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REPARAȚII neîntîrziate, OHVE

CALITATE cit mai bună! fflf

Executarea la termenul prevăzut șl 1* eel mal Înalt 
I nivel calitativ a reparațiilor rute acum cea mai Impor- 
p tantă preocupare pentru miile de mecanizatori din 

I.A.S. și S.M.A. Datorită faptului că utilajele au fost 
puternic solicitate în perioada ploilor din toamna tre
cută, este imperios necesar ca în toate unitățile repa
rațiile să fie organizate exemplar, astfel incit fiecare 
tractor, fiecare mașină să fie pusă în stare de funcțio
nare, cu certitudinea că în primăvară va putea fi uti
lizată la Întreaga capacitate. în prezent, organele agri
cole, conducerile I.A.S. ți S.M.A. trebuie să urmărească

zilnic realizarea graficelor de reparații, Îmbunătățirea 
aprovizionării cu piese de schimb, recondiționarca aces
tora oriunde este posibil, organizarea reparațiilor în 
flux continuu, soluționarea tuturor problemelor legate 
de Îmbunătățirea activității în atelierele mecanice, ast
fel Incit unele răminerl in urmă să fie grabnic recupe
rate.

Un sondaj efectuat în S.M.A. din județele Sibiu, Vaslui și Dolj relevă multiple aspecte privind modul 
cum se desfășoară lucrările de reparații la tractoare și 
mașini agricole.
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Prahova
In județul Sibiu, ca urmare a unor măsuri hotărite, luate de organele a- gricole județene, au fost create premise ca reparațiile să se încheie la timp. Datele centralizate la trustul județean pentru mecanizarea agriculturii consemnează faptul că au fost reparate binele, ioase și mașinile pele cu avansate împrăștiat îngrășăminte, remorci ș.a. Pînă la 20 ianuarie au fost executate reparații Ia' 525 tractoare, din cele 826 planificate.Intre factorii care au determinat un ritm susținut la mără asigurarea unor condiții bune de muncă mecanizatorilor, organizarea superioară a lucrului etc. Prin organizarea a 4 centre 

S.M.A. cu lucrul în flux industrial se ’ poate execută 
o mare parte a reparațiilor capitale, Este lăudabilă, de asemenea, măsura luată de trustul județean 
de a organiza un comandament pentru redistribuirea pieselor de schimb Intre unități. Pînă acum au fost făcute peste 200 de „rocade" cu mai bine de 3 000 de repere. Datorită unor asemenea măsuri, multe, secții de mecanizare — Săcel, Cristian, Dealul Frumos, Armeni ș.a. — au încheiat de pe acum pregătirea tractoarelor 
și utilajelor.Totuși, în unele stațiuni, ritmul reparațiilor n-a intrat, încă în normal. La Avrig, Dumbrăveni, Șeica Mare, Arpașul de Jos se lucrează și acum sub cerul liber — și, evident, cu randament minim — datorită atît constructorului, I.J.C.M., care a tergiversat lucrările la noile ateliere, dar și beneficiarilor care n-au așteptat de la constructori decît... alte secții de mecanizare fost organizat raidul de față s-au semnalat aspecte negative vește folosirea forței de muncă. „Cu 14 oameni, cîți are secția noastră, nici nu mă gindeam să nu terminăm reparațiile pînă la această dată — ne-a spus mecanicul Wilhelm Steinmeier de la secția Hosman. Iată însă că mai avem atîtea utilaje în lucru, iar reparația celor 17 tractoare este întîr- ziată. Și asta deoarece din 14 cîți numărăm, unii sînt în concediu, alții nerg zilnic la lucrările din cîmp". Jesigur, trebuie să se facă arături, să se lucreze la transporturi. Dar conducerile S.M.A. să planifice în așa fel acțiunile desfășurate îneît toate tractoarele să fie reparate la terme

toate cultivatoarele, com- semănătorile pentru pă- pentru porumb, precum și de plantat cartofi, gra- discuri ș.a. Lucrările sînt și la alte utilaje : mașini de
reparații se nu-

asemenea, este ne-nul prevăzut. De cesară mai multă preocupare pentru gospodărirea pieselor de schimb.In județul Vaslui există neajunsuri în organizarea muncii în ateliere și, mai ales, lipsesc unele piese de schimb. In rîndurile care urmează ne vom ocupa de acest ultim aspect. în Baza de aprovizionare 37 Vaslui sînt insuficiente numeroase repere: pinion de atac, pinion de transmisie finală, arbore motor — toate pentru tractoarele U—650, coroane conice, lanțuri de șenile etc., adică piese absolut necesare punerii în funcțiune a tractoarelor. Desigur, problema trebuie rezolvată prin intervenția ministerului de resort. Sînt însă unele piese care pot fi recondiționate și chiar

taie de cap : ai luat-o din bază ți ai montat-o la tractor sau la mașina agricolă. Dar în unele unități s-a încetățenit obiceiul de a se aștepta totul prin repartiție, fără să se recondiționeze nimic. Teleorman

„ROCADE" UTILE LA MII DE REPERE DE PIESE DE 
SCHIMB
GRAFICELE ÎNTOCMITE SĂ FIE RIGUROS RESPECTATE
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cheia. In în care aîn ce pri-

confecționate. Ce se întreprinde în această direcție ?Faptul că la S.M.A. Zorleni au fost reparate majoritatea tractoarelor nu este întîmplâtor. Inventivitatea, priceperea și spiritul gospodăresc al oamenilor și-au spus cuvîntul. După cum ne relata tov. Ștefan Hîncu, directorul unității, se recondiționează multe repere : axe ambreiaj pentru tractorul U—650, roțile pentru semă- nătorile „SU—29", brăzdare, axe oscilante pentru combine etc. „Pentru acest an au fost repartizate piese în valoare de 298 000 lei, adică foarte puțin dacă le raportăm la numărul de 77 de tractoare din parcul propriu, plus anexele. Și totuși, — continuă interlocutorul — ne descurcăm. Realizăm economii de materiale prin re- condiționări în valoare de circa 400 000 lei. Credem că în jurul datei de 3 februarie vom termina reparațiile la mașinile agricole, iar la 10 februarie și la exemplu torii din zare aleNumai ca toate . să fie primite prin repartiție. „La S.M.A. Tutova abia la 8 ianuarie s-a trecut la reparații — ne spune tov. Gheorghe Mitran, directorul S.M.A. Lucrările întîrzie pentru că nu există o aprovizionare ritmică ou piese de schimb". Din păcate, asemenea situații se întîlnesc și la secțiile de mecanizare de la Pădureni, Ivănești, Văleni, Delești, Cozmești ș.a. Desigur, o piesă de schimb nouă nu-ți dă bă-

tractoare". Iată un demn de urmat de lucră- toate stațiunile de mecani- județului.că în alte locuri se așteaptă piesele de schimb necesare A,_ __________________ .AiAJ- T -

Pentru desfășurarea în cele mai bune condiții a lucrărilor de reparații, Trustul .județean Dolj pentru mecanizarea agriculturii a întocmit grafice riguroase în care se prevede, eșalonat pe decade, ce număr de tractoare și mașini agricole să se repare, întreaga acțiune urmînd a fi încheiată pînă la 20 februarie. Ce se constată ? Pînă la 20 ianuarie, din cele 2 893 tractoare s-au reparat numai 1 870, iar ritmul reparațiilor se încetinește datorită faptului că S.M.A. duc lipsă de piese de schimb. In județul Dolj lipsesc 32 repere la tractoare, 10 repere la combina C-12, 12 repere la remorci, 4 Repere la semănători. Dintre pieselemai importante care lipsesc amintim : ax servodirecție — 500 bucăți, pinion de atac t— 380, ax secundar de cutie viteză — 300.în unele S.M.A. se folosesc toate posibilitățile pentru urgentarea reparațiilor. S.M.A. Cîrcea, de exemplu, este în avans față de grafic. Graficele de reparații sînt respectate șl de cele trei stațiuni nou înființate : Murgași, Mischi și Robănești.De ce în restul stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii realizările la reparații sînt sub grafic 1 La S.M.A. Calafat, de întîrziate la semănători.zele acestei peste un adevărat lanț al justificărilor.Defecțiunile de organizare a muncii care se întilnesc în numeroase stațiuni pentru mecanizarea agriculturii trebuie înlăturate pentru ca toate tractoarele să poată fi reparate; așa cum s-a stabilit în grafic.Organizațiile de partid trebuie să dezvolte in rîndul lucrătorilor din S.M.A. simțul gospodăresc, să cultive inventivitatea și să sprijine acțiunile care au ca scop efectuarea reparațiilor la timp și de bună calitate.

exemplu, reparațiile sînt tractoare, pluguri, grape, încercînd să aflăm cau- stări de lucruri am dat

Nicolae BRUJAN
Nistor ȚUICU
Vasîle IANCU
corespondenții „Scînteii"

r

Modernizarea 
producțieiBRAȘOV. — (Corespondentul „Scînteii", Nicolae Mocanu). — In aceste zile de început de an, eforturile colectivului uzinei „Hidromecanica" din Brașov sînt îndreptate spre introducerea în fabricație a unor produse noi, cu parametri îmbunătățiți, și spre modernizarea celor aflate în fabricație. Un succes deosebit obțiput pe această linie îl constituie trecerea la fabricația de serie a compresorului rotativ cu un debit de 50 m c pe minut și o presiune de 1,5-2 atm., produs care se fabrică pentru prima dată în țara noastră. El va fi utilizat la manipularea și transportul produselor sub formă de pulbere, în special al cimentului. Un alt produs care se află în curs de introducere în fabricație la a- ceastă uzină brașoveană este transmisia hidraulică pentru locomotivele hidraulice de 600 CP, care, comparativ cu varianta veche, se caracterizează printr-un spor de putere de 17 la sută, la aceeași greutate. O realizare de prestigiu o constituie și turbosuflanta pentru supraalimentarea tractoarelor de 150 CP. Pe agenda de lucru a compartimentelor de concepție și pregătirea fabricației se află, între altele, și lansarea în fabricație a două noi tipuri de turbosuflante destinate echipării motoarelor de locomotive și care au o putere cu 50 la sută mai mare comparativ cu cele fabricate în prezent.

Rîndurile ce urmează ne-au fost sugerate de cîteva scrisori referitoare la un articol publicat nu de mult de ziarul nostru, în care erau criticați acei cetățeni ce, din neglijență, Iasă să se degradeze o importantă avuție obștească — fondul locativ, proprietate a statului. Autorii scrisorilor ne semnalau că aspectele critice din articolul amintit se regăsesc, în ipostaze mult. amplificate, în spațiile comune din apartamente, un fel de teritorii ale nimănui, de care locatarii apartamentelor respective se folosesc, bineînțeles, dar de întreținerea cărora nu se interesează. In consecință, ni se propunea să ne ocupăm de felul în care sînt întreținute aceste spații, a căror evidentă degradare nu ne poate lăsa indiferenți.In București s-a construit enorm ; sînt cartiere care pot adăposti populația Unor întregi orașe. Dar, nu trebuie să uităm, Bucureștiul este un oraș vechi, a cărții vîrstă se numără in secole, iar multe din clădirile ce-i compun fizionomia, mai a- les în zona centrală, au fost construite cu decenii în urmă. Unele dintre apartamentele acestor clădiri, deși sînt solide și foarte spațioase, au cusurul de a nu fi fost concepute în conformitate cu cerințele confortului modern i dependințele (băi, bucătării, holuri) trebuie, deci, folosite în comun de două- trei familii. Se pot da mii de exemple din care rezultă că spiritul gospodăresc,
V ______ -

hărnicia colocatarilor pot suplini această lacună de confort.Intîlnim însă șl mentalitatea — manifestată în situații concrete destul de puțin măgulitoare — potrivit căreia „dacă bucătăria nu-mi aparține numai mie,

fețe apreciabile „de-a lungul anilor".— .Nu aveți de gînd să curățați și să reparați bucătăria și culoarul ? — întrebăm gospodinele de aici.— Este obligatoriu ? — se interesează dînsele.— Cam așa ceva, le lă-
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La Uzina de mașini grele din Capitală se fabrică cel mai complex produs industrial din țară: turboagrega- 
tul energetic de 330 MW. în imagine un aspect din secția mecano-sudură, unde se realizează subansam- 

blele turboagregatului gigant r

Nu de mult, cu prilejul celor ejnei miliarde de kWh ai Porților de Fier, făceam, împreună cu inginerul Vreme, o serie de calcule care, lui, ca specialist, îi stîrneau un zîm- bet vag stingherit, dar reporterului îi erau cît se poate de utile pentru a sugera cititorilor, în darea de seamă reportericească pe care urma s-o scrie, ce reprezintă concret, „palpabil" — dacă ne putem exprima astfel cînd este vorba de tensiuni și incandescențe electrice — cele cinci miliarde produse, pînă în ziua acelei discuții, de Porțile de Fier... . Și astfel s-a stabilit, cu creionul în mină, că această cantitate de putere trasă din Dunăre poate reprezenta : 200 000 de vagoane de combustibil convențional. Sau : energia necesară funcționării, pe timp de un an, a’ 350 de întreprinderi de mărime medie. Sau : 60 000 000 de becuri arzînd fără Întrerupere, zi și noapte, un an întreg. Sau : asigurarea funcționării, de-a lungul a 333 de ani, a... Hidrocentralei de la x Porțile de Fier. Pentru că oricît nu ne-am fi gîndit la asta, hidrocentrala, ca întreprindere, consumă și ea energie electrică.’Unele dintre cifrele de mai sus au fost inserate In reportajul amintit, și

poate că nu ar fi readuse acum în atenția cititorului dacă dimensiunile lor — de natură pur tehnică — nu s-ar oferi ca termen de referință în- tr-o discuție de altă natură. într-o discuție al cărei centru de greutate îl reprezintă, după cum se va vedea, atitudinea etică.

mai sus, reporterul avusese ocazia să parcurgă și programul de măsuri al ultimei adunări a comuniștilor de la Porțile de Fier. Iată, din acest document, paragraful transcris de reporter în carnetul său profesional : „Adunarea hotărăște, de asemenea, intensificarea acțiu-

„MIERE A“
LUMINII

In speță, atitudinea unei colectivități muncitorești a anului 1973 față de unul dintre principalele comandamente ale actualei etape a construcției socialiste : lupta împotriva risipei, ofensiva susținută, responsabilă, împotriva a tot ce poate dăuna eficienței productive a întreprinderilor, dăruite, nu fără eforturi, industriei noastre în plin avînt.Pe scurt : în aceeași zi în care consemna impresionantele cifre amintite

nil de autoutilare, a studiului menit să optimizeze funcționalitatea echipamentului tehnic, a obținerii de economii rezultate din scurtarea termenelor de reparații și revizii, precum și din folosi
rea cit mai rațională a 
energiei electrice atit in 
cadrul producției, cit și 
in iluminatul curent al în
treprinderii"....Care va să zică, la'Por- țile de Fier se duce lupta pentru prevenirea risipei de curent. In moderna în-

treprindere socialistă, oare produce, numai pe malul românesc, de două ori cit toate hidrocentralele Ro-. mâniei anului 1938, oamenii își pun, gospodărește, problema folosirii chibzuite a forței și luminii produse de ei. Oamenii care produc, în cîteva luni, energie electrică cît să lumineze, un an întreg, pentru fiecare cetățean al țării, cîte trei becuri, își înscriu printre îndatoririle de onoare grija față de fiecare bec aprins în incinta întreprinderii lor. Pe bună dreptate — și cu laudă — se poate spune că energeticienilor de la Porțile de Fier le este cu totul străină zicala echivocă potrivit căreia cel care se află cu mîinile vî- rîte pînă la cot în miere, n-ar avea altceva de cut> decît să-și lingă timpul degetele.Hotărît, atitudinea nergeticienilor de la Dunăre se propune nu numai consemnării ca „fapt de producție", ci și meditației cu implicație etică, cu profundă semnificație civică.
O meditație pe care o poate începe — și relua — fiecare dintre noi, ori da cîte ori întinde mîna către hamalul comutator...

