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este o „lege de fier" a progresului economic
ȘTI ATI CĂ 9 ®

• ZESTREA COMPONIS
TICĂ ROMANEASCĂ 
ÎN PROGRAMELE DE 
CONCERT

...Industria electronica a a- 
sîmilat recent elemente de au
tomatizare în sistem unificat, 
centrale telefonice automate 
Pentaconta, radiotelefoane, 
numeroase aparate de măsu
ră industriale și medicale.

...Tn totalul producției ce 
va fi realizată în 1973 de uni
tățile centralei industriale de 
utilaj petrolier, produsele noi 
și modernizate dețin o pon
dere de circa 50 la sută.

...La uzina „Hidromecani
ca" din Brașov a intrat în fa
bricația de serie compresorul 
rotativ, cu un debit de 50 mc 
pe minut și o presiune de 
1,5—2 atm., care se fabrică 
în premieră la noi.

• MUZEUL BANATULUI 
LA 100 DE ANI

• NOI APARIȚII EDITO 
RIALE ÎN JUDEȚE

Blnt cîteva din știrile sosite la re
dacție în ultimul timp, care, alături 
de altele pe oare Ie primim zilnic 
din toate colțurile țării, vorbesc 
despre răspunderea cu care oamenii 
muncii din unitățile industriale pri
vesc una din sarcinile esențiale, 
prioritare, ale planului pe acest an : 
înnoirea și modernizarea produselor 
și a tehnologiilor de fabricație. Este 
vorba de o sarcină economică ma
joră, a cărei importanță a fost din 
pou și cu tărie subliniată de tovară
șul NIcolae Ceaușescu, tn cuvintarea 
rostită la recenta conferință a orga
nizației municipale de partid Bucu
rești : „Fiecare din cel prezenți aici, 
fiecare activist de partid și de stat, 
fiecare comunist și om al muncii tre
buie să înțeleagă 
lului tehnio și a 
calității 
(iei este o 
blemă 
toare

: tării 
romanești, a pro
gresului general 
al țării, a parti
cipării active a 
României la di
viziunea inter
națională a mun
cii".

O sarcină deo
sebită impune e- 
forturl deosebite 
și în primul rînd o bună organizare 
a activității complexe de moderni
zare a fabricației. In această ordine 
de idei, notăm că în întreprinderile 
din Capitală s-au stabilit măsuri 
concrete pentru îmbunătățirea per
formanțelor tehnico-funcționale ale 
produselor, un rol esențial urmînd 
să aibă comisiile de asimilare și 
modernizare a tehnologiilor și pro
duselor noi — comisii care se vor 
constitui pină la 15 februarie ax. ; 
sa cuvin relevate, de asemenea, 
și acțiunile preconizate și în alte 
județe ale țării pentru accelera
rea ritmului de înnoire a pro
ducției — rezultatul aplicării unora 
din măsuri fiind tocmai succesele 
înregistrate in acest domeniu, încă 
de la începutul noului an. Dar cînd 
se prevede ca ponderea produselor 
noi și modernizate in valoarea pro
ducției globale să ajungă in acest 
an, cumulînd și realizările din pri
mii doi ani ai cincinalului, la 47,7 la 
sută — așa cum s-a stabilit în in
dustria construcțiilor de mașini, 
cind trebuie ca, pe ansamblul prin
cipalelor ministere economice, 
ceastă pondere să atingă anul 
acesta 29 Ia sută — este lim
pede că, in fiecare oentrală și unita
te Industrială, se impun acțiuni pre
cise, cu o eficacitate certă, pentru a 
asigura Îndeplinirea planului de ln-

c& ridicarea nive-

noire ți modernizare a producției — 
ațit cantitativ, cit și calitativ.

