ca cele de la Rah- manu și Casimcea, există cadre tehnice care nu se ocupă cu suficientă răspundere de aplicarea tehnologiilor adecvate condițiilor de sol, neglijează aprovizionarea cu furaje a sectoarelor zootehnice. El a criticat lipsa de combativitate a organizațiilor de partid pentru curmarea acestor ‘stări de lucruri.O mare atenție a fost acordată In dezbateri formelor și metodelor de perfecționare în continuare a rolului conducător al organizațiilor de partid in toate sectoarele vieții economice și sociale ale județului. In acest sens, tovarășii Ion An- 
dronache, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Tulcea, Tudor Alexa, secretar al Comitetului orășenesc de partid Babadag, Cristina Mocănescu, președinta comitetului județean al femeilor, 
Alexandru Rizu, prim-secretar al comitetului județean U.T.C., Spiru Ivancenco, șeful secției de propagandă a comitetului județean de partid, și Mihai Albotă, inspector general al Inspectoratului școlar județean, au insistat asupra îndatoririlor ce revin organizațiilor de partid de a des fășura o bogată muncă politico-educativă pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor. în mod deosebit s-a subliniat ca munca de partid să fie strîns legată de problemele producției, prin variatele sale forme — învățămîntul de particj, activitatea agitatorilor etc., să promoveze inițiativele de reală eficiență economică, să combată atitudinile înapoiate față de muncă și avutul obștesc. In această privință, vorbitorii au arătat că datorită unei slabe activități educative, in anumite întreprinderi numărul absențelor nemotivate, al întîrzierilor, al altor abateri de la disciplina socialistă a muncii este încă ridicat. Organizațiile U.T.C., sindicale — s-a menționat In conferință — trebuie să se ocupe în viitor, în mai mare măsură, de problemele stabilizării forței de munca, îndeosebi pe șantierele de construcții, combaterii fluctuației. Formarea unor detașamente de muncitori cu o înaltă conștiință socialistă și temeinică pregătire profesională constituie obiectivul principal căruia trebuie să i se subordoneze întreaga activitate a școlii, a învățămintului in general.In încheiere a luat cuvîntul tovarășul 
EMIL DRAGANESCU, care a adus delega- ților și invitaților la conferință salutul Comitetului Central, al secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. „Constatăm cu satisfacție, a spus vorbitorul, că programul stabilit de Congresul al X-lea și Conferința Națională a partidului se realizează cu succes. Toate forțele națiunii, sub conducerea partidului, avindu-1 in frunte pe tovarășul Nicolae Ceaușescu — pildă de înaltă responsabilitate, de mare capacitate și perseverență in promovarea noului, pasionat revoluționar și slujitor credincios al intereselor națiunii noastre socialiste — sint concentrate in direcția făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate".In continuare, vorbitorul s-a referit pe larg la succesele înregistrate de economia națională in toate sectoarele de activitate.

• Săptămîna Teatru
lui de comedie se va desfășura între 15—;21 ianuarie, pe afișul teatrului figurînd în a- ceastă perioadă : „IN
TERESUL GENERAL" de Aurel Baranga, 
„PREȘUL" de Ion Bă- ieșu, „NIC-NIC" de Anca Bursan și Gh. Panco (al 400-lea spectacol), „FATA MOR
GANA" de D. Solomon, „CROITORII CEI 
MARI DIN VALAHIA" de Al. I. Popescu. De asemenea : „DISPARI
ȚIA LUI GALY GAY" de Berthold Brecht și 
„CHER ANTOINE" de Jean Anouilh (ambele la a 150-a reprezentație) și „MUTTER COU
RAGE" de B. Brecht; un recital de poezie umoristică românească ; un matineu literar în cadrul căruia vor citi din operele lor autori jucați pe scena teatrului și la care se va adăuga un program muzical oferit de corul „Madrigal". Cu același prilej va avea loc deschiderea unei expoziții : „Piesa românească pe scena Teatrului de Comedie", precum și tntîlniri cu muncitorii uzinelor „Timpuri noi" și „Republica".
Premiere teatrale

• Teatrul „M. Emi- nescu" din Botoșani prezintă în premieră pe țară spectacolul cu piesa „DANILA PRE
PELEAC" de Constan

tin Paiu — dramatizare după Ion Creangă. Regia i Virgil Raiciu. Scenografia i Elena Buzdugan.In distribuție i Doru Buzea, Ludmila Petrov, Igor Haucă, Silvia Brădescu, Ștefan Pană, Ion Ligi, Ion Plăeșainu, Eugen Mazi- lu, Ion Apostoliu.
• Teatrul de stat din Galați prezintă în premieră :„A DOUA FA

ȚA A MEDALIEI" de I. D. Sîrbu.
• Teatrul de stat din Sibiu a prezentat joi, 11 ianuarie, premiera piesei „TRAGEDIA 

FECIOAREI" de scriitorii englezi din perioada elisabethană Francis Beaumont și John Flethcer, tradusă de Dan Duțescu. Regia l Iulian Vișa, proaspăt absolvent al Institutului de teatru ; scenografia : Adriana Le- onescu. In distribuție : Valeriu Paraschiv, A- vram Besoiu, Manuela Marinescu-Codrat, Ion Buleandră, Dana Bo- lintinean-u, Petre Lupii, Marius Niță, Ion Ghi- șe. Teodor Portărescu și alții.• La Teatrul de pă
puși din Craiova a a- vut loc premiera spectacolului „CROITORA- ȘUL CEL VITEAZ" în regia lui Horia Davi- descu. Scenografia este semnată de Eustațiu Gregorian.

În sălile de concertIn cadrul manifestărilor „ZILELE VAR
ȘOVIEI" (marți 16 ianuarie, ora 20), la Sala 

I mică a Palatului vor susține un concert extraordinar formațiile „Fistulatores at tubi- cinatores varsovienses" și „Novi singers".• In cadrul ciclului „Recitaluri instrumentale", susținut în sala „George Enescu" a U Conservatorului „Ci- 
H prian Porumbescu", vor ■ evolua astă seară (ora S 20) violonista Cornelia 
h Vasile, violoncelista Mi- | haela Petcu, iar miine B seară, la aceeași oră, I soprana Mihaela Mijea, g basul Adrian Ștefă- 
Q nescu.
9 • Miercuri, 17 ianua

rie. ora 20, în Sala mică a Palatului, basul Dan Mușetescu, acompaniat la pian de Marta Joja, va oferi melomanilor un program Mahler.• Simfonicul Filarmonicii va fi dirijat de Isaac Karabtcewski (Brazilia). Vom putea asculta și două piese din literatura muzicală sud- americană.
o Concertul de țol al Orchestrei simfonice a Radioteleviziunii se va desfășura sub bagheta dirijorului francez Serge Baudo. In program : Th. Grigofiu, Lutoslaw- ski. Debussy, Cesar Franck. Solist : clarinetistul Aurelian Octav Popa.

Astăzi are loc premiera de gală a unui nou film românesc : Zestrea, producție a studioului cinematografic „București". Tema filmului e cunoscută din excelentul spectacol cu același titlu realizat în studiourile televiziunii noastre, anul trecut. Este o dezbatere etică de actualitate care — transpusă de pe micul pe marele ecran — iși amplifică posibilitățile de expresie și dobîn- dește valențe noi. Scenariul este semnat de dramaturgul Paul Evc- rac, iar regia de Leti- ția Popa (autori și ai spectacolului T.V., la care ne-am referit).

Manifestări 
dedicate sărbătoririi 
nașterii lui loan Slavici

ARAD (Corespondentul „Scînteii", 
C. Simion). In perioada 13—18 ianuarie 1973, sub egida comitetului județean de cultură și educație socialistă, în județul Arad se vor desfășura ample manifestări cultural-ar- tistice dedicate împlinirii a 125 de ani de la nașterea marelui scriitor transilvănean loan Slavici. Astfel, sîmbătă 13 ianuarie, In incinta librăriei „loan Slavici" din Arad t-a deschis o expoziție de carte organizată în memoria scriitorului. In zilele următoare, programul manifestărilor cuprinde : un simpozion pe tema „Peisajul arădean în creația literară a lui loan Slavici", organizat la Casa de cultură din orașul Ineu, deschiderea, în holul Teatrului de stat din Arad, a expoziției „loan Slavici și epoca sa", organizată în colaborare cu Muzeul literaturii române. Miercuri, 17 ianuarie, in sala „Studio" a Teatrului de stat din A- rad va avea loc o sesiune de comunicări științifice organizată in colaborare cu Societatea de științe filologice, filiala Arad.Manifestările închinate sărbătoririi nașterii lui loan Slavici se vor încheia joi, 18 ianuarie, cind la Arad vor avea loc : dezvelirea bustului scriitorului, un simpozion cu participarea unor cadre didactice din centrele universitare București, Cluj, Timișoara și prezentarea spectacolului cu piesa „Fata de birău" de loan Slavici în interpretarea formației de teatru a căminului cultural din Pecica.