fă- tot
e-

Petre DRAGU

• Actualitatea la handbal și tenis o Șahiștii noștri peste 
.hotare (Fl. Gheorghiu a cîștigat turneul de la Orense)
• Campionatele europene de bob de Ia Cervinia • Din 
nou pledoarie pentru schi

Alte știri sportive în pag. a 111-a

naționale

front comun cu noul

Patinajul este plăcut, chiar dacă afară viscolește (ieri dimineăjă, 
la patinoarul de la Floreasca) Foto : S. Cristian

obiectivul nr. 1 al echipei 
de fotbal

ne în casă. De altfel, în contractul de închiriere sînt înscrise, foarte limpede, aceste obligații;Holurile comune sînt, de regulă, un fel de debarale, în care fiecare depozitează mobila veche, desperecheată (pe care în ruptul capu-

AL MEU" și Jl NOSTRU"
intr-o ipostază cel puțin ciudată
© Spațiile comune din unele apartamente — teritorii ale nimănui ?© „L-am 
dat în judecată pentru că pisica lui mieuna la ușa mea..." @ Ceea ce nu 
trebuie să uite asociațiile de locatari : a face procesul unei mentalități 

dăunătoare înseamnă a face educație cetățenească.

poate să se năruie, că reparații eu nu fac; dacă vecinului nu-i place, n-are decît să le facă el". Dar „vecinul" nu se lasă nici el mai prejos : gîndește la fel. Am vizitat, deunăzi, un splendid apartament, în strada Vasile Conta, în plin centru al orașului : pardoseli din marmură, pereți din calcio vecchio, uși din fier forjat. Dar, între eleganța încăperilor de locuit se află „proza" dependințelor comune : tavanul afumat si coșcovit, plăcile din faianță căzute de pe supra-

murește reprezentantul întreprinderii de gospodărie locativă. Există .o lege ca- re-i obligă pe locatari întrețină, în bune ții, casa închiriată stat.— Nu știam... dar
să condi- de lasoțul meu, care este inginer constructor — zice una dintre ele — se va interesa.Orice gospodină știe (de Inginerul constructor, ce să mai vorbim !) că o mică reparație neglijată „de-a lungul anilor" devine mare, deci costisitoare. Nu trebuie să existe o lege care să te oblige să-ți faci ordi-

lui nu ar expune-o în camera folosită în exclusivitate), baloturi, lăzi și alte asemenea piese dizgrațioase. In holul comun parchetul nu se curăță, covoare nu se pun. Spațiile comune sînt, totodată, terenul in care locatarii se înfruntă pentru cele mai ridicule dintre pricini ; desigur, în dauna treburilor gospodărești pentru - care nu mai rămîne nici energie, nici timp ; robinetele n-au decît să curgă în neștire, gîndacii de bucătărie să-i invadeze pe vecini. Pentru aceste treburi, „gospodarii" nu-și

găsesc timp. In schimb, îl consumă pe al altora. Iată cîteva exemple, ’ după părerea noastră, grăitoare. In str, Sofia 4 locuiesc două familii care au ca spațiu comun un hol. în acest hol există un dulap în care unul dintre locatari a bătut niște cîrlige de care-și atîr- nă hainele. Colocatarei nu i-au plăcut „cuiele lui Pepelea" și le-a școs. El le-a bătut la loc. Și iar au fost scoase. A urmat un schimb de cuvinte mai puțin amabile și — după 15 ani de conviețuire pașnică — o chemare în fața comisiei de judecată, la consiliul popular al sectorului Alt caz : C. M. din strada Dionisie Lupu 44 îl cheamă in judecată pe V. A. pentru că „prăjește prea mult pește, iar pe sala comună mișună pisici". Comisia de judecată nu i-a putut determina să se împace, astfel că pricina a ajuns la judecătoria sectorului. Foarte înverșunați unii împotriva altora, autorii dosarului cu nr. 1049, aflat (pentru a doua oară) pe masa comisiei de judecată nr. 2 a Consiliului popular al sectorului 1, nu s-au lăsat pînă n-au ajuns la tribunalul municipiului. Pentru ce ? Pentru că „sub pretext că nu lăsăm ușa de la intrare deschisă să se aerisească, deoarece din bucătăria noastră mirosurile de mîncare ajung la dumnealor, ne-au insultat cu cele mai urîte cuvinte", se spune în reclamație. Grava și importanta problemă a
Rodica ȘERBAN

(Continuare în pag. a II-a)

Anul fotbalistic 1973 a debutat — așa cum știm toți cei oare îndrăgim acest sport — cu stabilirea și comunicarea unor importante măsuri ale F.R.F. vizînd buna, desfășurare a noului sezon competițional : s-a efectuat, împreună cu antrenorii, o analiză serioasă a primei părți a campionatului ; a fost îmbunătățit calendarul campionatului intern și al „Cupei României" ; a fost completat și definitivat programul echipei naționale ; s-a acționat pentru mai buna organizare și funcționare a . centrelor de juniori. în acest context, a fost schimbat și antrenorul echipei naționale.Reținînd și evidențiind cum se cuvine succesele reale reușite de reprezentativa națională de fotbal în ultimii 5 ani de zile — succese care vor rămîne elemente de referință pentru mult timp — diriguitorii soc- cerului nostru, întocmai ca și milioanele de simpatizanți ai săi, n-au putut trece însă peste evoluția nemulțumitoare a echipei reprezentative în sezonul de toamnă af anului trecut. Se cunoaște că, înce- pînd cu acea nereușită convocare la Oltenița și terminînd cu înfrîn- gerea din Israel — treburile la e- chipa națională au mers din ce în ce mai criticabil. Nu este vorba atît de rezultate (deși punctul pierdut la Helsinki, spre exemplu, va trebui recuperat cu mare efort pe terenul fotbaliștilor din R.D.G., dacă dorim ca el să nu ne handicapeze în cursa calificării), ci este vorba mai cu seamă de faptul că își făcuse loc un anumit climat care favoriza auto- mulțumirea, superficialitatea în pregătire, indisciplina unor jucători. Așa s-a făcut că, în toamna trecută, au apărut o suită de nepermise în- tirzieri la convocări, s-a încercat justificarea insuccesului de la Helsinki exclusiv prin două greșeli de joc, treeîndu-se cu portarea generală unii jucători vederea com- nesatisfăcătoare, s-au preocupat mai mult de problemele personale și mai puțin de pregătire, au slăbit seriozitatea și concentrarea în joc (goluri decisive primite în ultimele trei minute), au fost subestimați adversarii considerați mai slabi (echipele Austriei, Albaniei, Finlandei și Israelului — în fața cărora am obținut rezultate nu prea onorabile), toate acestea culminînd cu o generală blazare și slăbire a interesului față de joc și rezultat sau chiar cu unele abateri disciplinare manifestate atit în cadrul lotului, cît și în viața personală.Evident că — așa cum sublinia președintele federației, tovarășul Mircea Angelescu, la recenta reuniune cu noul lot național — o a- semenea evoluție a situației trebuia curmată, necesitatea reinstaurării linei atmosfere de profundă seriozitate și de maximă intensificare a eforturilor devenind stringentă la Iotul național. Drept pentru care au fost analizate cu responsabilitate și principialitate toate aceste aspecte, forul federal, antrenorii (de la lot și de la cluburile care dau jucători lotului), jucătorii înșiși au hotărît împreună să pună punct și să înceapă o nouă etapă de muncă ambițioasă, de ordine și disciplină. Unele hotărîri anunțate cu a- cest prilej (îmbunătățirea statutului

fotbalistului de lot, avertizarea unor jucători indisciplinați, cit și instituirea în general a sancțiunii de scoatere din rindul echipelor de primă divizie a jucătorilor excesiv de duri, neînzestrați din punct de vedere tehnic sau cumularzi de abateri de la normele de etică și viață sportivă) vizează tocmai instaurarea fermă a unui sănătos climat de muncă și responsabilitatea atît la lotul național, cît și la echipele de club. Se înțelege, primii chemați să facă e- forturi în acest sens sînt înșiși jucătorii. Din intervențiile responsabile rostite de cîțiva dintre ei la reuniunea amintită (mai ales de Săt- măreanu, Lucescu și Dinu) s-a înțeles că ei și colegii lor de lot privesc cu seriozitatea cuvenită confruntările fotbalistice viitoare și sînt hotărîți să se pregătească în consecință. Este foarte important ca fiecare jucător să gîndească și să acționeze astfel îneît interesele naționalei și ale fotbalului nostru în general ' să-l mobilizeze pe el și deopotrivă pe coechipieri la un efort fără rezerve. Tot așa cum, de asemenea, important este ca toți antrenorii cluburilor din prima divizie să facă antrenor al reprezentativei și cu sarcinile încă de pe acum, din iarnă, dar șl în continuare — o pregătire superioară tuturor jucătorilor susceptibili de selecționare.Momentul actual nu trebuie, așadar, să înscrie în istoria echipei naționale de fotbal doar o simplă schimbare a antrenorului, ci să reprezinte, în același timp, o nouă etapă in evoluția ei, un nou impuls în ascendența spre treptele superioare ale fotbalului continental și mondial. Ce-a fost — am văzut și, așa cum ziceau jucătorii, a trecut. Acum, toate forțele celor mai buni fotbaliști, toată capacitatea tehnică și de luptă sportivă a echipei naționale trebuie îndreptate — sub bagheta noului antrenor — spre realizarea o- biectivului actual nr. 1 : calificarea pentru Mondialele din ’74. De la acest imperativ a pornit, și tot aici a ajuns, prima noastră convorbire cu antrenorul federal VALENTIN STĂ- 
NESCU.— Vedeți posibilă calificarea ?— Dacă n-o vedem, nu acceptam cîrma naționalei. Drumul e extrem de greu, cere eforturi mari, chiar sa- . crificii. Dar trebuie să le facem, sîntem datori să le facem, fiindcă fotbalul nu este numai al nostru, al jucătorilor, al antrenorilor și al federației, este deopotrivă al milioanelor dă oameni care îl simpatizează și așteaptă mai mult de la el.— Ce le cereți jucătorilor în acest sens ?— Adeziune totală și încredere totală în ei, în mine, in noi, in posibilitatea reală a calificării. Le cer, adică, să facem împreună tot ce esto omenește posibil pentru a colabora perfect : cinstit, corect, bărbătește.— Veți fi dur cu ei ?— Niciodată n-am recunoscut că aș fi dur. Voi fi exigent — deci, îl

acesteia, asigurînd

G. MITROI

(Continuare în pag. a IlI-a)
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CONfflflNTE ALE ORGANIZAȚIILOR JUDEȚENE DE PARTID
Din angajamentele cuprinse în telegramele adresate

COMITETULUI CENTRAL AL P. C. R„ TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

PRAHOVA TELEORMAN
culturală
SCENA Manifestări

® Realizarea, în 1973, a unei producții-marfâ supli
mentare în valoare de 150 milioane lei și a unei produc
ții suplimentare pentru export în valoare de 15 milioane 
lei valută ;

® Se vor economisi, în industrie, 1 000 tone metal, 
500 m.c. material lemnos, 10 000 tone combustibil con
vențional, 20 milioane kWh energie electrică ;

® Agricultura va livra - peste plan - la fondul de stat 
1 500 tone cereale, 1 000 tone legume, 4 000 tone cartofi, 
1 500 tone fructe și struguri, 400 tone carne de porc și de 
pasăre.

Eveniment de majoră însemnătate în viața și activitatea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județul Prahova, conferința organizației județene de partid — desfășurată in noua și moderna Casă de Cultură a Sindicatelor din Ploiești — a relevat contribuția activă pe care harnicul eșalon al clasei muncitoare, țărănimii și intelectualității prahovene o aduce la edificarea socialistă a țării noastre. La lucrările conferinței a participat tovarășul 
Paul Niculescu-Mizjl, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministru al educației și învă- țămîntului.Amplă trecere în revistă a modului in care se înfăptuiesc, pe aceste meleaguri, istoricele hotăriri ale Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale a partidului, de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate in patria noastră, darea de' seamă, prezentată de tovarășul Ion Ca- 
trincscu, prim-secretar al comitetului' județean de partid, a subliniat faptul că, împreună cu toate celelalte județe ale țării, Prahova a cunoscut in ultimii ani profunde și înnoitoare transformări. Numai in ultimii patru ani s-au construit 62 noi obiective și capacități de producție mai importante, îndeosebi' în industria chimică, ir» construcțiile de mașini, in industria materialelor de construcții etc. Județul participă în mod pregnant la activitatea de 'export, livrînd peste hotare circa o treime din producția sa marfă anuală. Aprecierea rezultatelor pozitive a fost însoțită de analiza critică, profundă și exigentă a unor neajunsuri și rămineri in urmă în diferite domenii ale activității economice și sociale, de stabilirea căilor concrete pentru sporirea contribuției județului la realizarea marelui angajament patriotic — de a se înfăptui înainte de termen actualul plan cincinal.Acest obiectiv a polarizat, ih mod deosebit, preocupările participanților la lucrările conferinței.— Pentru noi, 1973 este un an hotăritor în istoria uzinei — a spus tovarășul Aurel 
Boghici, directorul Uzinei de mecanică fină din Sinaia. Avem un plan larg de diversificare și modernizare a producției, care se cifrează la 70—75 la sută din întreaga gamă a produselor pe care le realizăm ; totodată, darea in folosință a noii capacități de producție a unității de la Breaza necesită mutarea și montarea a peste 450 mașini și utilaje, fără întreruperea procesului de muncă. Colectivul nostru este insă hotărît să realizeze in _ condiții exemplare aceste sarcini, cunoscind bine rolul-cheie, decisiv, al îndeplinirii planului pe 1973 la parametrii maximali. Vom participa activ, în același timp, la îndeplinirea angajamentului luat de întreg județul privind economia de metal, prin modernizarea tehnologiilor de fabricație, utilizarea de înlocuitori din mase plastice, reducerea rebuturilor.Căile practice, concrete ale îndeplinirii planului cincinal înainte de termen au constituit subiectul intervențiilor și altor multor vorbitori, care au subliniat diferite probleme in legătură cu realizarea unei înalte eficiențe economice» cu creșterea productivității muncii, utilizarea mașinilor și utilajelor lă parametrii maximi. Referin- du-se la această din urmă problemă, ing. 
Gheorghe Aldea, directorul Institutului de' cercetare și proiectare tehnologică pentru industria extractivă de țiței și gaze din Cimpina, ing. Vasile Ardelcanu, directorul schelei Boldești, muncitorul Bucur Con
stantin Mateescu, de la Uzina mecanică de reparat utilaj petrolier Teleajen, Toma 
Oprea, tehnician, secretarul comitetului de partid al uzinei „1 Mai", au scos în evidență măsurile luate de comitetele oamenilor muncii și de organizațiile de partid pentru introducerea mai rapidă și valorificarea în practică a cercetărilor și studiilor științifice, mobilizarea și valorificarea mai eficientă a resurselor și rezervelor materiale și umane existente în fiecare atelier, secție, întreprindere. Maistrul Mircea 
Izbășoiu, secretarul comitetului de partid de la Grupul industrial de petrochimie Ploiești, a vorbit, de asemenea, în conferință, despre experiența organizației de partid pentru formarea în rindul colectivului a unui înalt spirit de exigență și răspundere față de calitatea producției și buna funcționare a agregatelor, cu atît mai mult cu cît o mare parte din producția platformei industriale de la Brazi este destinată exportului.Realizarea integrală și la termen a sarcinilor de plan în domeniul investițiilor a constituit o problemă asupra căreia s-au oprit mul ți dintre participant^ lă dezbateri. Menționind necesitatea lichidării grabnice a rămînerilor in urmă in acest domeniu, semnalate și în darea de seamă, ing. 
Ion Petruța, directorul Uzinei chimice Valea Călugărească, și ing. Gheorghe Pascu, directorul Trustului de construcții industriale, au arătat că punerea in funcțiune a unor obiective industriale din județ este îngreunată de faptul că diferite întreprinderi furnizoare de utilaje aparținind ministerelor industriei chimice, construcțiilor de mașini grele și altor ministere nu-și respectă obligațiile contractuale. „In acest an, s-au angajat vorbitorii, vom depune toate eforturile pentru realizarea la termen a investițiilor, in așa fel îneît să nu mai în- tirzie intrarea în funcțiune a nici unui obiectiv industrial".Relevînd că asigurarea și pregătirea forței de muncă reprezintă o problemă deosebit de importantă în viața județului, mai ales in condițiile creșterii rapide a potențialului său industrial, mai mulți vorbitori, intre care Ion Paraschiv, prim- secretar al Comitetului orășenesc de partid Ploiești, prof. Traian Comăniciu, directorul Liceului nr. 2 din Ploiești, Coriolan ,Voinea, prim-secretar al Comitetului județean U.T.C., dr. Gheorghe Romașcanu, directorul Spitalului nr. 1 din Ploiești, s-au 
referit pe larg la necesitatea elaborării 
anul program de măsuri pe întregul județ