Mai întîi, asemenea acțiuni trebuie 
să garanteze realizarea ritmică a în
noirii producției, prin dozarea rațio
nală, de-a lungul anului, a efortului 
pe care-1 incumbă modernizarea fa- 
brioațiel. De ce să nu spunem lucruri
lor pe nume ; tntr-un șir de între
prinderi există o tendință do amî- 
nare, de aglomerare a sarcinilor de 
asimilare in fabricație a produselor 
noi spre cea de a doua jumătate sau 
chiar spre ultimele luni aje anului. 
Iată cum se prezintă lucrurile — 
din acest punct de vedere — pe an
samblul Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașlni-Unelte și Elec
trotehnicii : în trimestrul I a.c. vor 
fl asimilate în fabricație 20 la sută

„împinse* în trimestrul al II-lea, apoi 
in al III-lea. Consecința ? Realizarea 
numai în proporție de 52,7 la sută a 
planului anual de înnoire șt moder
nizare a producției ! De aceea accen
tuăm asupra faptului că se cuvine 
ca, încă de pe acum, să se acționeze 
hotărit, in fiecare Întreprindere ți 
centrală industrială, nu numai pen
tru a se asigura o repartizare uni
formă, judicioasă, a efortului consa
crat înnoirii producției in 1973, dar 
chiar pentru a devansa termenele do 
asimilare a unorn dintre noile pro
duse.

Desigur, este nevoie de o înnoire 
reală, efectivă, a producției. Ce a- 
vantaje economice pot sconta să ob
țină colectivele acelor întreprinderi 
unde se introduc
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nou nevoiți să modifice 
harta acestor locuri. Pe 
milenarul fluviu, in care 
Galațiul își oglindește 
realizările, dotiindite în 
acești ani, ai noștri, la 
km 156, se conturează un 
nou port — portul mine
ralier al combinatului si
derurgic. Un nou port, 
modern, prevăzut pentru 
prima etapă cu două dane 
maritime, la care vor pu
tea acosta nave de pînă 
la 25 000 tdw. Deocamda
tă,' pe șantierul din aval 
de vărsarea Șiretului în 
Dunăre și-au dat întîlni- 
re, cu mai multă vreme 
în urmă, constructorii 
care au adus cu ei aici 
experiența unor obiective 
hidrotehnice de primă 
mărime zidite in patria 
noastră, cum sînt cele de 
la Porțile de Fier sau 
Giurgeni — Vadu-Oii.

Acum, Înainte ca prima 
navă să-și arunce ancora 
tn viitorul port minera
lier al Galațiului, stăm de 
vorbă intr-una din obiș
nuitele barăci ale con
structorilor cu inginerul- 
șef al șantierului, An
drei Glafce.

— Lucrările hidrotehni
ce pe care le efectuăm 
sînt executate potrivit 
unul principiu tehnic 
modern. Am apelat la 
coloane de beton armat, 
forate și vibrate la mare 
adîncime. Cele 55 <je. co
loane, formate din tron
soane de 6 m lungime, cu 
un diametru, de 2 m sint 
amplasate — de-a lungul 
cheiului — pe două șiruri.

Așadar, o adevărată pă
dure din beton, ai cărei 
„copaci" 
fabricați de echipele de 
fierari-betoniști sub con
ducerea șefului de lot 
Stere Văleanu, a șefului 
de echipă Dumitru Piron, 
a maistrului Ilie Miliăiță, 
Imoreună cu betoniștii, 
sudorii și dulgherii Ior- 
daehe Coman, Toader 
Mînzăraru și Ion Ni'colau. 
Acești oameni destoinici 
sînt creatorii „pădurii" 
subacvatice, pe care Du
nărea, vrînd-nevrind, tre
buie s-o recunoască ca 
fiind, a sa. Oamenii aceș
tia, vrednici, cu examene 
de prestigiu trecute cu 
brio pe marile șantiere 
ale țării, forează în inima 
șuvoaielor, înfig acolo 
copacii puternici de be
ton, delimitind astfel con
tururile viitorului port 
mineralier.

Debutul pe acest șantier 
s fost făcut de construc- 

V

tori sub apa Dunării. 
Astfel, primele lucrări au 
Inclus 
sînt:
dare a malului prin dra
ga je, lansarea de saltele 
din ‘ ' . ’'
piatră. Urmează, la rînd, 
constructorii ' șefului de 
lot lng. Petre Sandu, 
pentru a Implanta uriașe
le coloane de beton.