★Tradiționala serată lunară de evocări literare a Muzeului literaturii române este dedicată de această dată omagierii personalității scriitorului loan Slavici, de la a cărui naștere se vor împlini în curind 125 de ani. Sînt invitați scriitorii Ion Pas. D. I. Suchianu, Barbu Solacolu. Amfitrion : prof. univ. Șerban Cioculescu.Participă, de asemenea, Titu Slavici — fiul scriitorului — și prof, arhitect Dan Slavici — nepotul marelui prozator ardelean.Manifestarea va avea loc luni 15 Ianuarie a.c.,ora 19,00, in „rotonda* Muzeului literaturii române din str. Fundației nr. 4.

Expoziții
• De curind s-a deschis la Galeria „Apollo" expoziția Marcel Chirnoagă, Valentin Th. lonescu, Iosif Teodo- rescu.• Cu prilejul aniversării a 500 de ani de la nașterea lui Lucas Cranach cel Bătrin, Casa de cultură „Fr. Schiller" prezintă, sub egida C.C.E.S., reproduceri din opera marelui pictor.

ECRANImaginea — Nicu Stan i muzica — Vasile Va- silache jr. ; decoruri și costume — Guță Știr- bu și Doina Levința. In distribuție i Margareta Pogonat, Victor Rebengiuc, Sanda Toma, Sebastian Radovici, Mircea Bașta, Ioana Ciomîrtan.Săptămîna aceasta mai sînt programate următoarele filme in premieră :
o Călătorie pentru un surîs — producție a studiourilor poloneze, în regia lui Stanislaw Jedryka. Povestea în- tîmplărilor prin care trec doi elevi cracovierii, călătorind fără un ban în buzunar din o-

rașul lor pînă la Marea Baltică.
• Arena aeriană — producție a studiourilor coreene, in regia lui Kim Dok Chin. Un film amuzant, a cărui acțiune aduce pe e- cran cîț-iva dintre cei mai înzestrați artiști de circ din R.P.D. Coreeană. Cu Cijen En Hi, Hvan Hak Jun.
• Războiul lui Mur

phy — producție care a fost prezentată la noi recent, cu prilejul „Zilelor filmului englez". Un subiect original evocînd războiul antihitlerist. Cu Peter O’Toole, Philippe Noiret etc. Regia — Peter Yates.
Apreciind in mod pozitiv darea de seamă și discuțiile pe marginea ei, activitatea comitetului județean de partid, propunerile făcute in conferință, el a insistat în continuare asupra căilor și mijloacelor aflate la dispoziția organelor și organizațiilor de partid, a colectivelor de muncă, a cadrelor de conducere din industrie și agricultură pentru îndeplinirea sarcinilor de plan pe acest an la nivelul lor maximal, in vederea realizării cincinalului inainte de termen și in județul Tulcea. In acest sens, vorbitorul s-a referit la necesitatea punerii in funcțiune, inainte de termen, a Uzinei de alumină Tulcea, la înlăturarea grabnică a unor carențe in desfășurarea ritmică a producției, in special in activitatea de pescuit oceanic, precum și la unitățile aparținind Centralei „Delta Dunării", in aprovizionarea tehnico-materiâlă a întreprinderilor și asigurarea cu cadre calificate a noilor capacități ce vor fi puse în funcțiune, reducerea consumurilor de materii prime, materiale și combustibili. In încheiere, vorbitorul s-a referit la activitatea politică externă a partidului și statului nostru, izvorită din solidaritatea frățească cu toate țările socialiste și forțele sociale progresiste de pretutindeni, din voința, aspirațiile și năzuințele poporului român de promovare a păcii și înțelegerii intre popoare, activitate care a adus un binemeritat prestigiu țării noastre pe plan internațional.Delegații au adoptat apoi hotărîrea conferinței și au ales noul comitet județean de partid și comisia de revizie. In prima sa ședință plenară, comitetul județean a reales in funcția de prim-secretar pe tovarășul 

Teodor Coman.Intr-o atmosferă entuziastă, delegații la conferință au adoptat textul unei telegrame adresate C.C. ai P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, in care se afirmă hotărirea neabătută a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județ de a realiza exemplar sarcinile trasate de partid.
Alexandru BRAD 
Radu VORN1CU

Inițiative culturale județene
GALAȚI (Corespondentul „Scînteii", Tu- 

dorei Oancea). De curind. la Casa de cultură a sindicatelor din municipiul Galați a avut loc — în cadrul concursului gazetelor de perete și al suplimentelor satirice inițiat de comitetul județean de partid — o fructuoasă consfătuire de lucru cu participarea colegiilor redacționale ale gazetelor de perete din întreprinderile, instituțiile și șantierele de construcție din municipiul Galați. Colegiilor redacționale de la Uzina mecanică navală I.S.C.L., Șantierul naval Galați, întreprinderea „11 Iunie" ICEPRONAV, care vor participa la faza județeană a concursului, le-au fost în- minate diplome.BISTRIȚA (Corespondentul „Scînteii", 
Ion Anghel). La Casa corpului didactic din județul Bistrița-Năsăud se organizează periodic expoziții cu lucrări artistice realizate de profesori, învățători și educatori, două din sălile acestei instituții județene fiind permanent rezervate acestui

t
PROGRAMUL I

17,30 Deschiderea emisiunii. Curs de limba 
franceză. Lecția a 37-a — reluare. 
Căminul. Emisiune de Ana Berteanu. 
Ecranul — emisiune de actualitate și 
critică cinematografică. 
Săptămîna în imagini. 
1001 de seri.
Telejurnal.
REPORTAJUL VIZITEI TOVARĂȘU
LUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN PA
KISTAN ȘI IRAN.
Avanpremieră.

18,00
18,40

19,00
19,20
19.30
20,00

20,55
21,00 Roman foileton : „Destăinuire*. Dra

matizare de Cristopher Fry, după 
romanul „Necunoscuta de la. Wildfall 
Hall* de Anne Bronte. Regia : Peter 
Sasdy. Scenariul : Colin Robinson. 
In distribuție : Janet Munro, Bryan 
Marshall, William Gaunt. Megs Jen-

scop. Au fost găzduite aici, în ultimul timp, expoziții de sculptură, fotografie și artă decorativă. De citeva zile poate fi vizitată o nouă expoziție, cuprinzînd 40 de picturi in ulei, lucrări realizate de profesorii de desen de la școlile din județ.RM. VILCEA (Corespondentul „Scînteii", 
Ion Stanciu). Recent, ca urmare a unei îndelungate și ample investigații, a apărut lucrarea „Arta populară din Vilcea". A- lături de capitolele consacrate principalelor genuri artistice — arhitectură, textile, port popular, arta lemnului, ceramica — un spațiu important a fost afectat prezentării celor mai valoroși creatori populari. Un capitol special este rezervat dezvoltării meșteșugurilor artistice, valorificării artei populare, îndrumării și stimulării creatorilor populari. Textul este bogat ilustrat cu reproduceri alb-negru și color după cele mai reprezentative piess ale artei populare vilcene.
21,50

22,45

kins. Primul episod : „Singurătate*. 
Prezintă Zoe Dumitrescu-Bușulenga. 
Steaua fără nume — emlsiune- 
concurs pentru tineri ințerpreți de 
muzică ușoară. Prezintă ~ 
Emisiune de Simona 
Sorin Grigorescu.
„24 de ore“.

PROGRAMUL

Seară pentru

II

Dan Deșliu. 
Patraulea și

20,00
21,0i'Azi dimineață _______„

despre participarea tinerilor de la 
Uzina de mecanică fină din Bucu
rești la întrecerea lansată sub titlul 
„Tineretul — factor activ în îndepli
nirea cincinalului înainte de ter
men !“.
Concursul nostru de dans modern — 
prima etapă finală desfășurată în 
studio.
Caleidoscop științific.
Mapamond — Chile. întîlnire cu un 
ansamblu folcloric studențesc care 
ne-a vizitat recent țara.
Ecuație cu trei sărituri : Carol 
Corbu.
Ritmuri — despre corespondențele 
vizuale ale muzicii.

tineret, 
la ora 10. Un reportaj

21,20

21,55
22,10

22,30

A
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HANDBAL FEMININ

Universitatea Timișoara, 
lider după turneul de sală

PLECAREA DELEGAȚIEIDuminică, a părăsit Capitala delegația economică indiană, condusă de H. R. Gokhale, ministrul petrolului și chimiei și ministru al justiției.Pe aeroportul Otopeni, membrii delegației au fost salutați de Ioan Avram, ministrul industriei construe-

ECONOMICE INDIENEțiilor de mașini grele, Constantin Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior, și de alte persoane oficiale.A fost de față V. K. Ahuja, ambasadorul Indiei la București.(Agerpres)
Pitești