privind, calificarea viitorilor muncitori și specialiști, perfecționarea pregătirii profesionale a tuturor salariaților. In acest scop, au făcut propuneri concrete privitoare la dezvoltarea și perfecționarea invățămintului profesional, care trebuie să-și axeze activitatea pe nevoile specifice de cadre ale întreprinderilor județului, înființarea de nOi licee de specialitate, în care elevii să capete o temeinică pregătire practică, așigurîndu-se orientarea lor către acele meserii și profesii cerute de dezvoltarea economică. în strînsă legătură cu problemele asigurării forței de muncă necesare în economie, o seamă de parlici- panți au arătat că o mare rezervă in această privința o reprezintă femeile Remind unele critici cuprinse in darea de seamă, Anicuța Panciu. președinta comitetului sindicatului de la fabrica de stofe „Dorobanțul", Vasile Chivulescu, prim-vicepreședin- te al consiliului popular județean, și alții au menționat că încadrarea și promovarea mai activă in producție a femeilor trebuie să fie însoțită de o grijă deosebită pentru asigurarea unor condiții care să le ușureze munca, să le permită un randament corespunzător în producție. Ei au insistat, totodată, asupra necesității creării unui număr mai mare de creșe și cămine pentru copii, îmbunătățirii transportului în comun și a prestărilor de servicii, organizării unor școli și cursuri de calificare și perfecționare profesională etc.■ Un număr de delegați, printre care Matei Nițeseu, secretarul comitetului de partid și primarul comunei Roșești, Gherghina Glieorghiceănu, șefă de. fermă la C.A.P. Gheorglnța, mg. dr. Aurel turturică, directorul direcției județene agricole, industriei alimentare și apelor, Ion Androțli. mecanizator ia S M.T. Uriați, și Vasile Tocitu, crescător de animale din comuna Vaiea Doftandi, s-au ocupat in cuvintul lor de problemele dezvoltării agriculturii județului, propunînd -uncie piăsuri' concrete m- deoseoi pentru ' creșteVea' șepleldlfii, asigurarea bazei furajere, realizarea unui volum mai mare de lucrări de îmbunătățiri funciare etc.In cadrul lucrărilor conferinței, tovarășul 
Șielan Nan, secretar al comitetului de partid de la Uzina de utilaj chimic, dr. Olimpia 
Solomoncscu, președinta comitetului județean al femeilor, Mihai Vulpescu, președintele comitetului județean de cultură și educație socialistă, au arătat că alațuri de întregul popor, oamenii muncii din Prahova aproba fără rezerve politica externă a partidului și statului nostru, politică înțeleaptă, clarvăzătoare, pe deplin corespunzătoare intereselor vitale ale României, ale cauzei socialismului și păcii în lume.In incheierea dezbaterilor a luat cuvintul tovarășul PAUL NIUULESCc-MlZIL, care, in numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, a transmis un salut tovărășesc și cele mai bune urări organizației de partid din județul Prahova. După ce a relevat succesele deosebit de importante ce s-au înregistrat in primii doi ani_ai actualului cincinal in dezvoltarea industriei, agriculturii, in creșterea nivelului de trai material și spiritual al poporului nostru, vorbitorul a subliniat că in acest bilanț însuflețitor șint încorporate organic și eforturile organizațiilor de partid, ale tuturor muncitorilor, țăranilor, intelectualilor din județul Prahova. Realizările obținute arată elocvent modul hotărît și entuziast în care oamenii muncii din acest județ ‘își însușesc și înfăptuiesc politica P.C.R., sarcinile stabilite de Congresul al X-lea și de Conferința Națională a partidului.Vorbitorul s-a referit apoi la ampla întrecere socialistă care se desfășoară în toată țara pentru indeplinirea planului cincinal înainte de termen, relevînd angajamentul organizației județene de partid Prahova de a infăptui mai devreme sarcinile cincinalului, precum și justețea acelor propuneri ale participanților la discuții — de a pune în valoare noi resurse și rezerve in vederea accelerării dezvoltării economice. El a subliniat necesitatea ca producția peste plan să corespundă cerințelor reale, efective ale societății și să s» realizeze prin valorificarea rezervelor interne ale fiecărei întreprinderi și ale județului in ansamblul său.Apreciind că darea de seamă și dezbaterile s-au caracterizat prin exigență și responsabilitate partinică, vorbitorul a evidențiat necesitatea de a se acționa cu promptitudine, energie și tenacitate pentru înlăturarea deficiențelor ce s-au manifestat anul trecut in activitatea economică, precum și la măsu.rile practice, concrete ce trebuie luate de organizațiile de partid pentru îndeplinirea sarcinilor economice in industrie, agricultură. Ca Și în domeniul ridicării nivelului de trai. în mod deosebit a fost reliefată importanța asigurării și pregătirii forței de muncă necesare îndeplinirii acestor sarcini. Referindu-se pe larg la afirmarea tot mai puternică, în toate domeniile, a rolului conducător al. partidului, vorbitorul a menționat căile și1 mijloacele ce trebuie intens folosite de organizațiile de partid in vederea perfecționării continue a activității ideologice, a muncii politico-educative pentru ridicarea conștiinței socialiste a maselor.în incheierea cuvintului său. vorbitorul a abordat o serie de aspecte ale politicii externe a partidului și statului nostru, politică ce se caracterizează printr-o înaltă consecvență și principialitate, prin participare activă la viața internațională, prin devotament nemărginit față de interesele poporului, față de cauza socialismului și păcii în lume.Conferința a ales apoi noul comitet județean de partid și comisia de revizie. Ca prim-secretar a fost ales tovarășul Ion Ca- 

irinescu.In încheierea lucrărilor a fost adoptată hotărirea conferinței. Participanții au adresat apoi o telegramă Comitetului Central 
al P.C.R.. tovarășului Nicolae Ceaușescu, in care își exprimă ferma lor adeziune la politica internă și externă a partidului.

Florica DINULESCU 
Constantin CĂPRARU

• Darea în funcțiune cu 3 luni mai devreme a pri
melor capacități de producție la Fabrica de rulmenți Ale
xandria ;

® Intrarea în funcțiune, cu două luni înainte de 
termen, a Uzinei mecanice de material rulant Roșiori de 
Vede;

® Vor fi devansate, cu 30 de zile, lucrările la Fila-' 
tura de bumbac din Roșiori, la Fabrica de nutrețuri com
binate și la Fabrica de pîine din Alexandria ;

© Vor fi date în exploatare, cu 6 luni mai devreme, 
10 mii hectare în sistemul de irigații Olt-Călmățui și se 
vor executa îmbunătățiri funciare pe 17 220 hectare.

Conferința de dare de seamă și alegeri a organizației județene de partid, desfășurată in atmosfera de intensă activitate creatoare specifică acestui inceput de an hotăritor pentru înfăptuirea cincinalului înainte de termen, a constituit un prilej de analiză partinică, profundă și exigentă, a muncii comuniștilor teleormăneni, stabilind, totodată. măsuri menite să ducă la îndeplinirea programului trasat de Congresul al X-lea și .de Conferința Națională ale partidului.La lucrările conferinței a luat parte tovarășul Gheorghe Rădulescu, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al Comitetului Central al Partidului Comunist Român. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.Darea de-seamă, prezentată .de tovarășul 
Marin Drăgân. prim-secretar al comitetului județean de partid, sintetizînd bilanțul muncii depuse in toate domeniile, a subliniat faptul că in anii din urmă pe aceste meleaguri s-au înălțat mari unități ale industriei chimice, petroliere, construcțiilor de mașini și prelucrării metalelor, ale industriei ușoare și alimentare, au apărut numeroase obiective social-culturale. s-au construit peste 13 000 de apartamente. Darea de seamă a insistat apoi, în lumina sarcinilor reliefate de Plenara C.C. al P.C.R. din noieriibrie. 1972, asupra direcțiilor in care trebuie să acționeze organizațiile de partid, perfecționîndu-și stilul de lucru, conducerile unităților, colectivele de muncă pentru punerea in funcțiune înaint» de termen a unor noi obiective industriale, sporirea producției vegetale și animale, pentru inlăturarea neajunsurilor existente in unele întreprinderi, pentru creșterea e- ficienței întregii activități economice.In cadrul dezbaterilor, numeroși delegați au analizat, in mod concret, multiplele aspecte pe, car,e .le.-ridică. .îndeplinirea cincinalului înainte de terrnen, îmbunătățirea activității economice in toate sectoarele. In acest sens, ing. Tănase Zaharescu, directorul Centralei de ingrășăminte chimice din Turnu-Măgurele, a arătat că in primii 2 ani ai cincinalului, combinatul din această localitate a. înregistrat serioase pierderi de producție, lipsind agricultura de importante cantități de ingrășăminte chimice și in- fluențind in mod negativ realizarea indicatorilor de plan ai județului. Printre cauzele principale care au, determinat aceste ne- realizări se numără neatingerea capacităților din proiect, reparații de slabă calitate, lipsa pieselor de schimb, nerespectarea disciplinei tehnologice, fluctuația cadrelor, numărul mare de absențe nemotivate. Vorbitorul a arătat că recent au. fost stabilite măsuri concrete pentru inlăturarea acestor deficiențe, a căror Înfăptuire impune acordarea unui sprijin mai substanțial, din partea ministerului de resort', a altor organe centrale. Delegații Maria Pipa, muncitoare la I.I.L. Zimnicea. Aurel Clejan, maistru la întreprinderea de aparataje, accesorii și instalații in construcții — Alexandria. Gheorghe Stanciu, secretarul comitetului de partid de la schela Videle, s-au referit la necesitatea ca pretutindeni organizațiile de partid și conducerile întreprinderilor să manifeste o preocupare sporită pentru punerea în valoare a marilor rezerve existente in întreprinderi, pentru folosirea intensivă a mașinilor și utilajelor, reducerea cheltuielilor de producție. a consumurilor de materii prime și materiale, să desfășoare o luptă continuă împotriva risipei de orice fel. In numele comuniștilor, al colectivelor din care fac parte, vorbitorii s-au angajat să aducă un aport sporit la realizarea înainte de termen a sarcinilor cincinalului. La înfăptuirea marelui obiectiv național — cincinalul înainte de termen — după Cum spunea in conferință ing. Constantin Furtună, directorul Fabricii de rulmenți din Alexandria, s-au angajat să contribuie și constructorii și montorii de pe șantierul acestei unități industriale, prin punerea în funcțiune, cu un trimestru mai devreme, a primelor capacități de producție. Vorbitorul a subliniat necesitatea unei colaborări mai strinse dintre ministerele direct interesate. Referindu-se la activitatea constructorilor, muncitorul Marin Pomojnicu, de la Întreprinderea județeană de consțrucții-montaj, a arătat că realizarea în bune condiții a sarcinilor de plan impune să se acorde mai multă atenție aprovizionării ritmice a șantierelor cu materiale, cu mașini și utilaje.Cum este firesc, dată fiind ponderea mare a agriculturii în economia județului, mulți vorbitori au abordat problemele sporirii producțiilor agricole, dezvoltării economice și sociale a satelor. Astfel, in cuvintul său, tovarășul Marin Nisipașu, prim- vicepreședinte al consiliului popular județean, a arătat că, in viitor, consiliile populare comunale trebuie' să se ocupe mai mult de problemele gospodăririi și sistematizării localităților rurale, valorificării resurselor locale, ridicării eficienței activității celor peste 200 de mici unități economice și prestatoare de servicii create i i ultimii doi ani. Criticind faptul că unele întreprinderi aparținind Ministerului Minelor, Petrolului și Geologiei, care își desfășoară activitatea pe teritoriul județului. încalcă in mod sistematic legea privind apărarea și conservarea pămintului, vorbitorul a evidențiat acțiunea patriotică a celor peste o sută de mii de teleormăneni, care participă. in aceste zile, la lucrările de îmbunătățiri funciare. Delegatul Emilian Mi- 

hăilescu, directorul direcției agricole județene. apreciind că in 1972, in județ, creșterile de producție au fost cu 70—80 la sută mai mari decît in 1971, a insistat asupra căilor și mijloacelor ce stau la inde- mina organizațiilor de partid, a specialiștilor din agricultură, pentru sporirea continuă a producției. De asemenea, delegatul 
Radu Rîciu, Erou al Muncii Socialiste, președintele cooperativei .agricole de producție