1(1 III’ill NOASTRE DE VOIEIIn competițiile continentale
© Rapid — Dynamo Berlin 3-0Voleibalistele de la Rapid au reușit ieri, in fața publicului propriu, să ciștige cu scorul maxim — (3—0) prima manșă a confruntării din sferturile de finală ale C.C.E., cu redutabila campioană a R. D. Germane.Stilului oarecum „clasic" de joc al oaspetelor (pase Înalte, atacuri cu precădere în forță) bucureștencele i-au opus o tactică bazată pe sporirea vitezei execuțiilor și alternarea tăriei atacurilor, care s-a dovedit adecvată și eficientă.Jocul in sine a fost spectaculos, antrenant și, mai ales, dirz disputat (in ciuda scorului), nelipsind mult ca ultimele două seturi (!) să revină... voleibalistelor din R.D.G. ; e.le au condus cu cite 2—3 puncte in ’ ambele finaluri. Scorurile seturilor : 15—11, 17—15,16—14. Este însă meritul rapidistelor că au știut să treacă cu bine peste acele momente de mare dificultate și să ciștige cu un scor care le acordă, pentru returul jntîlnirii, o șansă in plus la calificare. Considerăm că stă în puterea campioanelor noastre să cucerească cel puțin un set și în deplasare, dacă nu-și vor subaprecia forțele și nu vor uita că trebuie să abordeze întîlnirea cu maximum de seriozitate și deplină dăruire In fața unui adversar ce va fi, probabil, mult mai agresiv și mai bine organizat.Cele mai bune jucătoare : Marta Szekely (Rapid) și

Barbara Czekalla (Dynamo), dar credem că întregul sextet bucureștean (antrenat de D. Plocon) merită aprecieri pentru modul in care s-a prezentat.
© Penicilina—Slavia Bratislava 3-1Cealaltă fruntașă a voleiului nostru feminin, Penicilina Iași a susținut acasă, tot ieri dimineață, prima sa partidă cu echipa cehoslovacă Slavia Bratislava, contind în turul secund al „Cupei cupelor". Avînd, fără îndoială, prima șansă — și nu numai pentru că jucau pe teren propriu — voleibalistele ieșene nu au neglijat nici în pregătirea prealabilă, nici acum, in joc, atenția deosebită, concentrarea pentru fructificarea fiecărei mingi. Formația din Bratislava dispune de jucătoare destul de experimentate, cu mare putere de luptă, capabile, de regulă, să răstoarne aproape orice rezultat. Avizate din timp de toate acestea, sportivele de la Penicilina au furnizat un joc de mare forță, de mare ambiție (cu excepția setului al treilea — pe care... l-au pierdut). Ieșencele aveau să-și spună cuvîntul prin atac, printr-o ofensivă permanentă, deseori fără greșeală.Meciul de ieri dintre Penicilina și Slavia — desfășurat. in fața unei asistențe numeroase și entuziaste, in moderna sală a sporturilor — avea să revină echipei- gazdă cu scorul de 3—1 (15—6, 15—5, 11—15, 15—10).

PITEȘTI (prin telefon). — Și acest turneu de la Pitești, încheiat a- seară, avea să sublinieze că, actualmente, în campionatul feminin de handbal există trei categorii de echipe:un trio fruntaș („U“ Timișoara, I.E.F.S., „U“ București), un duo codaș, (Progresul și Mureșul, candidate „autoritare" la retrogradare) și la mijloc, intre grupele extreme menționate, un pluton de formații de forțe apropiate, capabile uneori să încurce socotelile celor din frunte. Este cazul petrecut simbătă cu Textila— Buhuși, învingătoare (și încă autoritară) asupra echipei I.E.F.S. ; este, de asemenea, cazul Voinței Odorhei, ce a fost pe punctul de a întrece, tot simbătă, pe Universitatea București.Vorbind despre interesul în jurul competiției, trebuie să subliniez că, așa cum se desfășoară in prezent campionatul, handbalul feminin este în creștere vizibilă, pe planul calității și al spectacolului. Publicul din Pitești — care a umplut zilnic, pină la refuz, sala sporturilor — a fost impresionat de dinamismul și frumusețea fazelor, chiar la meciurile unde exista o mare diferență de va-

loare intre echipe. O remarcă se cuvine campioanelor, studentele timi- șorence, care și-au atras simpatia publicului prin omogenitatea jocului la nivel inalt, prezentare in nută sportivă, etc.).Fiindcă am piteștean, semnalez că, dincolo participarea lui călduroasă și atentă la întreceri, a înregistrat și puțină insatisfacție : publicul făcea galerie exclusiv unor echipe din... alte o- rașe ! De mai multă vreme, pitește- nii întreprind tentative de a pătrunde in prima încercările s-au Motivele ? Sint biective ; eu atit tru un oraș cu sportul fe.minin de performanță. Cite echipe feminine fruntașe de handbal, de baschet sau volei nu și-ar dori un asemenea suport moral și material ?

insă și prin forma de fața spectatorilor (ți- echipament frumosamintit de publicul de
tentative de adivizie, însă țoale soldat cu eșecuri, strict locale și sumai regretabil pen- posibilități pentru

ValerHu M1RONESCUPină la închiderea primei ediții, ne-au sosit următoarele rezultat? ale meciurilor de ieri : I.E.F.S.— Constructorul Timișoara 14—8. Rapid— Progresul 13—9, Rulmentul—Mureșul 13—8.

CURIER JUDEȚEAN

Hărnicia

constructorilor

Minerii fotografi

Corespondenții „Scînteii" transmit:

MARAMUREȘ

ționare, conducerea O.C.L. Alimentara din municipiul Galați a organizat două unități cu program și pe timpul nopții. Astfel, magazinul Alimentar nr. 164 de pe str. Republicii, situat în centrul Galațiului, și unitatea nr. 59 din complexul comercial „Dorna", cartierul Țiglina II, funcționează 24 de ore din 24

Atac Tn forță al rapidistelor, Tn meciul de ieri cu dinamovistele din BerlinFoto : E. Dichiseanu
r
*

*

*

*

Gală de boxConsecvent In ceea ce lși propune, clubul Dinamo București organizează o nouă gală de box în sala din șos. Ștefan cel Mare. Miercuri, de la orele 18, organizatorii prezintă majoritatea vedetelor lor ; Ion Alexe, Calistrat Cuțov, Paul Do-

la Dinamobrescu, Ion Gyorfi, Remus Cos- ma, Șt. Boboc. In opt partide — din cele 14 ale galei — bucu- reștenii vor încrucișa mănușile cu dinamoviștii brașoveni. Adevărat „cap de afiș" : partida Remus Cosma—Alexandru Turei (categ. muscă).
I
I

A

In cîteva rinduri„JOCURILE SPORTIVE AFRICANE" continuă. Spectatorii pre- zenți pe Stadionul național din Lagos (Nigeria) l-au aplaudat îndelung pe campionul olimpic și recordmanul John Akii-Bua (Uganda), învingător in proba de 400 m garduri, cu un rezultat excelent : 48”49/100. Performerul zilei a fost insă tinărul și necunoscutul, pină acum, atlet tanzanian Filbert Bayi (in vîrstă de 20 de ani), câștigătorul medaliei de aur in cursa de 1 500 m, cu timpul de 3’37”18/100. El l-a întrecut clar pe marele favorit al probei, cunoscutul recordman kenyan Kiphoge Keino, situat pe locul secund cu 3’39”58/100. Proba de săritură în lungime a revenit lui Joshua Owusu (Ghana) cu performanța de 8,00 m.Finala competiției masculine de handbal se va disputa între formațiile Algeriei și Republicii Arabe Egipt. (în semifinale : Algeria-Senegal 17—14 ; R.A. Egipt-Coasta de Fildeș 15—13).
e PATINAJ. — Cu prilejul unui concurs internațional de patinaj viteză, desfășurat la Davos (Elveția), norvegianul Lasse Efskind a stabilit un nou record mondial în proba de 1 000 m : l’17”6/10.• ATLETISM. In ziua a doua a concursului internațional de atletism pe teren acoperit de la College Park (S.U.A.), americanul Steve Smith a ciștigat proba de săritură cu prăjina cu performanța de 5,40 m.
o FOTBAL. — In cadrul ,.32-imi- lor" de finală ale „Cupei Angliei" la fotbal a fost înregistrată o surpriză : echipa Birmingham a fost e- liminată din . competiție, pierzînd cu scorul de 0—2 partida susținută cu formația Swindon, care activează in liga secundă a campionatului.

lingă Vîrful cu Dor

Constructorii de locuințe din Iași au de executat și în acest an un număr mare de apartamente : 3 350. De asemenea, la Iași, Pașcani, Tg. Frumos și Hîrlău ei vor mai construi peste 70 săli de clasă, ateliere școlare. un mare număr de unități comerciale ctc. Ca urmare a pregătirii din timp a frontului de lucru pentru 1973, constructorii ieșeni se găsesc in prezent cu lucrările în avans față de grafice, Ia circa 2 000 apartamente. In noul cartier de locuințe „Alexandru cel Bun" se lucrează intens la finisarea unui însemnat număr de apartamente care să poată fi date în folosință pină la sfîrșitul acestei luni.