din Drăgănești-Vlașca, unitate distinsă de două ori cu Ordinul Muncii clasa I pentru producțiile deosebite in zootehnie, a criticat faptul că unii, președinți și specialiști din cooperativele agricole neglijează creșterea animalelor. Alți participanți la dezbateri — ca ing. Ștefan Bulhac, directorul I.A.S. Roșiori de Vede, Gripina Bădescu, inginer șef la C.A.P. Zimnicea, ing. Vasile Iluștea, președintele C.A.P. Conțești, Marin Nedca, directorul stațiunii de mecanizare a agriculturii și președinte al C.A.P. Purani— s-au referit pe larg la experiența pozitivă. ca și la unele greutăți pe care le mai intîmpină lucrătorii ogoarelor, in eforturile pentru sporirea continuă a producției agricole. în mod deosebit a fost subliniată importanța generalizării acordului global in toate cooperativele agricole, relevindu-se că in 1972. ca urmare a aplicării sale, producțiile la hectar au fost cu mult peste nivelul obținut vreodată în județ. De altfel, 6 cooperative agricole au fost distinse, recent, cu Ordinul Muncii clasa I, pentru producții mari la hectar. Vorbitorii s-au angajat ca printr-o mai bună, organizare a întregii activități din unitățile agricole, prin generalizarea acordului global și in legumicultura și zootehnie, prin folosirea judicioasă a pămintului, a mașinilor și îngrășămintelor, extinderea irigațiilor și executarea unor ample lucrări de îmbunătățiri funciare, să obțină, încă în 1974, producțiile planificate pentru anul 1975, contribuind in acest tel la realizarea cincinalului inainte de termen.Un loc important in dezbateri l-a ocupat examinarea căilor și metodelor practice de creștere a rolului conducător al organizațiilor de partid la fiecare loc de muncă. In acest sens, delegatul Ion Ribu, prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid Alexandria. a subliniat preocuparea organizațiilor de partid pentru întărirea numerică și calitativă a rindurilor lor, oprindu-se îndeosebi asupra sarcinilor privind îmbunătățirea stilului și metodelor muncii de partid in conducerea economiei orașului. In a- ceeași ordine de idei, delegații Gheorghe Ol- 
tc.uiu, șeful secției de propagandă a comitetului județean de partid. Elena Bruniâ- 
rică, președinta comitetului județean al femeilor, și Ștefan Drăgoi, director adjunct al Liceului nr. 1 din Roșiori de Vede, au arătat că activitatea politico-ideologica și culturăl- educativă trebuie sa-și facă, permanent, un obiectiv central din promovarea exemplului înaintat in muncă, in societate, in familie, să militeze mai mult pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor.în incheierea dezbaterilor a luat cuvintul tovarășul GHEORQtiE RyKDULEbUU. După ce a transmis delegaților și invitaților la conferința, comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din județ un salut călduros din partea C.C. al P.C.R., a tovarășului Nicolae Ceaușescu, vorbitorul a spus : „Facind bilanțul primilor doi ani de muncă din actualul plan cincinal, constatăm cu satisfacție că programul stabilit de Congresul al X-lea și Conterința Națională ale partidului se înfăptuiește cu succes. Întregul nostru popor, condus de partid, avindu-1 in frunte pe tovarășul Nicolae Ceaușescu — fiul cel mai iubit al partidului și ai țârii, pildă de înaltă responsabilitate și . perseverența m promovarea noului, pasionat revoluționar și slujitor credincios al intereselor naționale, militant neobosit pentru cauza socialismului, a păcii șl ințelegcrii intre popoare — este angajat cu toate forțele in opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate".In continuare, vorbitorul s-a referit pe larg la succesele înregistrate in ultimii doi ani in toate sectoarele vieții economice și sociale premise sigure ale îndeplinirii cincinalului înainte de termen. Apreciind spiritul de responsabilitate partinică in care s-au desfășurat lucrările conferinței, vorbitorul a insistat asupra necesității ca toate organele și organizațiile de partid din județ să-și subordoneze și mai mult preocupările ridicării pe o treaptă superioară a eficienței activității economice. In acest sens, anali- zind modul cum au fost realizate sarcinile de plan in județ, vorbitorul a arătat că se impun măsuri hotărite pentru inlăturarea grabnică a deficiențelor care persistă in activitatea unor unități economice, in special a Combinatului de îngrășăminte chimice din Turnu-Măgurele. Intrucit și în anii următori in județul Teleorman se prevede o susținută dezvoltare industrială, comitetul județean trebuie să sprijine mai mult organizațiile de partid, conducerile tehnico-admi- nisțrative din noile unități in procesul practic al îndeplinirii sarcinilor ce le revin. După ce s-a referit la realizările inregistrate in agricultură, ca urmare a generalizării in toate cooperativele agricole a acordului global. cit și Ia unele carențe existente in acest domeniu, vorbitorul a consacrat o mare parte a cuvintării problemelor creșterii rolului conducător al partidului in toate sectoarele, îmbunătățirii stilului și metodelor muncii de partid.Trecind in revistă principalele probleme ale politicii externe a partidului și statului— subordonată intereselor naționale, intă- ririi și dezvoltării relațiilor de prietenie și colaborare cu toate statele socialiste, cu toate forțele progresului și păcii — vorbitorul și-a exprimat, in incheiere, convingerea că organizația județeană de partid, toți oamenii muncii din Teleorman iși vor aduce o contribuție și mai mare la realizarea sarcinilor stabilite de partid.In continuare a fost adoptată hotărirea conferinței, iar apoi delegații au ales noul comitet județean de partid și comisia de revizie județeană. Ca prim-secretar al comitetului județean de partid a fost reales tovarășul Marin Drăgan. In incheierea lucrărilor, intr-o atmosferă de puternic entuziasm, participanții la conferință au adresat o telegramă Comitetului Central al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, in care sînt cuprinse angajamentele luate in întrecerea socialistă pentru anul 1973.

Alexandru BRAD

• TEATRUL NATIO
NAL „I. L. CARA- 
GIALE" anunță premiera piesei „A doua față a medaliei" de I. D. Sîrbu. Distribuția (în ordinea indicată de autor) : Costel Constantin, Valeria Seciu, Victoria Mierlescu, Rodica Popescu, N. Gr. Bălănes- cu, Raluca Zamfirescu, Tamara Crețulescu, Mihai Niculescu, Ileana Stana Ionescu, Victor Moldovan (Laureat al Premiului de Stat). Regia : Ion Cojar. Scenografia : M. Tofan. Costume : Gabriela Naza- rie.

• TEATRUL TINE
RETULUI DIN PIA
TRA NEAMȚ prezintă in premieră spectacolul „Valentin și Valentina", de Mihail Roscin. Regia : Gabriel Negri. Decoruri : Ștefan Ha- blinschi. Costume : Mioara Buescu. Interpretează : Gelu Nițu, Ioana Pavelescu, Adria Pamfil-Almăjan, Mar- ga Pavlidis, Sibilia Oarcea. Cătălina Murgea, Catrinel Paraschi- vescu, Lucia Ștefănes-

cu, Eugenia Balaure, Valentin Uritescu, Gh. Birău. Nina Zăinescu. Paul Chiribuță, Mircea 'Bibac, Cornel Nicoară, Ion Muscă,' Eroriim Cri- șan.
• TEATRUL DE 

STAT DIN ORADEA — secția română — a înscris pe afiș premiera 
„Revolta de pe Caine" 
de Berman Wouk. Regia : Otto Gille Szom- bati. Scenografia : Eliza Popescu. In distribuție : Eugen Țugulea, Ion Miinea, Jean Săndules- cu, C. Pintilescu, N. Toma, Ion Abrudan, Martin Ion, N. Barosan, Tiberiu Varga.In cadrul manifestărilor prilejuite de împlinirea în acest an a 300 de ani de Ia nașterea lui Moliere, Teatrul T.V. prezintă în ziua de 23 ianuarie spectacolul cu piesa „Don Juan", în regia lui Dinu Cernescu și avîn- du-i că protagoniști pe Ștefan Iordache și Matei Alexandru. Cuvintul introductiv : artistulpoporului Radu Beligan.

ECRANSăptămina aceasta e programat un singur film in premieră : Poliția mulțumește — producție a studiourilor italiene, in regia lui Stefano Vanzina. Filmul denunță cu vehemență corupția ajunsă la paroxism in societa

tea de consum, crimele care generează, crime sub privirea oarbă a unei justiții neputincioase. Acțiunea — care se desfășoară la Roma — prilejuiește actorilor Enrico Maria Salerno. Marinagelo Mclalo. Franco Fabrizzi ș.a. Creații memorabile.

omagiale 
PetofiMIERCUREA CIUC (Prin telefon, 

de Ia Lorand Deaki). — La Cristuru Secuiesc, județul Harghita, au avut Ioc ieri — sub egida comitetului județean pentru cultură și educație socialistă — manifestări prilejuite de aniversarea a 150 de ani de la nașterea marelui poet maghiar Petofi Sândor. Au participat tovarășul Ludovic Fazekas, prim-secretar al comitetului județean de partid, reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, oameni de cultură și artă, numeroși cetățeni. Cu acest prilej, în piața centrală a acestui oraș, legat de activitatea revoluționară din ultima perioadă a vieții iul Petofi, a fost dezvelită o statuie a poetului. La casa de cultură din localitate a fost organizat un simpozion. urmat de un montaj literar con- ținînd o selecție din cele mai frumoase'’ Versuri ale poetului.SATU-MARE (Corespondentul „Scînteii", O. Grumeza). — Sub auspiciile Comitetului județean de cultură, și educație socialistă Satu-Mare, în colaborare cu consiliul județean al oamenilor muncii de naționalitate maghiară, in sala Teatrului de Nord a avut loc o adunare festivă consacrată aniversării a 150 de ani de la nașterea marelui poet maghiar Petofi Sândor. Au vorbit profesorii G. Georgescu, și Antal Peter. Actori de la secțiile română și maghiară ale Teatrului de Nord au recitat din opera poetului.SF. GHEORGHE (Corespondentul „Scînteii", Tbmori Geza). — La Casa de cultură a orașului Covasna a avut loc . o festivitate dedicată Împlinirii a 150 de ani de Ia nașterea marelui poet revoluționar maghiar Petofi Sândor.

EXPOZIȚII• La Galeriile „Si- meza" (Bd. Magheru, 20) s-au deschis expozițiile de pictură semnate dc Constantin Mi- halcca. și Mircea Dumitrescu.• O expoziție de ceramică realizată de Voicti Dumitru poate fi vizitată la Galeriile „Galateea" (Calea Victoriei, nr. 97).• 17 artiști reșteni : Lajos Clara Cânlemir,Cămăruț. Maria Constantin, Miron Conslan- tincscu. Constantin Gă- venea, Ion Grigoreșcu. Octav Grigorescu. Șt. lacobescu, Crina Ionescu. Vcra Marcu. Ileana Micodin, Ion Murariu,

bucu-Balogh,Mihai

Florin Niculiu. Anton 
Pcrussi. Damian Petres
cu și Marianne Ambro
zie Simption prezintă acuarele la Galeriile 

.«Amfora". str. Mihalț Vodă'nr. 2. Vernisajul va avea loc marți, 23 ianuarie.• Tot marți, 23 ianuarie. la sala Kalin- deru se va. deschide expoziția dc tapiserie a 
Monieăi MoiseseulMuzeul memorial ,,G. Tattarcscu" (str. Domnița Anastasia nr. 7) a organizat ieri. 21 ianuarie, o seară muzeală cu tema ..Al. I. Cuza și Unirea". A vorbit prof, dr. Vasile Nctea. de la Institutul de istorie al Academiei.

Moment evocator 
consacrat

Unirii Principatelor
FOCȘANI. (Corespondentul „Scin- teiir, Ion Nistor). — în ziua de 21 o ianuarie, jn .orașul de pe Milcov și, in belelalte localități ale județului Vrancea au fost organizate numeroase manifestări consacrate evocării actului istoric al Unirii. In cursul dimineții, in prezența tovarășului 

Simion Dobrovici, prim-secretar ’ al Comitetului județean Vrancea al P.C.R.. a unei numeroase asistențe, pionierii municipiului Focșani au primit in ospeție sute de pionieri din Galați., Buzău. Brăila. Bacău, Birlad. Tecuci, Rm. Sărat. împreună. la istorica bornă de hotar clin Piața Unirii s-a desfășurat un emoționant ceremonial pe tema „Vin la Milcov cu grăbire". Festivitățile de aici s-au încheiat cu montajul muzîcăl-coregrafic „Unirea face puterea".
CON CER TE• Violoncelistul Că

tălin Ilea și dirijorul 
Mircea Cristescu sini protagoniștii concertului susținut joi 25 — la Ateneul Român — de către Orchestra simfonică a Rădioteleviziunii Române ; programul concertului este intitulat „Teme cu variații".• Dirijorul Mihai Brediceanu prezintă vineri 27 și simbătă 28. la pupitrul Filarmonicii bucureștene, lucrări de Michel Philippot, Dinu Lipatti și Rimski-Korsakov, cu concursul

pianistului Corneliu Gheorghiu.• Marți 23. in Sala Studio a Filarmonicii, vor avea loc două tni- crorecitaluri ale unor tineri interpret! : violonistul Mihnca Evian și pianista Victoria Petri, iar duminică 28. in a- ceeași sală, vor putea fi audiați pianistul Șerban Soreanu și violonistul Radu Iancovici.• Formația „Phil- harmonia" prezintă, miercuri 24. la Sala 
Mică, cvartete de Schubert și Brahms.

Noi apariții editorialeARAD (Corespondentul „Scînteii", 
C. Simion). — ..Cinci poeți țărani din județul Arad", așa se intitulează culegerea de versuri ieșită in aceste zile de sub tipar la Arad, editată de comitetul de cultură și educație socialistă și de centrul de îndrumare a creației populare și a mișcării artistice de masă din județul Arad,BACAU (Corespondentul „Scin- teii", Gh. Baltă). — Bibliografia o- perei lui George Bacovia este ultima lucrare elaborată de biblioteca municipală din Bacău. Cartea cuprinde peste 1 100 de informații referitoare la opera poetului băcăuan, opinii critice și fapte de istorie literară. înlesnind cunoașterea creației unuia dintre marii reprezentanți ai liricii noastre.