Cîndj unde, cum patinăm..
(Urmare din pag. I)(ii pe linia sprijinirii activității sportive, mai au multe de făcut pentru a se declara cu conștiința împăcată".La finele săptăminii trecute, cu sprijinul corespondenților „Scinteii", am întreprins un raid-anchetă în cîteva județe ale țării. Și nu ne-a fost deloc greu să constatăm că spusele de mai sus se confirmă sub toate aspectele...Proporțiile de masă la care se practică patinajul în acest sezon, spre exemplu la Sibiu — transmite Nicolae Brujan — se explică, în primul rind, prin radicalele înnoiri a- părute în ceea ce privește dezvoltarea bazei materiale, mai direct spus prin inaugurarea destul de recentă a patinoarului artificial (cu, instalație de nocturnă) din parcul „Sub a- rini", ca și prin amenajarea, o dată cu timpul friguros, a unor patinoare naturale — în „Valea aurie" pe lacul Tiglari, la cabana Curmătura Stezii, la Păltiniș (cu instalație de iluminat), pe rîul Ci bin etc. Activitate bogată, datorată de asemenea apariției unor numeroase patinoare naturale, Îngrijite gospodărește, se întil- nește și intr-o serie de localități din județele Satu-Mare (circa 60 de patinoare, în mediul sătesc mai a- les !), Mureș (Tg. Mureș, Sighișoara, Tirnăveni, Reghin), Suceava (in reședința de județ, la Rădăuți, Vatra Dornei).Interesul pentru practicarea a- cestui sport de către cit mai mulți tineri este ilustrat și de faptul că specialiștii și alte cadre didactice se preocupă îndeaproape și cu multă tragere de inimă de organizarea centrelor de inițiere, ca și de concursurile de selecție, de amenajarea și buna întreținere a pistelor de gheață, chiar și de înființarea și activizarea unor cercuri de „mîini în- deminatice" in cadrul cărora se confecționează, cu forțe proprii, patine pentru începători și alte accesorii necesare. Corespondentul nostru Oc- tav Grumeza subliniază în acest sens, spre pildă, lăudabila inițiativă a cadrelor didactice din satul sătmărean Racșa. La patinoarul natural din incinta liceului maghiar din Satu-Mare activitatea este coordonată, in colaborare, de profesorii de educație fizică, de organizațiile U.T.C. și de pionieri, întreținerea „oglinzii" de gheață făcind-o elevii înșiși, printr-un ingenios și totuși simplu „agregat" : o sanie la 
care este instalat un sistem de duș.

In raidul întreprins însă țveam să constatăm că nu totul merge... ca pe gheață. După cum ne relatează corespondentul nostru Tudorel Oan- cea, la Galați patinajul își reduce aria cam la ceea ce poate oferi — ca spațiu și ore — doar patinoarul artificial. Fără îndoială, este mult prea puțin ! O seamă de terenuri, ușor amenajabile ca patinoare naturale (din curtea școlii 26, de la clubul Voința, cel din imediata apropiere a patinoarului artificial — de aproape 2 000 mp etc.), stau nefolosite, proprietarii lor și profesorii de educație fizică păstrindu-se foarte rezervați față de un sport atit de popular, atit de iubit de micii (și mai vîrstnicii !) gălățeni. La Satu-Mare o uriașă suprafață de gheață propice pentru patinaj (cea din parcul central) a devenit pustie. Din păcate, observații critice suportă și modul cum este întreținut patinoarul artificial din Sibiu, a cărui gheață este curățată „cind și cînd", precum și patinoarul de la Păltiniș (neîngrădit și nesupravegheat).Auspiciile sub care a început sezonul de patinaj în Capitală sint — oricît ar părea de paradoxal, avînd in vedere posibilitățile existente — mult prea departe de ceea ce și-au propus și pot realiza forurile municipale de resort. In timpul vacanței de iarnă și chiar acum, la finele fiecărei săptămini, sau în orele libere, tinerii bucureșteni solicită intens patinoarele artificiale din parcul „23 August" și de la Floreasca. Este adevărat, temperatura nu a fost (pină ieri) suficient de scăzută,

pentru a se amenaja vreunul din patinoarele naturale preconizate. Se pare insă că cei ce s-au angajat să amenajeze asemenea patinoare, ca și cei ce trebuiau să organizeze activitatea lor au zis... „mulțumesc". Fapt este că, deși lacurile, frumoasele lacuri ale Bucureștiului ,.au înghețat bocnă", cum se zice, nimeni dintre activiștii forurilor sportive sau ai organelor U.T.C., de sindicat, de pionieri (de la sector sau de la municipiu) nu consideră cit se poate de firesc să părăsească birourile și să încerce organizarea unei anume activități pe aceste imense patinoare, oferite gratuit de natură. Se înțelege, o asemenea acțiune necesită un plus de precauție și ceva mai multă bătaie de cap ; că absolut totul ar fi posibil — ne-a confirmat fiecare din cei cu care am stat de vorbă, oameni avizați și in problemă. Dar — cum prea bine observă toți amatorii de patinaj din Capitală — este foarte greu de spart „gheața" unei vechi și rezistente inerții... De-abia ieri dimineață (să se fi aflat ceva de ancheta noastră ?), lacul din Cișmigiu — înghețat „tun" de mai multă vreme —. și-a deschis porțile pentru public. Mai temerari și mai întreprinzători, unii dintre cei ce nu au putut intra la patinoarele artificiale amintite (sau nu au preferat înghesuiala de acolo) au patinat cîteva ore bune pe platformele de gheață de pe lacurile Herăstrău, Băneasa, alții au renunțat...Debutul sezonului de patinaj ridică — fără îndoială, la fel de regretabil — și problema echipamentului și materialului sportiv necesar.IN LOC DE CONCLUZII. Cu excepțiile de mai sus. ceea ce s-a făcut pină acum pentru organizarea și lărgirea activității la patinaj merită a fi consemnat și apreciat în consecință. Se observă însă că nu atit motive obiective, cit formalismul, delăsarea, în unele cazuri dezinteresul total al unor specialiști sau foruri responsabile generează obstacole în calea extinderii patinajului. Pe plan local, aproape pretutindeni există amatori de patinaj, dar nu există (oare ?) cine să se îngrijească de amenajarea și întreținerea pistelor de gheață naturală, de organizarea cit mai multor centre de inițiere, a unor competiții populare (chiar săptămînă de săptămină). Modul în care se produc și se desfac in magazine patinele, celelalte articole anexe specifice constituie, după cum se vede, o piedică în calea dezvoltării patinajului, un sport care — repetăm — are o priză tot mai mare in rîndurile tineretului. Este absolut firesc, fiind de altfel o sarcină de răspundere pentru toate forurile de resort, ca planurile de măsuri — și cele elaborate la centru, și cele pe plan local — să prindă viață. Din cite știm, toate organele și organizațiile centrale cu atribuții în mișcarea sportivă au întocmit planuri proprii pentru îmbunătățirea activității sporturilor de iarnă. E poate vremea să le scoată din sertare, să le citească și să se gin- dească la răspunderea pe care o au pentru îndeplinirea lor.

SINAIA (prin telefon de la prof. Ion Matei). — Una din pantele accesibile (lingă Dor), . pada căzută... noiembrie mai zistă, a găzduit „Cupei speranțelor'
ale Bucegilor Vîrfulpe care CU zâ- în re- ierio nouă etapă a la schi alpin. Devenită tradițională, competiția cuprinde trei etape avînd toate șansele de a se înscrie în viitor ca un mare „criteriu național" al schimbului de mîine. A surprins in mod plăcut prezența la start a peste 100 de copii ; alături de schiorii prahoveni (Caraimanul Bușteni, Școala sportivă Sinaia, centrele de schi si- năiene Izvor și Furnica) puteau fi in- tilniți și cei de la Școala sportivă Brașov, Liceul din Predeal, școlile sportive din Miercurea-Ciuc și Petroșani.Proba de slalom, cuprinzînd două manșe a cite 30 porți, a prilejuit o întrecere dinamică, pasionantă, protagoniștii fiind schiorii din Miercurea- Ciuc, Petroșani, Predeal.Desigur, nu poate decît să ne bucure cuprinderea unei mase din ce in ce mai largi de copii în activitatea de instruire, ca și calitatea muncii reliefată de surprinzătorul nivel tehnic al multora. Din păcate, spațiul nu ne permite nominalizarea celor

mai talentați copii pe care i-am văzut și nici a pasionaților lor îndrumători. Ar însemna, de altfel, să nedreptățim pe mulți. Important de semnalat este faptul că. încă de la o virstă fragedă, copiii sînt angrenați intr-un circuit de întreceri cu grad de dificultate sporit, ceea ce contribuie, evident, la o mai bună pregătire a lor.Iată numele ciștigătoarelor și cîști- gătorilor diferitelor probe : Frățilă Doina (Liceul din Predeal), Balasz Maria, Peres Csila (ambele de la Școala sportivă din Miercurea-Ciuc), Vladislav Ileana (Școala sportivă din Petroșani), Adorian Carol (Școala sportivă din Miercurea-Ciuc), Frățilă Leonard (Liceul din Predeal). Balasz Soit (Școala sportivă din Miercurea- Ciuc).
BASCHET MECI

Cartea comuneiLa primăria din comuna Ru- căr, județul Argeș, se află o carte de onoare în care fiecare sătean are posibilitatea să consemneze cele mai semnificative fapte ce se petrec in viața comunei, a lui însuși sau a familiei sale. Scopul : mărturii vii pentru generațiile viitoare. Tn plus, filele cărții sînt puse și la dispoziția turiștilor pentru a consemna impresii și sugestii pentru înfrumusețarea, în continuare, a acestui sat de vacantă.