„AL MEU" și „AL NOSTRU"
(Urmare din pag. I)deschiderii ușii a fost dezbătută la 3 martie în fața comisiei de judecată, de unde părțile, nefiind satisfăcute, se prezintă, la 25 a- prilie, la judecătoria sectorului 1 ; negăsind nici aici „dreptate", ajung, la 14 septembrie, la .tribunalul municipiului, de unde dosarul se întoarce la comisia de judecată.— Ce veți face eu acest dosar ? — o întrebăm pe secretara comisiei. Gina Trașcă.— Ce putem face ? O luăm de la Început, încer- cind să-i determinăm să se împace. Cred însă că de. data aceasta vom aulica o amendă.— Aveți multe asemenea cazuri ?— Din cele 1 200 de dosare, cite ne-au fost adresate anul trecut, circa 90 la sută sînt din această categorie. Membrii comisiei iși dau osteneala să-i facă să înțeleagă, atît pe cei care reclamă, cît și pe pîrîți, că e păcat să-și macine nervii în asemenea certuri sterile, al căror mobil nu este serios (,.m-a atins intenționat cu cotul" ; „i-am spus să deschidă geamul că miroase a ceapă prăjită și n-a vrut, cică o doare urechea". ..pi

sica lui miaună la ușa

mea" etc.). De cele mai multe ori reușim să-i împăcăm. Dar aproximativ 35 la sută din cazuri au plecat la 'judecătorie...Așadar, pentru o ușă, o pisică, un cirlig sau „întîie- tatea" la măturat, iși pierde timpul, cam o oră de caz, o comisie de judecată compusa din pan u membri, deci patru ceasuri, un complet de judecată, formnt din judecători, grefieri etc. — deci, alte ceasuri — și, așa cum am văzut, consumul inutil de timp a- fectează și alte instanțe superioare. Atitea ore pierdute de către funcționari de stat cu răspundere, pentru că un cetățean nu s-a înțeles cu vecinul lui cit și cînd să ’măture bucătăria și holul ce le folosesc împreună !Ce se poate face ?— Conform legii, dacă locatarul nu-și îndeplinește obligațiile de întreținere a locuinței, întreprinderile noastre — ne spune tovarășul Constantin Diamandi, director comercial al Di recției generale de gospodărie locativă a municipiului — pot să execute lucrările necesare în contul chiriașului. Partea proastă este că. de obicei, acești locatari neglijenți nu ne permit să Intrăm în apartament, pen
tru lucrările respective. In

lipsa consimțămîntului lor trebuie să apelăm la justiție. Or, mai ales in cazul apartamentelor locuite de mai mulți chiriași, ar trebui să chemăm în fața justiției pe fiecare in parte, ceea ce fnseamnă o prea mare risipă de forțe.înțr-adevăr, legea nu conține niște prevedeil foarte precise cu privire la folosirea spațiilor comune, fiind de la sine Înțeles că acestea intră în obligațiile locatarilor, cu aceleași drepturi ca și cele in folosință exclusiv^.. Nici nu s-ar putea să se indice, în lege, cine și de cite ori să spele geamurile, in sarcina căruia dintre locatari cada înlocuirea garniturilor la robinete sau ciți metri pă- trați de măturai revin pentru fiecare persoană din a- partament. De multe din problemele de această natură s-ar putea ocupa insă asociațiile de locatari, comitetele de cetățeni. Este, în fond, o problemă de e- ducație cetățeneasca ce merită toată atenția, deoarece disputele dintre colocatari aduc serioase daune bunei gospodăriri a fondului locativ al statului și consumă din timpul prețios al reprezentanților unor importante instituții de stat — timp care ar putea lua o destinație mult mai utilă.
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HANDBALUL DE SALĂ

...fotbalul iernilor noastre
S-A ÎNCHEIAT 

„TURNEUL GĂLĂȚEAN" 
AL ECHIPELOR MASCULINEGALAȚI (Corespondentul „Scînteii", Tudorel Oancea). — Aseară a luat sfirșit „turneul gălă- țean" al campionatului masculin de handbal. Desfășurat pe parcursul a trei zile, în moderna sală a sporturilor din Galați, acest turneu avea să remarce, din nou, forma și comportarea bună a fruntașelor clasamentului, Steaua și Universitatea București, ambele cu același număr de puncte.în primul meci al ultimei zile s-au întilnit echipele Voința București și Dinamo Brașov. A fost, din păcate, o partidă anostă. Brașovenii 8-au impus net (scor final 20—13, la pauză 12—5), spre sfirșitul meciului ei nemaiavînd, parcă, nici un adversar... în continuare, au evoluat echipele Trotușul (Gh. Gheorghiu-Dej) și Dinamo București. Cei ce deschid scorul sînt jucătorii de la Trotușul. Comportarea lor merită a fi subliniată pentru că s-au arătat egali (la pauză scorul a rost 6—6) mult mai experimentaților lor adversari. De abia în minutul 44, dinamoviștii s-au detașat, obținînd victoria cu scorul de 14—11.Foarte disputată avea să fie apoi partida dintre handbaliștii de la Universitatea Cluj și Pol!- tehnica Timișoara. Fără a se fi detașat pe parcursul întrecerii, urmare a valorii sensibil egale, timișorenii au cîștigat pînă la urmă — in ultimele .6 secunde, cu scorul de 16—15. La ora in- < .derii primei ediții a ziarului nostru, mai rămăseseră de jucat meciurile Universitatea București — Independența Sibiu și Steaua — Minaur).Dincolo de rezultatele tehnice ale turneului de la Galați, merită amintit meciul surpriză Minaur Baia Mare — Independența Sibiu, partidă terminată, după cum se știe, la egalitate (23—23) — băimărenii, considerați revelația campionatului, neputînd trece de blocajul sibienilor — ca și lipsa de eficacitate, numărul mare de lovituri de la 7 metri (joc dur, deci) și unele greșeli de arbitraj.

TIMIȘORENCELE PĂSTREAZĂ 
(TOTUȘI !) 

ȘANSE PENTRU SEMIFINALELE C.C.E.Foarte mult optimism — ceea ce, în fond, nu 
e rău deloc ! — s-a afișat la Timișoara în legătură cu șansele handbalistelor de la Universitatea in partida de simbătă, din sferturile de finală ale „Cupei campionilor europeni", cu formația daneză F.I.F. Copenhaga. în tabăra echipei însăși, în rîndul specialiștilor și al spectatorilor se anticipa o victorie a cărei substanțialitate cu cit va fi mai mare, cu atît mai bine... pentru partida-retur. în această tentativă insă, condiția de bază era ca echipa timișoreană să păstreze și să suplimenteze chiar forța atacurilor, acordind atenție deosebită jocului în apărare, punct nevralgic în comportamentul de ansamblu al campioanelor. Un semnal de alarmă, ca să spunem așa, s-a tras. în acest sens și după recentul turneu ’ de sală de la Pitești. Formația antrenată de prof. C. Lache — așa cum aveam să vedem, mai clar, ieri la amiază de pe „micul ecran" — a avut o primă repriză foarte slabă, nici atacurile și cu atît mai mult apărarea nu s-au simțit în largul lor. Emoționate (fără motiv, totuși !), handbalistele noastre au prelungit peste măsură pasele, întîrziind șuturile decisive.- Lipsa de mobilitate din apărare a ieșit din nou in evidență, replierea fă- cindu-se cu întîrziere. Practic, echipa timișo-' reană a jucat — și și-a asigurat victoria — doar în repriza secundă. în vervă de șut. golgetere in echipele respective au fost doar Ibadula Nadire (U), cu șase goluri, și Jette Hansen (F.I.F.), cu patru goluri.Evident, cu trei goluri avans (scorul final a fost 13—10), Universitatea Timișoara păstrează șanse pentru meciul-retur (3 februarie, la Copenhaga) și deci, la calificare, în semifinalele ' prestigioasei competiții europene. O condiție insă : timișorencele, să evolueze la valoarea lor reală, cu dezinvoltura și încrederea in capacitatea echipei, calități care, știm cu toții, le sint caracteristice.

I. D.

TENIS: „Cupa Unirii“Competiția de tenis dotată cu „Cupa Unirii" s-a încheiat ieri in sala- Steaua .din Capitală.Simbătă au avut loc partidele semifinale ale probelor de simplu. La feminin, Iudith Dibar a invins-o cu 6—3. 3—6, 6—3 pe Elena Trifu, iar Virginia Ruzici a dispus cu 4—6, 6—2, 7—5 de Florența Mihai. La masculin, Toma Ovici l-a întrecut cu 6—2, 6—2 pe Ion Sântei, iar Vibrel

Marcu a cîștigat cu 6—3, 6—2 partida susținută cu Dumitru Hărădău.Ieri după-amiază s-au desfășurat finalele. Pînă la închiderea primei ediții se încheiase doar finala de simplu femei. Judith Dibar (Dinamo Brașov) a întrecut-o, la mare luptă, cy 7—5, 7—5, pe Virginia Ruzici (Dinamo București).

...și cursa începe I 
(start în proba de 60 
m plat, la concursul 
atletic — reușit de a- 
ceastă dată I, — din 
sala „23 August" din 

Capitală)Foto : S. Cristian

Noul ambasador . 
al Belgiei a sosit 

in CapitalaSimbătă seară a sosit în Capitală Jacques Graeffe, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Belgiei în Republica Socialistă România.
vremeaTimpul prolabil pentru zilele de 22, 23 și 24 ianuarie : In țară : Vreme rece, geroasă noaptea, mai ales în estul țării. Cerul va fi variabil, mai mult noros. Vor cădea ninsori locale care, pe alocuri, in Moldova, Do- brogea și Bărăgan, la începutul intervalului, vor fi viscolite. Vint cu intensificări temporare. Temperatura va crește spre sfirșitul intervalului începînd din vestul țării, unde se va semnala și ceață. Minimele vor fi cuprinse între minus 18 și minus 8 grade, izolat mai coborite în depresiunile din Transilvania și Moldova, iar maximele între minus 8 și plus 2 grade. In București : Vreme rece, geroasă noaptea. Cerul va fi variabil, mai mult noros. Temporar va ninge. Vintul va mai prezenta intensificări în primele zile. Temperatura se va menține coborîtă.

S-a întimplat in rada 
portului ConstanțaUn ' nou act de solidaritate marinărească s-a consemnat, simbătă șl duminică, în rada portului Constanța. La cițiva kilometri în larg, nava „Căpitan Andreas P.“, sub pavilion panamez, aștepta să intre la încărcare în port, cind o flamă a aprins combustibilul ; focul s-a întins cu repeziciune și în partea superioară a vasului. Primejdia nepu- tind fi înlăturată cu mijloacele aflate la bord, s-a apelat la ajutorul organelor portuare. In zorii zilei da simbătă, pe o mare agitată și o ceață densă, pilotina nr. 2, comandată de căpitan Mihai Marin, s-a apropiat de nava incendiată, i-a preluat pe toți cei 26 de membri al echipajului și i-a scos din zona primejduită. Simbătă toată ziua, simbătă noaptea și duminică toată ziua, remorcherele Adamclisi; Huedin, Peleș, Tuzla și mai apoi și „Viteazul", din grupul de salvare al D.N.M. „Navrom" Constanța, au acționat neîntrerupt, spre a localiza incendiul și a înlătura pericolul pentru celelalte vase ce navighează in zonă. (Agerpres)

CURIER JUDEȚEAN
Corespondenții „Scînteii" transmit:

OARAffi» SUCEAVA et N-

ȘAHIȘTI ROMÂNI 
PESTE HOTARE

© Florin Gheorghiu a 
cîștigat — neînvins, în 11 
partide — turneul de la 

Orense (Spania)Turneul internațional de șah desfășurat în localitatea' Orense (Spania) s-a încheiat cu un succes remarcabil al marelui maestru român Florin Gheorghiu, care a terminat concursul neînvins, totalizind 8,5 puncte din 11 posibile. Pe locurile următoare s-au clasat, în ordine : Pitlevski (Bulgâi’ia) •(șjo^BenW (S.U.A.) — 7.5 puncte ; Ciociî- tea (România) și’ Parma'(Iugoslavia) — 6,5 puncte ; Cobo (Cuba), Pomar (Spania) — 5,5 puncte ; Medina (Spania), Med- nis (S.U.A.) — 4,5 puncte etc, în ultima rundă, Florin Gheorghiu a remizat cu Cobo, rezultat consemnat și in partidele Ciocîltea—Durao, Mednis—Parma, Pîdevski—Medina și Pomar—Janosevici. Benko a ciști- gat la Castro.
★După consumarea a patru runde, în turneul rezervat maeștrilor, din cadrul festivalului de șah de Ia Wijk aan Zee (Olanda), conduce F. Portisch (Ungaria) cu 3 puncte. Maestrul român Theodor Ghițescu se află pe locul 4 cu 2 puncte, în runda a 4-a, F. Portisch a învins-o pe campioana sovietică Alia Kușnir, iar Bednarski a cîștigat la Sask. Ghițescu a remizat cu Van Selting, rezultat consemnat și în partida Van der Vekde—Martland. în partida Ghițescu—Pnaj dam, întreruptă in runda a 3-a, victoria 

a revenit șahistului român.în turneul feminin s-au disputat partidele întrerupte în rundele anterioare. S-au încheiat remiză partidele : Merlini— Borisova, Radzikowska—V'~e- ken și Ferer—Vreeken. Partida iintre maestrele românce Elisa- beta Polihroniade și Margareta Teodorescu s-a întrerupt pentru a doua oară. în clasament, după 3 runde, conduc Ferer (Spania) și Radzikowska (Polonia) cu cite 2,5 puncte fiecare.
★Tinărul șahist român Ion BI- răescu se află pe primul loc în clasamentul turneului internațional pentru juniori de la Varșovia. In runda a 3-a, Birăescu l-a învins pe Pinter (Ungaria). Partida Belczik—Kișnev s-a încheiat remiză. ,Șahistul nostru totalizează 3 puncte,' fiind urmat în. clasament de Belczik (Polonia) — 2,5 puncte și Kiș" nev (U.R.S.S.) — 2 puncte.

Pe pîrtiîle de la AzugaAZUGA (Prin telefon. de la Ion Matei). — Centru sportiv cu frumoase tradiții pe linia schiului nordic, Azuga a găzduit, pentru a treia oară in acest început de sezon, una din etapele preliminare ale „Cupei speranțelor" la schi-fond. Desfășurată pe pitoreasca Vale a Ritivoiului, probele au atras la start peste 40 copii, in marea lor majoritate din Azuga și Sinaia. Numeroși spectatori au âsistat la. întreceri deosebit de atractive prin dinamismul și ardoarea cu care micuții schiori, viitori performeri. au luptat pentru afirmare. Am remarcat la mulți dintre ei deosebite calități pentru acest sport, o bună, pregătire fizică și tehnică. Gmviăț Dumitru; Bunea Mihai, .Icnită Constantin,. Apostolescu Sorin. Telegescu Mircea și Teleanu Romică, Stanciu

Rodica, surorile Aldea. Erdeli Magdalena și Despa Adriana sînt autentice talente de care, sintem absolut siguri, se va vorbi in curînd.Ne exprimăm nedumerirea pentru absența de la startul acestor frumoase întreceri a copiilor din Teșila, Poiana Țapului, Bușteni, unde au funcționat centre de copii special constituite pentru fond și care, in momentul de față, datorită unor greutăți, nu-și trăiesc viața. Sperăm că, in curind, vom putea semnala re- vitalizarea acestor centre — și' așa puține in Întreaga țară — cindva pepiniere importante pentru probele nordice. Totodată, merită amintită activitatea plină de roade dusă la Azuga de maestra sportului Elena Zangor-Tom, un exemplu de hărnicie și pricepere pentru colegii săi de breaslă. Iată ciștigătoarele și ciștigă- «■jotoaîii i.pcobelor i Stanciu Rodi ca „ lucirea Azuga),r>. Aldea Maria., (S.B.C. Sinaia), Crivăț Dumitru și Bynea Mihai (ambii de la Unirea Azuga).

Campionatele europene
de bob

© In proba de două persoane, titlul a revenit echipajului 
vest-german Zimmerer — Utzschneider © Panțuru — Focș'e- 

neanu, pe locul VIin acest început de sezon, au păstrat, totuși, contactul cu .grupul fruntașilor probei. Echipajul condus de Panțuru avea să se claseze finalmente pe locul al șaselea.Ultimele două manșe, ce au avut loc ieri dimineață, nu au schimbat ordinea prjmelor șase locuri după manșele de simbătă. Titlul a revenit deci a echipajului R.F.G. I (Zimmerer — sporturilor de iarnă Cervinia (Italia). Proba echipajelor de două persoane a reunit la start 26 de echipaje (9 țări). De menționat de la bun început

Prima dintre cele mai importante competiții internaționale ale sezonului de bob — campionatele europene — a început, la finele săptăminii trecute, in binecunoscuta localitate Utzchneider) cu 4’48”14/100. Pe locurile următoare s-au clasat : R.F.G., II (Floth — Holdorf) 4’48”65/100 ; Aus- _________ ____ . tria II (Delle Karth — Sperling) este faptul că dacă hoherii ve'st-ger-' 4’48',75/100 ; R-.F.Gii III (Eibl — Ohl-

Pledoarie pentru schiSînt tot mai mult dezbătute de specialiști o serie de influențe dăunătoare sănătății, prezente în societatea contemporană. Studiile se îndreaptă, îndeosebi, spre combaterea efectelor sedentarismului și ale obezității, diminuarea sau combaterea influențelor nefaste ale poluării chimice și sonore a aerului. înlăturarea oboselii și mai ales a acumulării ei cronice.Pe lingă acțiunile directe de înlăturare a efectelor acestora, u- nele soluții — deopotrivă, cu efect preventiv și curativ — se referă la schimbarea mediului, la „evadarea" cit mai frecventă spre zone de climat favorabil recuperării, în rindul acestora, pentru sezonul de iarnă dorim să atragem atenția asupra mersului pe schi — schiul de fond, cum i se mai spune, încă anonim pentru mulți iubitori ai mișcării în aer liber.Prin stimularea gustului de frumos și cunoașterea, prin contact direct, a decorului variat al splendorilor naturale din patria noastră, mersul pe schi — practicat în grup sau individual, ținînd seamă de prezența

unor condiții atmosferice grele (viscol, temperaturi scăzute) — are, deopotrivă, valențe de' ordin educațional. Pe lingă toate acestea, schiul de fond are un caracter practic aplicativ, apare ca o necesitate o- biectivă acolo unde profesiunea, școala cer deplasări la diferite distanțe prin nămeți.Tehnica schiului de fond are multe caracteristici naturale, principalul procedeu — mersul alternativ —' fiind asemănător cu mersul obișnuit.Cum spuneam, materialul este puțin pretențios și destul de accesibil. Schiurile cintăresc circa 2,5 kg, lungimea lor fiind e- gală, cu talia plus 25— 30 cm. Legăturile fixează gheata numai la nivelul vîrfului, prin apăsare cu un arc pe ramă, lăsînd liber tocul. Bețele sînt din bambus sau material plastic, cîntărind circa 300 gr. Lungimea lor se apreciază la înălțimea umerilor, fiind sprijinite pe un sol dur.Echipamentul — simplu și lejer — se compune din- ghete speciale de schi fond, ciorapi 3/4, pantaloni 3/4, cămașă din bumbac, pulover, bluză

ide vint, mănuși și căciuliță din lină.Unde să schiem ? Am putea spune că orice zăpadă — și oriunde 1 — este accesibilă mersului pe schi : în interiorul comunelor, in parcuri, pe stadioane, in împrejurimile orașelor, de fapt pe toate întinderile albe ale cîmpiilor, dealurilor și rhunților. Traseele nu trebuie special amenajate, zăpezile mari nefiind un impediment.Performanțele care pot fi atinse pe schiu- ril.e de fond aduc cu ele multe satisfacții. Cu un efort mic pot fi acoperite mari distanțe, luind un contact profund și prelungit cu natura, fapt binefăcător organismului. Orele petrecute astfel pe schi duc la o plăcută senzație de destindere nervoasă, la o odihnă activă.Simplitatea celor necesare practicării mersului pe schi, precum și garanția desfacerii către publicul larg a unor astfel de articole ar putea determina o preocupare corespunzătoare din partea comerțului și a unităților producătoare.
C. TIRON 
antrenor federal

m.anj Zimmerer și Floth au relCpiifiȚ" Wărter) 4’49”72/100; Italia I (D’Andreamat marea lor clasă de piloți îri' ectii- I — Perudues) '4'50”87/100 ; Româ-pajele respective, sportivii italieni — cu tot avantajul de a se fi antrenat asiduu, oricum mult mai mult decit toți ceilalți pe pirtia de concurs — s-au comportat destul de modest.Boberii români (Panțuru — Focșe- neanu și Panaitescu — Țancov), cu prea puține coborîri de antrenament

I — PâfiRfttesi) 4’50”87/100 ;ni a I (Panțuru — Focșeneanu) 4’50”99/100 ; Italia II (Alvera — Bon- nichon) 4’51”35/100. Cursa a fost încheiată de 23 de echipaje. Cel de-al doilea echipaj românesc (Panaitescu — Țancov) nu a mai luai startul in manșele de ieri, Panaitescu fiind bolnav.
BOX

Frazier — Foreman pentru titlul mondial 
la categoria greaEvenimentul pugilistic al anului, meciul pentru titlul mondial la categoria grea, dintre boxerii americani Joe Frazier (deținătorul titlului) și George Foreman (șalanger oficial) se va consuma pe ringul arenei din Kingston (Jamaica), arenă cu o capacitate de 42 000 de locuri.în afara celor care vor plăti biletul de intrare pe stadion, se așteaptă ca peste 100 de milioane de telespectatori din țările Americii să urmărească acest spectacol pugilistic, care stirnește un interes cel puțin egal cu precedentele meciuri ai căror eroj au fost, în anii trecuți, Liston, Cassius Clay, Johansson, Chuvalo.

Experții consideră că deținătorul titlului, Joe Frazier (29 ani), ar putea să valorifice marea sa experiență acumulată în cei opt ani de carieră profesionistă, perioadă în care nu a cunoscut înfrîngerea. Foreman (25 de ani) este considerat mai bun tehnician, cu toate că și boxul său este intr-un anumit sens lipsit de varietate. Redacția sportivă a Televiziunii române ne anunță că miine seară, cu începere de la ora 22.30, meciul Joe Frazier — George Foreman va fi transmit pe „micul ecran".

DIN LUMEA LARGĂ
• în campionatul englez de fotbal, echipa Leeds United, viitoarea adversară a formației Rapid în „Cupa cupelor", a cîștigat în deplasare cu scorul de 2—1 in fața echipei Norwich. și ocupă locul 3 in clasament (cu 37 p), după Liverpool (41 p) și Arsenal (39 p.). Alte rezultate : Chelsea—Arsenal 0—1 ; Leicester—Manchester City 1—1 ; Liverpool—Derby1— 1 ; Manchester United—West Ham2— 2 ; Newcastle—Crystal Palace 2—0 ; Southampton—Sheffield United 1—1 ; Tottenham—Ipswich 0—1. Partidele West Bromwich—Everton Și Birmingham—Wolverhampton au fost aminate.• Cunoscuta campioană austriacă Annemarie Proell a obținut o nouă vietdrie în „Cupa mondială" Ia schi. Ea a cîștigat proba de slalom uriaș din cadrul concursului de la St. Gervais, fiind cronometrată cu timpul de 2’27”30/100. Pe locul secund s-a clasat campatrioata sa Monika Kase- rer (2’28”86/100). în urma acestor rezultate, primele trei locuri in clasamentul individual feminin al „Cupei mondiale" sint ocupate de Annemarie Proell (Austria) — 175 puncte : Monika Kaserer (Austria) — 101 punote ; Rossi Mittermaier (R.F. a Germaniei) — 61 puncte.• Rezultate din campionatul vest- (erman de fotbal (etapa a 18-a) ;

Bayern Miinchen—Rotweiss Oberhausen 5—3 ; M.S.V. Duisburg—Borussia Moenchengladbach 2—2 ; Kickers Offenbach—Werder Bremen 2—1 ; S.V. Hamburg—Eintracht Frankfurt pe Main 3—1 ; V.F.L. Bochum—Eintracht Braunschweig 2—2 ; Hanovra 96—Schalke 04 1—0 ; Fortuna Dusseldorf—Hertha B.S.C. 3—1 ; F.C. Kaiserslautern—V.S. Wuppertal 1—1 ; F.C. Koln—V.F.B. Stuttgart 5—1. în clasament conduce Bayern Miinchen (29 p), urmată de Fortuna Dusseldorf (27 p) și F.C. Koln (23 p).V o
o Pe cele nouă itinerare stabilite (Glasgow, Roma, Oslo, Atena, Varșovia, Reims, Almeria. Monte Carlo, Frankfurt pe Main) se desfășoară etapa de concentrare a celei de-a 42-a ediții a raliului automobilistic Monte Carlo. La cursă participă 278 echipaje. Pe majoritatea traseelor, condițiile atmosferice sint bune, cu excepția celui din Scoția, unde s-a semnalat ceață și polei.• La Leningrad s-a disputat returul meciului dintre echipa locală Spartak și formația Slavia Praga, contind pentru grupa B a sferturilor de finală ale „Cupei cuptor" la baschet feminin. Victoria a revenit gazdelor cu scorul de 81—37 (45—14). în primul joc, desfășurat la Praga, baschetbalistele sovietice au ciștigat cu 72—53.

• Concursul internațional de schi- fond de la Reit im Ninki (Bavaria) a debutat cu proba masculină de ștafetă 3x10 km; în care victoria a revenit selecționatei Suediei (Lund- baeck, Limby, Magnusson) cu timpul de lh48’24”14/100. Pe locu-' rile următoare s-au clasat formațiile Norvegiei (lh49T5”42 100) și R.F. a Germaniei (lh51’21”50/100).• în prima zi a turneului internațional masculin de baschet de la Poznan, echipa locală Leh a învins cu scorul de 88—74 (42—34) formația K.P.V. Halle (R.D. Germană): în- tr-un alt joc, Slensk Wroclaw a dispus cu scorul de 70—69 (42—30) de formația A.Z.S. Varșovia.• Federația internațională de tenis a anunțat programul competițional pe anul in curs. Tradiționalul concurs de la „Roland Garros" va avea loc la Paris intre 21 mai și 3 iunie. Marele turneu de la Wimbledon a fost programat intre 25 iunie și 7 august. între 2 și 10 iunie vor avea loc campionatele internaționale ale Italiei. Turneul internațional de la Forest Hills (S.U.A.), care anul trecut a fost ciștigat de tenismanul român Ilie Năstase, se va desfășura între 27 august și 9 septembrie. în calendarul internațional de tenis figurează și turneul „Universiadei" de la Moscova (17—23 august).

Noutăți in 
stațiunile balneo 

climatericela Oficiul județean de tu- Arad aflăm că in acest an materială a stațiunilor bal- Moneasa și Li-De rism baza neo-climaterice pova se va extinde prin darea în folosință a unor noi edificii. Astfel, în trimestrul I la stațiunea Moneasa se vor încheia lucrările de reamenajare și modernizare a complexului de tratament, iar in perioada următoare se vor da in folosințămodernizare a complexului de tratament, iar in perioada următoare se vor da in folosință un bazin, acoperit de tratament, un camping cu 60 de locuri, un hotel cu 152 locuri și un complex comercial. în același timp, in stațiunea Lipova va fi amenajat un, camping cu 200 locuri.
un bazin, acoperit de tratament,un camping cu 60 de locuri,un hotel cu 152 locuri și uncomplex comercial. în același timp, in stațiunea Lipova va fi un, camping cu 200amenajatlocuri.
Centenarul unei 
unități sanitareSe împlinesc 100 de ani de la înființarea unității medicale pentru feroviarii argeșeni, una din primele de acest gen din țară. Jubileul coincide cu mutarea policlinicii de specialitate din Pitești intr-un prevăzut cu săli de consultații și laboratoare moderne. Policlinica a organizat puncte de consultații și prestări la Depoul C.F.R. Pitești, întreprinderea de poduri metalice și prefabricate, întreprinderea de transporturi auto, precum și în principalele centre feroviare ale județului.

local nou,

Grijă pentru copiiIn sudul municipiului Focșani,'alături de noile blocuri de locuințe, s-a dat în folosință o creșă cu 100 de locuri. In apropiere se lucrează cu spor la localul unei grădinițe care va ăsigura spațiul de pregătire preșcolară pentru 240 copii. Și nu departe de cele două edificii este organizat șantierul unde se construiește o modernă școală cu 24 săli de clasă. Constructorii s-au angajat să dea in folosință școala și grădinița pînă la sfirșitul lunii august.

CALIFICAREA LA MONDIALELE DIN ’74
(Urmare din pag. I)chem la o pregătire fără menajamente și la o viață sportivă exemplară ; voi fi drept — deci, nu „cunosc" pe nici unul dintre ei, cu toți mă voi purta la fel, fără sentimentalisme și fără concesii ; voi fi om — deci,, am să fac totul pentru ca să mi-i apropii sufletește și, cu ajutorul celor mai de nădejde din nucleul vechi, să alcătuim, împreună cu tinerii nou ve- niți, o familie unită și puternică, cel puțin cum a fost pe vremea calificărilor pentru Mexic.— în noul lot nu mai apar Dobrău și Antonescu. De ce ați renunțat la ei ?— Porțile lotului vor fi tot timpul deschise valorilor confirmate. Momentan însă, mi se pare că cei doi n-au confirmat suficient de convingător și, oricum, nu pot concura cu cuplul de fundași centrali cu care am de gind să jucăm : Boc — Dinu. Iar ca rezerve ale acestora, personal mă bizui mai mult pe Sameș (recomandat cu insistență de antrenorii de la naționala de tineret și de la clubul său), pe Anca sau chiar pe Boloni.— Cu Hajnal ce intenționați ?— Să joace fundaș stingă, post în care am să-l rog pe colegul meu Bone să-1 folosească și la club. De altfel, observați că am adunat în lot și pe cei mai buni dintre cei vechi, și pe cei mai buni dintre ti-, nerii cu perspectivă, orientindu-ne in special spre jucătorii care pot evolua pe mai multe posturi.— Desigur, n-a fost greu să selecționați 25 de fotbaliști. Va fi mai greu să reduceți lotul la 17—18.— Nu, mai greu și mai greu va fi să-i stabilim pe cei unsprezece care in 6 mai vor păși pe terenul de la Tirana. In acest sens, de mare

ajutor imi vor fi vizitele pe care în perioada1 pregătirilor de iarnă le fac la echipele ce dau jucători lotului, turneul in Franța și Spania, jocurile din campionat și consultările cu antrenorii de la cluburi, fără aportul

cărora mei nu concep că va fi posibil să facem ceva.— Ce v-a determinat să optați petru Robert Cosmoc — antrenor secund ?— Un principiu (că n-are rost să detașezi pentru anumite perioade antrenori de la club, ci să colaborezi cu careva dintre antrenorii federali — care au timp să urmărească echipele la lucru) și calitățile personale

ale lui Cosmoc : e profesor de educație fizică, a condus cu rezultate bune o serie de echipe din „A", are experiență și știe să lucreze cu jucătorii.— Concepția de joc ?— N-o să ne apucăm noi acuma să revoluționăm fotbalul. Spiritului colectiv pe care jocul naționalei noastre și l-a însușit cu succes în ultimii ani vom încerca să-i dăm ‘ o pronunțată tentă ofensivă, prin unele retușuri aduse in mișcarea mijlocașilor și în desfășurarea atacurilor. Ca mijloc de pregătire vom ocoli adversarii slabi — ne vom încerca forțele direct cu adversari tari : naționala de tineret, Petrolul, Nimes, Espagnol Barcelona, Turcia, U.R.S.S. și altele.— Astfel ca în 6 mai, la Tirana, și în 27 mai. la București (cu reprezentativa R.D.G.) băieții să se poată bate pe terenul de fotbal ca „leii de la Lausape"...— Dacă se poate, și mai și ! Am mare încredere în ei pentru că sint talentați și capabili să redevină excepții fericite și exemple pentru fotbalul românesc. Un singur lucru le cer : ambiție sportivă, o mare ambiție sportivă.
★...Antrenorul federal Valentin Stă- nescu a atins in finalul convorbirii noastre punctul nevralgic al echipei naționale la ora actuală. într-adevăr, acestor tineri și tinerei fotbaliști — înzestrați cu Ijar tehnic, cu mare capacitate de efort și, cei mai mulți dintre ei, Căliți in focul unor grele bătălii sportive — nu le lipsește la ora actuală decit ambiția pentru a ajunge din nou acolo unde au fost cu patru ani în urmă și chiar mai sus. Nu ne îndoim că-și vor stringe rindurile și se vor ambiționa ca niciodată

4000 de noi 
posturi telefonice în municipiul Suceava, ca urmare a lucrărilor de extindere a centralei telefonice, la dispoziția cetățenilor au fost puse 4 000 de noi posturi telefonice. în acest fel, prin grija edililor suceveni, telefonul a pătruns în numeroase blocuri de locuit, situate în noile ansambluri și cartiere care s-au ridicat aici în ultimii ani.