In cadrul Exploatării miniere Sâsar funcționează un cerc de fotoamatori format din mineri, tehnicieni, ingineri, geologi. Fo- toamatorii de aici au organizat la clubul unității o expoziție care cuprinde peste 100 de imagini sugestive, infățișînd munca in subteran noile edificii e- conomice și social-culturale ridicate în această parte a țării. Cercul ""sar își face simțită prezența, zi de zi, în viața colectivului muncă. Chipurile fruntașilor fn întrecerea socialistă de la panoul de onoare, divprsele inițiative și acțiuni de promovare a tehnicii noi și de generalizare a experienței înaintate, ca și u- nele aspecte negative pentru gazeta satirică „Reflectorul" sînt prinse „pe viu" de ochiul ager al pasionaților fotoamatori.

fotoamatorilor de la Sa

neamț

Noi unităti
3

sanitare

de

INTERNATIONAL LA CLUJCLUJ (corespondentul „Scinteii", Alex. Mureșan). Echipa feminină de baschet Universitatea Cluj a susținut vineri și duminică două partide amicale in compania echipei B.E.A.C.- Budapesta. în prima, victoria a revenit studentelor clujence cu 51—43, iar in a doua au ciștigat oaspetele la un singur punct diferență (61—60).

Noi surse de apă

potabilă

ScrimaLa sfîrșitul săptăminii trecute, scri- merii noștri au inaugurat sezonul internațional. Competiția de debut a chemat pe planșele de concurs, instalate în sala Floreasca II din Capitală, re- tineret ale orașelorprezentativele de București și Moscova.Alegerea unor adversari din rindul reprezentanților scrimei sovietice — al cărui prestigiu este binecunoscut pe plan mondial — ni se pare a fi binevenit, deoarece a permis sportivilor noștri să întîlnească parteneri de valoare, care practică o scrimă atletică, in viteză și cu acțiuni curate.Cu toate că întilnirea nu a luat sfirșit (astăzi mai sint programate două meciuri pe echipe, la spadă și sabie), încercăm să facem unele considerații, pe marginea probelor individuale și a celor două meciuri pe echipe.Probele individuale au fost dominate de scrimerii bucureșteni, care au obținut, de altfel, trei victorii prin Aurora Crișu (floretă feminin), Nicu- șor Buricea (floretă masculin). Marin Mustață (sabie), iar cea de spadă a revenit lui Alexandr Solenkov (Moscova).In ciuda înfringerii suferite de echipa feminină, trioul Crișu, Bartoș, Draga constituie, totuși, o speranță a scrimei noastre. Cu o condiție : toate să înțeleagă că pregătirea permanentă și nu in salturi este cea care le poate purta pe urmele predecesoarelor lor.Băieții s-au arătat a fi intr-un sensibil progres și aceasta nu numai da-
(Urmare din pag. I)ceea, s-a dispus emiterea imediată a formelor de executare a pedepsei. Iată însă că apar noi și neașteptați filantropi împotriva legii. întreprinderea pentru colectarea și fermentarea tutunului — Urziceni, al cărei angajat a devenit A.B., a cerut, prin semnătura directorului Marin Stanca, aminarea executării pedepsei a- plicate lui (adresa nr. 5 562/1972). Chipurile, A. Bucur ar fi absolut necesar pentru deplasări în transportul tutunului din localitățile pe care le cunoaște (?!?), altfel u- nitatea ar intîmpina greutăți mari in realizarea obiectivelor de plan. Formal, corespondența amintită este legală, corespunde linei posibilități prevăzute de procedura penală, dar in cazul invocat, motivul este cusut cu ață albă. De altfel, în ce constau

actualitatetorită rezultatelor tehnice, ci și evoluțiilor lor. Ei au demonstrat o mai mare siguranță în acțiuni. Rămin deficitari insă la capitolul mobilitate, asupra căreia antrenorii ar trebui să insiste mult ma.i mult.Promisiunile speranțelor scrimei sînt destul de frumoase. Rămine ca de acum înainte, rezultatele să confirme încrederea ce li se aqordă. Nu de alta, dar am vrea ca aceste autentice talente la virsta junioratului, să nu rămînă doar niște... speranțe.

In numeroase localități din județul Arad sînt în curs de e- xecuție ample lucrări menite să ducă la îmbunătățirea alimentării cu apă potabilă a acestora. Astfel, la Lipova a fost dat în folosință un rezervor de inma- gazinare a apei cu o capacitate de 500 mc. Tot aici se lucrează la extinderea cu încă 3 km a rețelelor de alimentare. La Chiși- neu-Criș au început lucrările de construcție a sistemului de alimentare cu apă a locuințelor, a unităților economice și a celorlalte edificii publice din oraș.

Odată cu începerea acestui an, baza materială a asistenței sanitare în județul Neamț s-a îmbogățit cu noi unități Importante. Este vorba de secția de interne de la spitalul din Roman. o secție de chirurgie la spitalul din Tg. Neamț și o maternitate la Bicaz, pentru care s-au investit importante fonduri bănești. In prezent, se află în plină construcție noul spital din Piatra Neamț cu 700 de paturi, profilat pe servicii de chirurgie.
Un nou cămin

studențesc

MM
24 de ore din 24Ținînd seamă de propunerile și sugestiile cetățenilor, de necesitatea existenței unor unități cu program continuu de func-

Tn zona de sud a Ploieștiulul, tn imediata apropiere a institutului de petrol — și el recent construit — se ridică un modern cămin studențesc. El este construit de către T.R.C. Prahova și este, prevăzut cu mai multe niveluri, holuri, săli de primire, bibliotecă etc. Constructorul s-a angajat ca noul cămin studențesc din Ploiești — reducînd timpul prevăzut în grafice — să dat în folosință la începu- noului an universitar.
Octavian V1NT1LA

vremea

Aurora Crișu și Elena Belova, două din vedetele întîlnirii de scrimă (echipe 
de tineret) București — Moscova

Timpul probabil pentru zilele de 
16, 17 și 18 ianuarie. In țară : Vre
me friguroasă, geroasă noaptea, la 
începutul intervalului. Cerul va fi 
variabil. Vor cădea precipitații 
slabe izolate, mai ales in sudul și 
estul țării. Vlntul va prezenta in
tensificări de scurtă durată. Tem
peratura in creștere ușoară, către 
sfirșltul intervalului. Minimele vor 
fț cuprinse intre minus 18 și, minus 
8 grade, mal coborîte in' prima 
noapte, iar maximele vor oscila 
intre minus 8 și plus 2 grade, 
izolat mai ridicate. In vestul țării 
pe alocuri, se va produce ceață! 
In București : Vreme friguroasă, 
mai ales la Începutul intervalului. 
Cer temporar noros. Precipitații 
slabe. Vînt potrivit. Temperatură 
va crește ușor, către sfirșltul in
tervalului.

acele greutăți „mari", de neinlăturat prin plecarea lui A.B., nu se arată în adresă.Coleg de infracțiuni cu A.B. a fost și șoferul Vasile Năstase, acum angajat la F. F. — o unitate industrială din Urziceni. Pentru el, de asemenea, au
«IHH™ l WMIIMlUMWMami

la fabrica respectivă, deoarece fabrica se găsește in campanie de aprovizionare cu materie primă și nu are posibilitatea de a găsi un înlocuitor al a- cestuia. Prin plecarea sa, fabrica va intim- pina dificultăți mari în realizarea obiecti-

Ion Ivănuș. Cine este I.I. și cum e motivată cererea întreprinderii ? I.I. a fost administrator de moară. în anul 1958 a fost condamnat la un an închisoare pentru că a sustras griu și porumb de la cetățenii care veneau să macine. In anul

1969. Faptele erau însă fapte și incă suficient de concludente pentru a deschide ochii șefilor ierarhici ai morarului, deteFminîndu-i, dacă sint cinstiți și preocupați pentru integritatea avutului obștesc, să caute înlocuitor lui I. Ivănuș.
VĂ PREOCUPĂ LEGALITATEA?

trebuit să treacă patru ani și jumătate ca să se ajungă la stadiul executării pedepsei. De parcă „destinul" celor doi ar fi fost copiat cu indigo, s-au găsit și pentru V. N. miloși de ultimă clipă. Cităm din adresa, amintitei fabrici, nr. 10 853/1972: „F.F.U.. prin reprezentanții săi legali, solicită aminarea executării pedepsei de doi ani închisoare aplicată salariatului V.N., șofer

velor, atit în trimestrul IV 1972, cit și in trimestrul I 1973“. Observați logica : activitatea unei mari întreprinderi depinde in întregime de... persoana unui șofer infractor.Un alt caz este cererea făcută de I.I.L. ..Steagul roșu" din Giurgiu, semnată de conducătorul unității, Dumitru Micu, prin care solicită aminarea executării pedepsei lui