: BISTRIȚA- I 
^lĂSÂUD

Noi izvoare de 
apă mineralăLa stațiunea balneo-climate- rică Singeorz-Băi s-au identificat și dat în folosință trei noi -..izvoare de apă-ipjflșrglă„H.ebe“. în prezgpț., ,șe .. exepuță lucrări de forare pentru a se capta alte două izvoare, situate în imediata apropiere a noilor complexe sanatoriale însumînd 500 de locuri. Sporirea numărului izvoarelor va nermite ca pînă la finele acestui an să se îmbute- lieze aici 4, 5 milioane litri de apă minerală „Hebe", de trei ori. mai mult decît in anul 1972.

TU-MARE

Un nou lăcaș 
de culturăîn comuna Medieșu Aurit a fost dat in folosință un mare și modern edificiu cultural construit din contribuția in bani și în muncă a cetățenilor localitate. Noul edificiu — cu etaj — dispune de o mare sală de spectacole, un club, bibliotecă etc. O dată cu inaugurarea edificiului ționeze aici și o populară sătească, de 120 cursanți. în se va experimenta rea unor stagiuni ale Teatrului de stat și Filarmonicii din Satu-Mare, cu repertorii stabilite de publicul spectator din comună.

din
a început să func- universitate frecventată curînd. aici și organiza- permanente

PROGRAMUL I

Deschiderea emisiunii. Curs 
de limbă franceză. Lecția a 
38-a.
Căminul.
Scena — emisiune de actua
litate și critică teatrală. 
Săptămîna în Imagini.
1001 de seri : ,,Lebede sălba
tice" (II).
Telejurnal.

20,05 Prim-plan : acad. prof. Octav 
Onicescu.
Roman-foileton : „Destăinui- 
rea“. Episodul 2 — ,,Căsăto
ria".
.Revista literară TV.
24 de ore. © Contraste în 
mea capitalului.

20,35

21,25
22,30

20,00

20,20

20.40
20,50

21,00

PROGRAMUL II
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21,15

21,30

21,45

22,00

22,05

22,40

Seară pentru tineret
A fi tînăr comunist : ,,Ce 
seamnă o organizație 
tașă“.
A doua ediție a concursului 
nostru de dans modern.
,.Punctul pe i“.
De la Ateneul Tineretului la 
Ateneul Român — cîntă vio
lonista Denise Răgălie și pia
nistul Sorin Melinte.
Dialog între generații — o în- 
tîlnire cu acad. prof. C. C. 
Giurescu.
Teletonomat 
pererea dv.
Mapamond —’Planul Ceiba 
(o acțiune a tineretului cu
banez).
Semn de întrebare — rubrică 
de probleme distractive.
Ritmuri — 5 minute de film- 
eseu despre corespondențele 
vizuale ale muzicii.
Tinerețea maeștrilor : Haen- 
del — film documentar.
Parada tinerelor vedete de la 
Bratislava.

în- 
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R. F. a Germaniei : Demonstrație la Bonn, pentru încetarea războiului din Vietnam

Zambia denunță acțiunile provocatoare 
ale rasiștilor de la SalisburyLUSAKA 21 (Agerpres). — Ministrul zambian al apărării, Grey Zulu, a denunțat, într-o declarație difuzată de postul de radio național, acțiunile provocatoare întreprinse de trupele rhodesiene la granița cu Zambia, după închiderea de către regimul rasist de la Salisbury a frontierei — transmit agențiile Associated Press și Reuter. El a precizat că, în zilele de 11 și 12 ianuarie, la Kazungula și Chirundu, trei persoane și-au pierdut viața și alte cinci au fost grav rănite, în urma exploziilor minelor plantate de militari rhodesieni, în interiorul frontierelor zambiene. Tn zilele de 16, 18 și 19 ianuarie, militari rhodesieni au violat teritoriul zambian în diverse puncte de-a lungul fluviului Zambezi — a menționat Grey Zulu.El a dezmințit, pe de altă parte, informațiile provenind din Salisbury, potrivit cărora militari zambieni ar fi tras asupra unei ambarcațiuni rhode

siene de patrulare, aflrmînd că regimul rasist rhodesian caută un pretext pentru a lansa un atac militar împotriva Zambieî.
MESAJ DE SOLIDARITATE 
AL PREȘEDINTELUI O.U.A.RABAT. — In calitatea sa de președinte în exercițiu al Organizației Unității Africane, regele Hassan al II-lea al Marocului a adresat președintelui Zambiei, Kenneth Kaunda, un mesaj în care iși exprimă solidaritatea cu poporul zambian în urma hotărîrii regimului rasist de la Salisbury de a închide frontierele cu a- ceastă țără — anunță agenția marocană de presă — M.A.P. Mesajul relevă totodată hotărîrea statelor africane de a acorda pe mai departe un sprijin multilateral mișcărilor de eliberare de pe continent.

PERU

Măsuri de apărare 
a bogățiilor 

naționaleLIMA 21 (Agerpres). — Ministrul peruan pentru problemele pescuitului, Javier Vanini, a declarat că „orice navă străină care va pescui în apele teritoriale peruane, fără autorizație, va fi capturată, în virtutea hotărîrii guvernului de a apăra suveranitatea maritimă a Perului", relatează agenția Prensa Latina. A- ceastă hotărîre — a adăugat el — corespunde pe deplin dorinței întregului popor de a dispune în mod suveran de valorificarea propriilor bogății naturale, în ciuda unor repetate măsuri de represiune adoptate de Statele Unite.

IRAN :

LA CONFERINȚA CVADRIPARTITĂ DE LA PARIS

0 NOUĂ REUNIUNE A EXPERȚILOR
DELEGAȚIILOR R. 0. VIETNAM Și S. U. A.

£1 E3 H S3 @

transmit:

PARIS 21 (Agerpres). — In suburbia pariziană Gif-sur-Yvette a avut loc, duminică dimineață, o nouă reuniune a experților delegațiilor R. D. Vietnam și Statelor Unite la conferința în problema vietnameză din capitala Franței.
Din partea R. D. Vietnam, la în- tîlnire a participat adjunctul ministrului afacerilor externe, Nguyen Co That, iar din partea Statelor Unite, subsecretarul de stat adjunct pentru problemele Orientului îndepărtat, William Sullivan.

Sesiunea Consiliului G.R.P. 
al Republicii Vietnamului de Sud' VIETNAMUL DE SUD 21 (Agerpres). — „Cerința principală, atît a momentului actual, cît și a perioadei ’următoare, constă în extinderea frontului național, unirea tuturor forțe- ■ lor patriotice, democratice și iubitoa

re de pace din Vietnamul de Sud", ■șse arată în raportul prezentat de '■Huynh Tan Phat, președintele Guvernului Revoluționar Provizoriu al 1 Republicii Vietnamului de Sud, la ; jprima sesiune din acest an a consiliului G.R.P., raport reluat de agențiile V.N.A. și T.A.S.S.Guvernul Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud,- se spune în raport, depune eforturi e- nergice pentru înfăptuirea politicii' de înțelegere națională, considerînd-o

drept politica sa principală și fundamentală atît în prezent, cît și în viitor. în spiritul înțelegerii naționale, G.R.P. s-a pronunțat întotdeauna pentru formarea unui guvern de coaliție din trei componente și crearea Consiliului național de reconciliere și înțelegere națională.Președintele G.R.P. și-a exprimat convingerea că, dacă după încetarea intervenției militare americane și 'restabilirea păcii în Vietnam, diferitele grupări politice din Vietnamul de sud vor respecta cu strictețe principiile acordului, se vor crea toate condițiile favorabile pentru a vindeca’ in comun rănile.răzBbiuIui, și ,a pune' bazele unei vieți pașhide în Vietnamul de sud.

Ministrul Japonez al in
dustriei și comerțului inter
national, Yasubiro Nakasone, și-a încheiat vizita oficială pe care a întreprins-o în R.P. Chineză, în fruntea unei delegații formată din reprezentanți âi unor firme industriale și' comerciale, precum și din oficialități guvernamentale. Aceasta este prima vizită în China a unui ministru nipon după normalizarea relațiilor dintre R.P. Chineză și Japonia.

Președintele Republicii 
Zair, Mobutu Șese Seko, a 
sosit, duminică, la Delhi, într-o vizită oficială. El a fost în- tîmpinat la aeroport de președintele Indiei, Varahagiri Venkata Giri, și de primul ministru. Indira Gandhi.

Delegația militară a Pa
kistanului, condusă de generalul Tikka Khan, șeful Statului Major al forțelor armate pakistaneze, a părăsit Pekinul, îndreptîndu-se spre țară, după încheierea vizitei de

prietenie efectuată în China, informează agenția China Nouă.
Comunicatul privind or

ganizarea Frontului de Eli
berare Națională din fiige- 
yjjj a fost publicat la Alger. în comunicat se arată că în cadrul continuării studierii organizării partidului, președintele Consiliului Revoluției, Houari Boumediene, a prezidat o nouă ședință de lucru a cadrelor partidului, în cursul căreia a subliniat „importanța organizării tuturor militanților într-un cadru unic, precum și necesitatea stabilirii unui program de acțiune, în scopul mobilizării resurselor umane de care dispune țara".

Ministrul apărării al R. R. 
Egipt, generalul Ahmed Ismail, a fost numit comandant-șef al forțelor armate siriene și libiene, a anunțat ziarul „Al Ahram".

Valoarea produsului na
țional brut al Statelor Unite

se cifra, la 31 decembrie 1972, la a- proximativ 1195,8 miliarde dolari, cu 9,7 la sută superior celui din anul precedent — informează un comunicat al Ministrului Comerțului Exterior al S.U.A. Potrivit statisticilor, rata medie a inflației, în anul 1972, a fost de 3,2 la sută, fapt care situează creșterea reală a produsului național brut numai la 6,5 la sută. Președintele Consiliului consilierilor economici ai Casei Albe, dr. Herbert Stein, a apreciat că 1972 a fost „un an

remarcabil de bun" pentru economia Statelor Unite.
Șeful statului ugandez, Idi Amin, a avut, la Kampala, o întrevedere cu Agostinho Neto, președintele Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolel (M.P.L.A.), a anunțat postul de radio „Uganda". Au fost trecute în revistă unele probleme cărora trebuie să le facă față mișcările de eliberare de pe continentul african. După ce și-a exprimat încrederea în lupta dreaptă a popoarelor aflate încă sub dominație străină, președintele Ugandei a chemat celelalte țări din Africa să continue ajutorul acordat celor care luptă pentru libertate și Independență.

UN DECENIU DE REFORME 
ECONOMICE SI SOCIALE 

1TEHERAN 21 (Agerpres). — Duminică au început la Teheran manifestările consacrate împlinirii unul deceniu de la inițierea programului de reforme economice și sociale în Iran.Aproximativ 5 000 de delegați, re- prezentînd toate organizațiile naționale iraniene — partide, sindicate, organizații de femei și de tineret — s-au reunit duminică pe stadionul acoperit din centrul capitalei iraniene. Aici urmează să se desfășoare, timp de șase zile, reuniuni consacrate măsurilor înfăptuite în decursul celor zece ani care au trecut de la 26 ianuarie 1963, cînd șahinșahul Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr a anunțat, pe același stadion, inițiativa realizării unui amplu program de dezvoltare, prevăzînd, în primul rînd, reforma agrară, naționalizarea principalelor resurse naturale și campania de alfabetizare.La întrunire urmează să ia cuvîn- tul, luni, premierul Amir Abbas Hj>- veida, iar marți se așteaptă să i'SțU3 teaseă o alocuțiune șahinșahul Ary mehr. Manifestările se vor încheu V vineri, printr-o amplă defilare pe străzile Teheranului.
Manifestul C.C. 

al P.C. din Chile

NOTE

„Calea greșită" este, 
singura justă

Acțiuni ofensive ale forțelor patriotice 
in apropierea SaigonuluiVIETNAMUL DE SUD 21 (Agerpres). — Lupte de o deosebită in- . densitate au izbucnit între forțele patriotice și unități ale armatei I saigoneze, într-o zonă situată la | 50 km nord-vest de Saigon, anun- ’ ță agenția France Presse. Potrivit primelor informații sosite la Saigon,

trupele saigoneze au înregistrat 46 de morți și peste 100 de răniți.Se precizează că luptele au început simbătă dimineață, printr-un atac de artilerie al forțelor patriotice asupra pozițiilor saigoneze.Se subliniază că aceasta este cea mai importantă luptă semnalată în ultimele șase luni.
Proiecte îndrăznețe de valorificare

I a resurselor NiluluiCu do! ani în urmă, în ianuarie 1971, poporul egiptean trăia un moment memorabil al eforturilor sale susținute de lichidare a înapoierii economice moștenite din perioada dominației coloniale și de înaintare a țării pe calea progresului : marele baraj de la Assuan, la a cărui construcție lucraseră timp de 11 ani mii de oameni, era funcțiune, calea unor mări radicale în înfățișarea și în torilor Grație tile ale cultura _ _ cuperat în

dat în deschizînd transfor-

există o largă preocupare pentru' sistematizarea și utilizarea pe scară cît mai vastă a potențialului său. Acest interes este pe deplin justificat dacă se are in vedere că Nilul, cel mai lung fluviu din lume, străbate nouă țări : Tanzania, Burundi, Ruanda, Zair, U- ganda, Kenya, Etiopia, Sudan și Egipt, oferind fiecăruia din-
CORESPONDENȚA 