1965 a fost reabilitat, la baza cererii stind și o caracterizare făcută și semnată de Dumitru Micu, atunci și acum — șeful unității. Referințele au fost atit de sincere, incit in anul 1969 Ion Ivănuș a trebuit să fie iarăși condamnat la 8 luni închisoare pentru delapidarea comisă la moara Daia. înainte de a fi executată, pedeapsa a fost grațiată prin Decretul nr. 591/

Dar iată că anul 1972 atrage o nouă apariție pe scena penală a lui1.1. : furt comis la moara „23 August" și o condamnare de 3 luni închisoare. Poate crede cineva că de data aceasta a fost radiat din schemele1.1. L. Giurgiu ? Da’ de unde ! Ajunge morar la moara din Vieru, iar conducerea I.I.L. „Steagul roșu" introduce amintita cerere de aminare a execută

rii pedepsei. Oare conducătorii întreprinderii de industrie locală nu-și semnează un certificat de inaptitudine prin această cramponare de un infractor ? Să fie și din- șii tot atit de... nein- locuit ?Mai din milă, mai din interese înguste (fie ele, in cel mai bun caz, și comoditatea de a nu se căuta cadre noi, corecte) mentalități ca cele e- xemplificate denotă grave carențe in concepția despre legalitatea socialistă a promotorilor unor astfel de corespondențe. Ar fi bine să se ințeleagă, că cei care încalcă legea nu sint numai niște „clienți" ai instanțelor, că ispășirea pedepsei legale nu este numai treaba justiției, după cum respectarea legalității nu se reduce la vorbe și nici intransigența nu este un medicament care se servește cu porția.



viața internațională
Le Duc Tho despre convorbirile

confidențiale in problema Vietnamului Guineea -Bissau agențiile de presă transmit
„în cadrul contactelor avute săptămîna

• - - .A

aceasta s-au înregistrat progrese*PARIS 14 (Agerpres). — La încheierea convorbirilor confidențiale de sîmbătă dintre Le Duc Tho, consilier special al delegației R.D. Vietnam la Conferința de la Paris în problema vietnameză, și Henry Kissinger, consilier special al președintelui S.U.A. pentru problemele securității națio-
nale. delegația Republicii Democrate Vietnam a declarat că „în cadrul contactelor avute săpiămîna aceasta s-au înregistrat progrese", informează a- genția France Presse. Totodată s-a menționat că experții celor două părți iși vor continua lucrările, luni 15 ianuarie, la Gif-sur-Yvette.

întrevedere R. Nixon H. Kissinger

independenței
• Rezultatele primelor 
elegeri in teritoriile eli
berate • Sesiunea Adu
nării Naționale Populare 
urmează să proclame 
crearea unui nou stat na
țional și să aprobe 

stituția țării

în favoarea colaborării 
de centru-stînga în cadrul 
guvernului italian s a pronun- țat Aldo Moro, unul din liderii aripii de stingă a Partidului democrat- creștin. Cu prilejul unui discurs rostit la Veneția, el a mai menționat că a rămas partizanul formulei de colaborare dintre democrat-creștini, social-democrați și republicani, pe de o parte, și socialiști, de cealaltă parte.

con-

KEY BISCAYNE 14 (Agerpres). — După încheierea actualei runde de convorbiri confidențiale avute la Paris cu Le Duc Tho. consilierul special al delegației Republicii Democrate Vietnam la vietnameză, lier special Conferința în problema Henry Kissinger, consi- al președintelui S.U.A.
pentru problemele securității naționale, a sosit la Key Biscayne (Florida), unde a avut o primă Întrevedere cu președintele Nixon — relatează agențiile Associated Press și France Presse, citind purtătorul de cuvînt al Casei Albe.

BELGIA

NEGOCIERILE PENTRU FORMAREA GUVERNULUIBRUXELLES 14 (Agerpres). — La Bruxelles au continuat, sîmbătă după- amiază, negocierile dintre reprezentanții partidelor politice din Belgia și Edmond Leburton, liderul so-
PORTUGALIA

LISABONA 14 (Agerpres). — Autoritățile portugheze au adoptat măsuri represive împotriva unui grup de persoane învinuite de a fi participat, în ultima zi a anului trecut, la o „veghe a păcii", într-o biserică din Lisabona. Astfel, conform unei hotă- rîri adoptate de Consiliul de Miniștri portughez, 12 funcționari publici, par- ticipanți la veghe, au fost concediați. între aceștia se află și profesorul de economie Pereira de Moura, care a candidat la alegerile parlamentare, din partea grupării de opoziție „C.E.D.".„Veghea păcii", care a declanșat a- ceste măsuri represive, a urmat unei greve a foamei declarate, în aceeași biserică, de un alt grup opoZiționist portughez, în scopul provocării unei dezbateri publice asupra războaielor colonialiste purtate de Portugalia, întreruptă de intervenția brutală a poliției, „veghea" a fost urmată de a- restări, interogatorii și, recent, de măsuri de reprimare pe cale administrativă, intre care și cele menționate mai sus.

cialist însărcinat de regele Baudouin cu alcătuirea unui nou cabinet. Reprezentanții socialiști, social-creștini și liberali au abordat — in lumina unei eventuale participări la guvern — o serie de probleme dificile și controversate, cum sint politica de regionalizare (inclusiv aspecte legate de limitele regiunii Bruxelles), creditele regionale, finanțarea unor sectoare ale învățămintului și altele.în baza ultimelor evoluții ale politicii interne din Belgia, observatorii din Bruxelles opinează. în majoritatea lor, că aceste negocieri, care urmăresc formarea unei coaliții tripartite, s-ar putea să reprezinte, in etapa actuală, o ultimă șansă. A- ceastă părere este întărită și de faptul că reprezentanții socialiști s-au declarat hotăriți ca, în cazul eșuării misiunii lui Leburton, să refuze orice altă propunere de soluționare a crizei ministeriale, declanșată în noiembrie 1972. într-o asemenea ipoteză, recurgerea la alegeri anticipate este considerată ca inevitabilă.

DAKAR 14 (Agerpres). document dat publicității kar de Partidul African dependenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.) furnizează o serie de amănunte privind rezultatele alegerilor care au avut loc anul trecut în teritoriile eliberate din Guineea-Bissau, in conformitate cu hotărirea adoptată de Consiliul Suprem al P.A.I.G.C.în condițiile continuării luptei de eliberare duse împotriva colonialiștilor portughezi, poporul din Guineea-Bissau a participat, în perioada august- octombrie 1972, la primele alegeri clin istorie pentru Adunarea Populară Națională. „Ca organ suprem al suveranității poporului, aceasta este chemată să proclame crearea unui nou stat national în Guineea-Bissau, să confere acestuia un organ e- xecutiv al puterii și să aprobe constituția țării", se spune documentul P.A.I.G.C.în continuare se anunță în Adunarea Populară Națională — a cărei primă sesiune urmează să se desfășoare pe teritoriul Guineei-Bissau, în cursul anului 1973 — au fost aleși 120 de deputați. Aceste alegeri, relevă documentul, au reflectat un înalt grad de participare, cu toate condițiile grele în care s-a desfășurat votul. Astfel, din aproximativ 83 000 de persoane înregistrate în listele de alegători, s-au prezentat la urne circa 77 500, ceea ce reprezintă o participare de 93 la sută.

— Un la Da- al In-

Convorbiri egipieono-si- 
ll&nS Ea încheierea vizitei sale oficiale în Egipt, Abdel Halim Khaddam, vicepremier și ministrul afacerilor externe al Siriei, a conferit cu Anwar Sadat, șeful statului egiptean. După cum a afirmat ministrul sirian intr-o declarație făcută agenției M.E.N., convorbirile s-au referit la evoluția situației din Orientul A- propiat, precum și la intensificarea relațiilor de cooperare, în diverse domenii, intre statele arabe. în ceea ce privește problemele abordate — a spus Abdel Halim Khaddam — „între cele două părți s-a manifestat o înțelegere totală".

Indicele mediu al costu
lui vieții în Olanda 8 fost în anul 1972 cu 7,8 la sută mai ridicat, comparativ cu anul precedent — a- nunță Oficiul național statistic din Haga. în ciuda introducerii controlului prețurilor, acest fenomen s-a făcut simțit în continuare, scumpirea afectind. in special, o serie de produse alimentare.

Adunarea Federală a 
R.S.F. Iugoslavia 8 fost con- vocată în ședință plenară, începînd cu data de 30 ianuarie a.c., informează agenția Taniug. In primul trimestru al anului in curs, adaugă agenția, pe agenda dezbaterilor Adunării Federale se află o serie de probleme actuale, între care : cooperarea economică a Iugoslaviei pe plan' internațional, adoptarea unor măsuri in vederea promovării relațiilor cu țările în curs de dezvoltare, protejarea cetățenilor iugoslavi care lucrează în străinătate.

Zborari regulate între 
Lima și Havana. Directia Pe- ruană a transporturilor aeriene a autorizat întreprinderea cubaneză de aviație să efectueze zborurile regulate comerciale între capitala peruană și Havana, s-a anunțat oficial la Lima.

La facultățile din provin
cia Taica, aPartinînd de Universitatea chiliana, au avut loc alegeri pentru desemnarea conducerii federației studențești. Victoria a fost obținută de candidații reprezentînd U- nitatea Populară, care au ocupat peste jumătate din locurile disputate prin acest scrutin. Această victorie a reprezentanților forțelor politice progresiste din Chile este semnificativă prin faptul că s-a înregistrat în- tr-o provincie în care se apreciază că cercurile de dreapta dispun de o tradițională influență.

LONDRA

Guvernul brazilian a preluat 
exploatările cuprifereBRASILIA 14 (Agerpres). — In urma unor tratative purtate, la începutul acestui an, între reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Ministerului Minelor și Energiei ale Braziliei, pe de o parte, și cei ai grupului industrial particular Francisco Pignatari, la Sao Paulo s-a a- nunțat cedarea de către companie a participării sale la toate exploatările cuprifere de pe teritoriul brazilian, inclusiv la „Caraibas Copper

Mines", din Bahia, cu rezerve de minereu evaluate la 70 milioane de tone.în cercurile de specialitate braziliene se apreciază că această preluare de către guvern a exploatărilor cuprifere va permite efectuarea unor investiții mai mari decît cele pe careera capabil să le asigure grupul Francisco Pignatari, măsuri care vor fi urmate de sporirea producției naționale de cupru. Aproape 20 de milioane de muncitori italieni au răspuns recent Ia apelul lansat de sindicate pentru o grevă națională generală in semn de protest față de politica economică și socială a guvernului. în fotografie: manifestație munci- la Milano
CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT:

Irlanda de Nord, care in 1972 a parcurs — după cum se exprimă săptăminalul „LABOUR WEEKLY" — „unul din cci mai sîn- geroși ani din istoria sa", pare a nu fi scutită nici acum de atmosfera de tensiune și violență. Și totuși, după cum remarcă majoritatea presei londoneze, dacă unele noi tendințe, semnalate la începutul acestui an, ar deveni predominante s-ar putea «pera într-o evoluție mai favorabilă a evenimentelor. Astfel, ziarul „GUARDIAN" scrie că, potrivit ultimelor date, in prima sâptămînă a anului 1973 s-au înregistrat numai trei victime, în timp ce media săptă- minală a anului trecut a fost de 10 morți — ceea ce pare să indice o scădere a activității cercurilor teroriste adversare, Un alt indiciu îl relevă ziarul „DAILY TELEGRAPH", care arată că forțele britanice însărcinate cu menținerea șit să captureze un număr soane suspectate activitate subliniind ca semnificativ faptul că „teroriștii arestați nu sint numai catolici, ci și protestanți".Totodată, din relatările presei britanice reiese că un fenomen care s-a impus atenției în ultima vreme în Irlanda de Nord îl constituie tendința tot mai puternică in rin- durile oamenilor muncii — atit protestanți, cît și catolici — de a promova interesele u-

ordinii au reu-mare de per- de teroristă,

nității de clasă, fără deosebire de religie : „Muncitorii protestanți — subliniază în a- cest sens „MORNING STAR" — ințeleg tot mai bine că, deși aparțin populației majoritare, ei sint aproape la fel de exploatați de burghezia protestantă ca și tovarășii lor din rîndul populației catolice : iar muncitorii catolici iși dau seama că extremiștii I.R.A. (Armata republicană irlandeză), care pretind că acționează in numele lor, aruncă de fapt întreaga povară a distrugerilor a- supra oamenilor muncii de religie catolică". Cercurile ultra- reacționare din bele comunități tem de această spectivă a unității de clasă, care ar însemna. practic, sfirșitul influenței lor, și de a- ceea recurg la unicul mijloc de a menține dezbinarea, și a- nume practicarea violentei în propriile lor rinduri.Spre deosebire însă de trecut, aceste metode teroriste de intimidare nu au mai dat a- celeași rezultate. Dimpotrivă, din rîndul ambelor comunități s-au ridicat și înmulțit cererile de încetare a asasinatelor. Ca urmare a amplificării presiunilor unor cercuri tot mai largi, Asociația pararea (U.D.A.), protestatară paramilitară, a blamat pe orice ucigaș, indiferent de religie. Aripa „provizorie" a I.R.A. a salutat această decla-

am- se per-

pentru a- Ulsterului organizație

rație și a propus convorbiri cu U.D.A., iar aripa oficială a aceleiași organizații a sugerat, după cum scrie „SUNDAY TELEGRAPH", înființarea de patrule comune — protestante și catolice — pentru prevenirea unor asemenea crime.In aceste condiții, opinia publică nord- irlandeză așteaptă ca măsurile care urmează să fie adoptate la Londra în legătură cu viitorul Ulsterului să deschidă perspective mai favorabile. Soluțiile luate în considerare schițează, după cum subliniază presa, unele schimbări față de trecut, printre altele. desfășurarea alegerilor locale potrivit sistemului proporțional. Aceasta ar asigura populației catolice minoritare posibilitatea de a-și alege reprezentanții săi, ceea ce ar putea marca un progres față de regimul de discriminare din trecut.Asemenea măsuri nu pot fi însă apreciate decît ca un început, Asa cum remarcă săp- tămînalul „TRIBUNE", este nevoie de modificări în însăși structura economică, politică și socială. Numai în acest fel, prin lichidarea discriminării, ilegalității și a rămî- nerii în urmă a provinciei din punct de vedere economic, s-ar putea înlătura și cauzele dei cele din
reale ale profun- încordări între două comunități Irlanda de Nord.

N. PLOPEANU

torească

PERU

DUPĂ CATASTROFA DIN NICARAGUA:

„Nicaragua se află 
încă in război contra 
stihiilor naturii și con
tra foamei" — spunea 
generalul Anastasie 
„Tachito" Somoza in
tr-un mesaj adresat 
Gărzii naționale, rezu
mând situația țării 
după cutremurul care 
a distrus Managua. Ca 
și cum două flageluri 
nu ar fi fost destul, a- 
supra populației s-a 
mai abătut încă unul. 
In cursul săptăminii 
trecute s-au înmulțit 
denunțurile de corup
ție in distribuirea aju
torului internațional 
pentru supraviețuitorii 
catastrofei. Circulă a- 
cuzația că funcțio
nari ai guvernului din 
Nicaragua iși însușesc 
alimente și medica
mente sosite pe aero
portul Las Mercedes. 
Există insă denunțuri 
de crime și mai grave, 
intre care mitralierea a 
150 de deținuți politici, 
cind aceștia încercau 
să iasă din închisoare 
pentru a-și salva vieți
le, in timpul cutremu
rului. Acuzația ar pu
tea să pară exagerată 
dacă „Tachito" nu ar 
fi un urmaș fidel al 
filozofiei politice ini
țiate de tatăl său, A- 
nastasio Somoza, și 
mărturisită cindva ți
nui ziarist american : „Al pueblo le damos las tres „p“, paloș a los indiferentes, plomo a Ies enemigos y plata a los amigos" (poporu
lui îi dăm : ciomege 
indiferenților, plumb 
dușmanilor și bani 
prietenilor). Această 
deviză i-a permis să 
fondeze un imperiu e- 
conomic care de peste 
trei decenii conferă 
clanului Somoza o pu
tere nelimitată, exer-

citată fie direct, fie 
prin interpuși. In pre
zent, Somoza junior 
nu deține președinția 
republicii. A abando

nai 1971, 
comandant 

naționale 
in

nat-o in 
răminind 
al Gărzii 
(forțele armate), 
timp ce țara e guver
nată formal de un 
triumvirat. Împiedi
cat de a mai candida 
pentru un al treilea 
mandat succesiv, So
moza așteaptă să trea
că timpul pentru a fi 
reales, grație unui a- 
mendament constitu
țional propus de 
însuși congresului 
care ii va permite 
candideze din nou 
1974, pentru a fi pre
ședinte încă șase ani... 
și așa mai departe.