DIN CAIRO
Nilului, ca viața locui- din valea sa.apelor fer- fluviului, agri- Egiptului a re-‘ i decursul unui deceniu sute de mii de hectare de terenuri deșertice, iar industria a căpătat noi impulsuri, ca urmare a utilizării curentului electric furnizat de marea hidrocentrală de la Assuan. „Ziua de 9 ianuarie recent — cînd prima tîrnăcop la Assuan, în vederea construirii gigantului baraj, va rămîne pentru eternitate una dintre cele mai grandioa- la dispoziția țărilor rise, confirmînd călirea' poporului nostru care a dat lumii încă din zorii istoriei una dintre cele mai strălucite civilizații".Ridicarea marii construcții hidroenergetice de la Assuan n-a însemnat, totuși, unica formă de valorificare a resurselor străvechiului fluviu. Atît în E- gipt, cît și dincolo de hotarele acestuia, pretutindeni pe unde Nilul își poartă apele,

— scria
• ’ _ __^44răsunat de1960„Al Ahram' a îă lovitură în stîncile de

tre ele ample resurse de dezvoltare economică. Aceste imense resurse nu sînt folosite însă decît în foarte mică măsură. „în ciuda construirii înalt de la — scrie greș cărui țiune este de a reține apele care se pierdeau inutil în mare, enorme cantități din prețiosul lichid se irosesc încă anual, în așteptarea executării marilor proiecte hidrotehnice care să le pună

barajulul Assuan ziarul „Pro- Egyptien" — a primă func-

verane". Cel mai important proiect privește construirea In U- ganda a rezervorului Owen, ceea ce ar transforma pămînturile din jurul lacului Victoria într-o imensă zonă fertilă și ar contribui la inmagazinarea unor cantități suplimentare de apă în lacul Albert. Puternice centrale hidroenergetice ar putea, de asemenea, să fie construite de-a lungul

v căderilor de apă care ar furniza lumină și energie la un preț ieftin. Proiectul respectiv necesită insă e- xecutarea altui proiect la fel de vital : săparea unui canal în regiunea marilor căderi de apă, plină de mlaștini, unde se pierd și se evaporă enorme cantități de apă.Aceste proiecte, ca și altele asemănătoare, menite să pună mai bine în valoare poten- țialitățile Nilului, să le fructifice în folosul popoarelor africane, au constituit obiectul recentei reuniuni de la Khartum a Comitetului tehnic al fărilor din bazinul imensului fluviu — comitet însărcinat cu întocmirea de studii privind amenajarea zonei marilor riale, cărui ceput cinci ani, bucurîndu-se de sprijin din partea O.N.U., a trecut în revistă rezultatele cercetărilor întreprinse pină în prezent și a e- laborat un vast program de aprofundare și concretizare a cestor studii.Proiectele de amenajare a marilor lacuri ecuatoriale din bazinul Nilului sînt o expresie elocventă a capacităților creatoare și cutezanței descătușate, o dovadă elocventă a dorinței țărilor africane de a pune în slujba luptei pentru lichidarea subdezvoltării, pentru progresul lor economic și social imensele resurse ale continentului.

lacuri ecuato- Comitetul, a activitate a !n- în urmă cu

a-

Nicolae N. LUPU

< :.......................... . '■

„Lunohod-2(‘ în marș spre „litoralul 
Mării Seninătății

MOSCOVA 21 (Agerpres). — De la Centrul de legături cosmice la 
mare distanță, agenția T.A.S.S. a transmis noi amănunte privind acti
vitatea aparatului selenar autopropulsat „Lunohod-2“, in cursul ședin
ței de legătură cu Terra din noaptea de 19 spre 20 ianuarie.

Pornind din locul de aselenizare spre sud-vest, vehiculul lunar a 
înaintat vreme îndelungată, fără întrerupere, pe lava bazaltică, luind 
cu asalt craterele mai mici și ocolind obstacolele mai dificile. A înce
put, astfel, o nouă etapă a experimentului din Marea Seninătății — 
marșul spre „litoralul" acesteia, unde se profilează pe cer piscurile 
ascuțite ale masivului muntos Taurus, care înconjoară ca un inel 
craterul Lemognier din zona aselenizării. Iar relieful regiunii „mari
time" urcă, în terase succesive, spre țărmul zonei „continentale".

Alături de calitățile aparatului, ș-au făcut tot mai mult simțite, cu 
acest prilej, și cele ale „echipajului" terestru, care a dobindit un ade
vărat „simț al Lunii" — priceperea de a alege calea cea mai scurtă și 
mai puțin primejdioasă conjugată cu deprinderea de a se orienta in 
fracțiuni de secundă. Îndemânarea astfel ciștigată a permis ca, in ca
drul acestei ședințe de legătură, să se treacă la o adevărată „premieră" 
în conducerea lunomobilului, care a fost antrenat in curbe cu o viteză 
aproape la fel de mare ca cea obișnuită. Un element interesant in con
ducerea lunomobilului îl constituie faptul că echipa terestră este su
pusă, înaintea ședințelor de legătură, unui riguros control medical și 
poartă un echipament special de o mare comoditate, dotat însă cu di
verse aparate și cadrane, care permit supravegherea efortului și com
portamentului echipei de „șoferi".

U.R.S.S. : „Șoferii tereștri" conduc activitatea de pe Lună a aparatului 
selenar autopropulsat, „Lunohod-2"

începutul noului an a fost marcat in Portugalia de o inedită acțiune de protest împotriva războiului colonial — acțiune care capătă o semnificație deosebită în perspectiva viitoarelor alegeri 
■ ■ parlamentare toamna acestui an.Peste cincizeci de membri ai grupării „Catolicii progresiști" s-au adunat într-o biserică din Lisabona pentru a dezbate un document prin care se cerea încetarea războiului și acordarea independenței coloniilor africane. Documentul protesta, totodată, împotriva numeroaselor arestări / fără judecată efectuate în ultimul timp în Portugalia. Participanții la demonstrație au hotărît, pentru a da mai multă greutate acțiunii lor, să de.clare greva foamei.Treptat, alte persoane s-au alăturat celor

din biserică, numărul celor ce protestau a- tingînd astfel 200. Poliția a intervenit însă cu brutalitate, împrăștiind adunarea și ares- tînd 15 participant!, printre care și.pe. profesorul universitar Pedin reira de Moura, liderul partidului de opoziție C.E.D. (Comisia electorală democratică) — partid gerile din 1969. vernul a cedierea ționarilor de stat care au luat parte la demonstrație.Episodul reflectă neliniștea autorităților față de intensificarea acțiunilor opoziției. Muncitori, intelectuali, studenți se ridică tot mai hotărît împotriva războiului purtat în colonii. Misionarii din Angola și Mozambic, care cunosc bine situația dramatică din „provincii", au devenit elemente active ale o-

admis la ale- parlamentare Totodată, gu- hotărît con- tuturor func-

poziției, demascînd politica africană a lui Caetano, cruntele a- trocități comise de u- nitățile de represiune împotriva civile.. Deosebit început să__feste masele tineretului — tinerii muncitori, studenții. îngrijorarea autorităților în fața acestor noi forțe care cer să se pună capăt războiului colonial reiese și din apelul a- dresat părinților de președintele Thomaz, cu prilejul cuvîntării de Anul Nou, de a colabora cu autoritățile in „educarea" tineretului care ar fi apucat pe o „cale greșită". în fapt, această cale — a încetării războiului și instaurării în țară a unui regim democratic — este singura justă și pe ea — s~ mul mulți

populațieide activ au se mani-

pășesc, în ulti- timp, tot mai portughezi.
M. C.

De ce nu poate fi curmat 
traficul cu stupefiante?„Atît de vastp și diversificate sînt căile pe care se efectuează traficul cu stupefiante în S.U.A. încît este practic imposibil să se a- jungă la diminuarea sa, în actualul stadiu al posibilităților de contracarare". Această concluzie pesimistă a unui raport oficial, dat de curînd publicității în S.U.A., este întovărășită de estimarea că 10—12 tone de. heroină intră anual în țară (New York fiind punctul principal de trafic), valoarea medie a cantității de heroină vin-' dute zilnic pe piața a-

mericană ridicindu-se la 17 milioane dolari.Iată, potrivit raportului, cîteva din motivele care determină interceptarea anevoioasă a narcoticelor : caracterul întîmplător al metodelor de detectare ; posibilitățile, practic nelimitate, ale traficanților de a depozita „prafurile",' în valoare de milioane de dolari, in obiecte dintre cele mai diverse — serviete diplomatice, sticle de vin, schiuri, păpuși, tocuri de încălțăminte și o infinitate de asemenea ascunzători mici, ceea ce ne

cesită cercetarea unor imense cantități de a- semenea obiecte ; în sfîrșit, existența unor conflicte și rivalități între diferitele autorități specializate, însărcinate cu problema stupefiantelor.Nu e de mirare, deci — se precizează în raport — că în 1971, în ciuda unor masive confiscări și a unor a- restări spectaculoase, ■de fapt nu s-a putut depista decit... 6,5 la sută din cantitatea totală de stupefiante ce se presupune că ar fi fost introdusă în S.U.A.
D. O
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TROLEIBUZE UTILITAREPe porțile uzinelor din Kiev a ieșit prima serie a unui tip nou de troleibuze utilitare, care urmează să înlocuiască, in incinta orașului, obișnuitele autocamioane. Noile mijloace de transport sînt mult mai silențioase, evitîndu-se totodată poluarea aerului cu gaze de eșapament.Troleibuzele utilitare au o capacitate de 8 tone și pot atinge o viteză de 70 km la oră
PENTRU SUPRAVIEȚUIREA 

URȘILOR POLARIDe curînd, Senatul american a aprobat o lege prin care se interzice pe timp de 15 ani vinatul urșilor polari și al mamiferelor oceanice. Oamenii de știință socotesc

că prin această măsură maiestuosul locuitor al ghețurilor veșnice va fi salvat de la dispariție, ca și companionii săi mai prozaici din ocean.In același sens, în urma dispoziției exprese a președintelui Luis Echiverria Alvarez, Mexicul a interzis vînatul balenelor cenușii ; totodată, pentru menținerea acestei spețe, care a devenit tot mai rară, au fost amenajate lagune speciale care să le permită înmulțirea la adăpost.
RINICHI ARTIFICIAL 

PORTATIVUn mic rinichi artificial portativ a fost pus la punct de un grup de medici japonezi. Capacitatea lui este de 30 de litri lichid epurator și prețul său este mai redus decit al aparatelor clasice, care necesită folosirea a 300 de litri lichid. Dat

fiind că la ora actuală numai în Japonia sînt solicitate aproximativ 2 600 de asemenea aparate, trecerza la producția industrială a noului tip este așteptată cu mult interes.
TENDINȚA 

DE „EXPANSIUNE" 
A MEDITERANEI -începînd din antichitate, indică un raport întocmit de un grup de cercetători italieni, ca urmare a „a- saltului" apelor Mediteranei, nivelul Mării Tireniene s-a înălțat cu un metru și continuă să crească. Astfel, la Thapos, în apropiere de Siracuza, apele mării s-au înălțat cu un metru peste un mormînt da- tind din secolul XIV î.e.n. Pe insula Ponsa, la vest de Neapole, adîn- cimea apei care acoperă construcții din epoca augustină a atins 1,33 metri.

Actualmente, cercetătorii italieni studiază, în colaborare cu specialiști iugoslavi, variațiile nivelului Mării Adriatice.
UN NOU TIP DE RADAR 

RUTIERUzinele Philips au pus la punct un radar experimental pentru reglarea circulației' rutiere. Radarul, care are dimensiuni miniaturale, este instalat pe șosea și dispune de antene emițătoare-receptoare, care funcționează pe baza efectului Doppler.Radarurile clasice nu analizează traficul global, neputînd urmări decit o singură mașină. Noul a- parat informează în permanență a- tît asupra vitezei, cît și a fluxului circulației — și aceasta nu numai pe o bandă a șoselei, ci, în același timp, pe toate benzile unei artere rutiere.
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SANTIAGO DE CHILE 21 (Agerpres). — Comitetul Central al Partidului Comunist din Chile a difuzat un manifest în legătură cu alegerile parlamentare din martie, în care cheamă la luptă pentru repurtarea unei victorii convingătoare a Unității Populare. Manifestul subliniază că actuala campanie electorală este și trebuie să fie o' amplă bătălie politică împotriva acelora care ar dori să întoarcă înapoi roata istoriei și să dea o lovitură patriei.Manifestul arată, în continuare, că masa principală a chilienilor militează pentru prefaceri sociale, pentru apărarea patriei în fața diferitelor forme de agresiune imperialistă, pentru respectarea guvernului legal, împotriva războiului civil. Este necesar, relevă manifestul, să fie demascate scopurile antipatriotice șl reacționare ale dușmanilor guvernului popular, să fie lămurite în permanență adevăratele cauze ale dificultăților prin care trece țara.„Partidul comunist se adresează clasei muncitoare, țăranilor și tutu- i ror oamenilor muncii chilieni, sp.u-, nîndu-le că sarcină sarcinilor o constituie creșterea producției agricole, extractive și industriale". După ce relevă solidaritatea internaționalistă cu Chile, în special ajutorul țărilor socialiste, manifestul subliniază : „Noi înșine, poporul muncitor din Chile, sîntem datori să depunem principalele eforturi". Manifestul a- rată, de asemenea, că sporirea producției constituie singura cale de depășire a actualelor dificultăți din viața țării și că în îndeplinirea sarcinilor economice rezidă cheia victoriei în lupta pentru atragerea majorității cetățenilor chilieni de partea cauzei socialismului.
PREGĂTIRI ÎN VEDEREA 

UNEI NOI ÎNT1LNIRI 
INDO-PAKISTANEZE 

LA NIVEL ÎNALTDELHI 21 (Agerpres). — Ministrul indian'al planificării, D.P. Dhar, care a' participat la pregătirea întâlnirii la nivel înalt dintre președîn. tele Zulfikar Aii Bhutto și primu.. ministru Indira Gandhi, de la Simla, a acordat un interviu unui grup de ziariști pakistanezi aflați în vizită în India. In acest interviu, el s-a pronunțat în favoarea unei noi reuniuni indo-pakistaneze la nivel înalt, în vederea înfăptuirii etapei următoare a acordului încheiat la Simla.Referindu-se la problema prizonierilor de război pakistanezi aflați în India, el a arătat că recunoașterea Republicii Bangladesh nu este o condiție pentru repatrierea acestora.In încheiere, D.P. Dhar s-a pronunțat pentru restabilirea, într-un viitor cît mai apropiat, a legăturilor comerciale reciproce și a schimburilor pe linie culturală dintre cela două țări.
Crearea Consiliului 

consultativ 
japono-americanTOKIO 21. — CorespondentulAgerpres, FI. Țuiu, transmite : Ministrul de externe al Japoniei, Masayoshi Ohira, și ambasadorul S.U.A. la Tokio, Robert Ingersoll, au hotărît crearea unui consiliu consultativ care să se ocupe de probleme privind Tratatul de securitate japono- american. Propunerea de înființare a consiliului a fost făcută de Japo- \nia încă de la sfîrșitul anului trecut, cu scopul de a avea la dispoziție un organism bilateral destinat examinării problemelor izvorîte din aplicarea Tratatului de securitate și prezența bazelor militare americane pe teritoriul nipon.Se apreciază că — într-o anumită măsură — și Statele Unite au dorit să dispună de un organism specializat, de legătură directă, pentru a diminua nemulțumirea japonezilor în legătură cu Tratatul de securitate»
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