Hegemonia politică 
a clanului se bazează 
pe o dominație econo
mică aproape absolută. 
Exceptând partea a- 
preciabilă ce revine 
firmelor străine, cla
nul Somoza poate fi 
considerat un virtual 
proprietar al statului 
Nicaragua. Deține trei 
din cele patru posturi 
de televiziune și majo
ritatea băncilor (e 
chiar asociat paritar 
al Băncii Naționale), 
transportul aerian și 
maritim (ii aparțin 
singura firmă de trans
porturi aeriene 
nica" 
vase 
seda un 
(portul... 
Pacific), 
aproape 
acțiunile 
le textilă, alimentară și 
petrochimică, alături 
de 30 la sută din pă- 
mintul cultivabil al 
țării. Și inventarul nu 
se oprește aici. In to
tal se pare că este

el 
și 
să 
in

„La- 
și cele 25 de 
comerciale), po- 

port exclusiv 
Somoza, la 

controlează 
in 'întregime 
din industrii-

vorba de o avere de 
vreo două miliarde do
lari — ceea ce echiva
lează cu șase bugete 
anuale ale țării, dar 
impozitul plătit de a- 
ceastă familie nu atin
ge nici măcar o sută 
de dolari pe an. De 
citeva decenii, nimic 
nu mișcă in Nicara
gua fără consimțămin- 
tul dinastiei Somoza șt 
al protectorilor ei 
străini. Fataliștii spu
neau că numai o forță 
a naturii ar fi capabilă 
să modifice situația. Și 
au apărut date noi le
gate de recenta catas
trofă seismică. Pozi
țiile clanului ar putea 
fi periclitate prin con
secințele acestui tra
gic eveniment pe plan 
politico-social. Capi
tala, principala redu
tă politică a clanului 
Somoza, a fost distru
să, practic, in întregi
me. Cutremurul nu a 
produs numai mari 
daune materiale, ci 
mai ales o masă enor
mă de refugiați, im- 
prăștiați pe tot cuprin
sul țării șt aflați la 
limitele disperării. Ce 
gindesc acești oameni 
cind află că alimentele 
și medicamentele sal
vatoare se opresc la 
aghiotanții generalu
lui Somoza ? Foamea șt mizeria nu sint fe
nomene noi in Nica
ragua. dar în circum
stanțele actuale s-a 
ajuns brusc la un ni- 
vel-limită, cind, după 
părerea anumitor ob
servatori, masa de dez
moșteniți, sinistrați sau 
nu, ar 
verse 
forme 
clitind 
absolută 
Somoza.

putea să-și re- 
disperarea in 

violente, pere- 
serios domnia 

a clanului

Vaslle OROS
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Premierul britanic, Edward Heath, a programat pentru miercuri o conferință de presă, la care vor fi invitați aproximativ 200 de ziariști, s-a anunțat la Londra. Cu acest prilej, Heath intenționează să prezinte detalii asupra celei de-a doua etape a planului guvernamental antiintla- ționist, după o perioadă de trei luni de „înghețare" a prețurilor și salariilor. Observatorii politici din Londra relevă că planurile guvernamentale de stăvilire a procesului inflaționist aruncă principala povară a eforturilor de redresare economică asupra diferitelor categorii de salariați.
Comitetul Militar de Eli 

berare Națională și guver 
nul Republicii Mali au adop-tat o serie de măsuri vizînd ridicarea nivelului de trai al tuturor categoriilor de oameni ai muncii din țară — a declarat Baba Diarra, vicepreședinte al comitetului, ministrul finanțelor și comerțului. El a menționat că aceste măsuri, care au în vedere sporirea cu 7—13 la sută a puterii de cumpărare a populației, reprezintă un prim pas in cadrul inițiativelor pentru ridicarea nivelului de trai al locuitorilor țării.

Producția de oțel brut a 
Japoniei a fost ,n 1972 de 96 920 000 tone metrice, înregistrîn- du-se o creștere a producției cu 9,4 la sută față de anul precedent și stabilindu-se, in același timp,record absolut al acestei ramuri e- conomice japoneze. Cea mai mare producție de oțel brut realizată pină acum în Japonia fusese înregistrată în 1970. ea cifrîndu-se la 93 320 000 tone metrice.

Zăpada care a căzut în 
regiunea centrală a Greciei în cursul nopții de sîmbătă spre duminică a perturbat circulația rutieră, provocind astfel izolarea multor localități din zona muntoasă. Pe străzile Atenei, stratul de zăpadă a atins pină la 10 centimetri, în timp ce temperatura a scăzut sub zero grade. Administrația porturilor a interzis navigația vaselor cu un deplasament mai mic de 2 000 tone în Mărea Egee și Marea Ionică, cauza furtunilor.

Totalul pagubelor mate
riale provocate de ploile și 
furtunile care s~au abatut Sn timele zile ale anului trecut asupra sudului Italiei este evaluat la 226 miliarde lire italiene. Numai Sicilia a înregistrat pagube de 136 miliarde lire, cele mai afectate fiind regiunile Enna, Messina și Caltanisetta. In sudul Peninsulei Italice, cel mai mult a avut de suferit provincia calabre- ză Reggio, unde au rămas fără a- dăpost peste 15 000 de persoane, iar daunele materiale provocate de calamități s-au ridicat la circa 60 de milioane de lire.

un STILUL FARAONIC

ocostume de haine în
PREȚ IND N

LASERUL CROITORRaza unui laser poate croi sută de numai 3 minute. Un generator cuantic-optic, care constituie „inima" croitorului automat, a fost construit de un grup de specialiști din Leningrad. Reflectată de o serie de oglinzi, raza emisă de laser croiește cu precizie o sută de straturi de stofă dintr-o dată, lichidînd în același timp pierderile Inerente croitul semimanual.
EFECTELE GRIPEI 

ÎN ANGLIAAproape o mie de persoane au murit din cauza gripei în Marea Britanie în această iarnă, a anunțat Ministerul englez al Sănătății. Este cifra cea mai mare înregistrată într-o perioadă de trei ani de zile de la marea epidemie din iarna 1969— 1970. Potrivit ziarului „Sunday Times", datorită gripei. într-o singură zi au fost anulate 7 meciuri de fotbal : aproape toți jucătorii acestor echipe deveniseră indisponibili.
Această clădire din San Francisco, înaltă de 280 de metri și cu 48 de etaje, este proiectată să reziste timpului de trei ori mai mult decît construcțiile obișnuite ale secolului nostru —

* asigură arhitectul ei, W. L. Pereira.Secretul longevității stilului „faraonic", cum a fost denumit, l-ar constitui, după promotorii lui, baza de susținere mare și solidă a acestor clădiri. Dacă ne gîndim la rudele lor — piramidele Egiptului — pronosticurile par, într-adevăr, să nu fie lipsite de bază.LIMA 14 (Agerpres). — Guvernul peruan a pus în practică un nou plan anual, menit să ducă la dezvoltarea economică a țării în sectorul agricol. Este.vorba de „planul național al culturilor", care prevede valorificarea superioară a terenurilor agricole din regiunile Costa. Sierra și Selva, specializate în culturile tradiționale de larg consum : orez, cartofi, roșii, fasole, porumb, lămii etc. Totodată, planul preconizează adoptarea unor măsuri in vederea dezvoltării culturilor deficitare, ca griu, sorg, precum și în ceea ce privește realizarea unor produse agroalimentare, ca lapte și carne, la un indice superior celui din anii trecuți. Potrivit agenției Prensa Latina, „planul național al culturilor" prevede realizarea unor investiții de

500 milioane de soles (34 milioane dolari). Cotidianul peruan de mare tiraj „Expreso" scrie, în unul din ultimele sale numere, că măsurile pe care le ia guvernul in agricultură corespund necesității consolidării sectorului rural, intărit considerabil prin reforma agrară inițiată în iunie 1969. „Planul național al culturilor" — scrie ziarul — are calitatea că pornește de la realitatea agroalimentară a țării și stabilește o legătură mai strînsă între ofertă și consum, re- levînd și posibilitățile de export, ceea ce denotă că in agricultura peruană au fost puse bazele pentru o dezvoltare ulterioară importantă, în cadrul progresului întregii economii naționale.

RAD10TRANSMIȚĂT0R 
ÎNTR-UN DINTE

SUPERBIBL1OTECĂ
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Muncitori de la doua fabrici de oxigen din Londra demonstrează împo

triva intenției patronatului de a concedia 800 de angajați

Pentru a afla ce se petrece în permanență în cavitatea bucală a omului, un gru,p de cercetători de la Universitatea din Michigan a realizat un minuscul aparat de radiotransmi- sie montat într-un dinte artificial. în timp ce pacientul mă- nincă, mestecă, bea, fumează, stomatologii analizează pină la ultimul detaliu mecanismul și consecințele acestor diverse acțiuni.O primă concluzie : masticația defectuoasă poate fi cauza unor tulburări psihice și fiziologice grave.
„British Library" din Londra, care este în curs de renovare, va prelua și cele peste 6 milioane de volume ale bibliotecii de pe lingă „British Museum", devenind astfel cea mai mare bibliotecă a Angliei și una dintre cele mai mari din lume. Anual, biblioteca se îmbogățește cu 700 000 cărți și reviste..Instalații electronice de prelucrare a datelor vor fi chemate tn ajutor să scurteze pentru cititori timpul cît au de așteptat pentru livrarea cărților cerute.
ROADELE AVENTURII

SELENARECapitalul tehnologic acumulat cu ocazia indelungatelor pregătiri ale- misiunilor „Apollo" — care au costat S.U.A. 25 miliarde de dolari — nu a rămas nefructificat. „Aventura selenară" a dat naștere la nu mai puțin de 3 465 de invenții. Majoritatea lor sint în curs de a- plicare în domeniul telecomunicațiilor, al informaticii, al meteorologiei, navigațiilor, medicinii, chimiei biochimiei,metalurgiei.
la oficiile poștale și dlfuzoril din întreprinderi și instituții. Pentru străinătate, abonamente prin ..ROMPRESFILATELIA". București 
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