— Ii spunem „șantierul 
portului mineralier", par
că se scuză inginerul șef 
Andrei Glafce de această 
lămurire suplimentară.

operațiuni, cum 
lucrări de consoll-

fascine, blocaje de

portului mineralier. Sa 
executau lucrările pregă
titoare ultimei operațiunii 
lansarea palierului de oțel 
și beton — chesonul. Care 
are un diametru de 
30 de metri și o greutate 
de circa 3 600 tone, 
exact, 
piesă 
adusă, 
pe un 
struit, 
cui de amplasare defini
tivă.

O zi întreagă a durat 
operațiunea de a aduce pe

Mal 
această enormă 

din beton trebuia 
cale de 60 de metri 
canal special con- 
prin plutire, pe !o-

Portul
oțelului

© La km 156 se naște un port mineralier 
® Apa Dunării va curge la... deal 
• Magistrala industrială : Dunăre-oțel

au fost pre-

Dar, de fapt, tot ceea ce 
se face aici e un complex 
de lucrări, unele de mare 
dificultate și de înaltă 
tehnicitate.

Intr-adevăr, construc
torii de la gura Șiretului 
înalță pe geografia aces
tor locuri nu unul, ci trei 
obiective deodată, intre 
care există o strînsă in
terdependență. Este vorba 
de viitorul port minera
lier, dar și de priza de 
apă la Dunăre, precum și 
de o magistrală apă-oțel, 
cu ajutorul cărora apa și 
minereul vor ajunge în 
combinatul siderurgic.

Să urmărim insă firul 
Dunării în amonte, la cir
ca 2 km. Ne oprim la pri
za de apă. Toți construc
torii cu care am stat de 
vorbă' au fost unanim! ’n 
a aprecia că 
mai dificilă 
fost, pentru 
cu greutățile 
proape gata.

— Era prin
trecut — aflăm de la to
varășul Stan Gheorghe, 
secretarul organizației de 
partid de pe șantierul

a fost cea 
lucrare. A 

că lucrarea, 
ei, este a-

iulie anul

poziția locului definitiv 
chesonul. Erau prezenți 
oamenii pe umerii cărora 
apăsa întreaga răspundere 
a lucrării : șeful de lot 
Dumitru Pricopo, mais
trul Victor Barac, întrea
ga echipă de chesoniștl 
condusă de Radu 
Parimele de oțel, 
ale unei imense 
stăteau întinse la 
mum, asigurînd 
brul, gata să tragă după 
ele miile de tone de beton 
șl oțel.

— Adusesem chesonul 
pe locul amplasamentului 
definitiv — povestește a- 
cum Stan Gheorghe. Dar 
începerea operațiunilor 
de amplasare, de fixare 
pe malurile de ghidaj de 
pe albia Dunării a durat 
mai bine de o săptămînă. 
Lucrarea era dificilă și 
pentru faptul că aici a- 
veam nevoie de construc
tori care să fie și scafan
dri. Ne-au ajutat la a- 
ceastă operațiune însă 
scafandrii de la AFDJ...

La numai o zi după cs 
am stat de vorbă cu con
structorii l-am întîlnit pa

Dinu, 
coarde 
harpe, 
maxi- 
echili-

A 
secretarul comitetului de 
partid de la AFDJ, to
varășul Dumitru.' Dan. 
Ne-am Interesat de acești 
oameni, care zile întregi 
lucraseră acolo, pe fundul 
Dunării, pentru ca opera
țiunea efectuată de con
structori să fie încununa
tă de succes. Amintim nu
mele citorva scafandri i 
Ion Gălățeanu, Ion Di- 
mian, Nicolae Dinică, 
Nicoiae Oghină șl Con
stantin Zota.

Spuneam, in rlndurile 
de mai sus, că din comple
xul de lucrări de la gura 
Șiretului fac parte și o 
magistrală de apă și mi
nereu. Pentru ca aceasta 
să se nască, albia Șiretu
lui a trebuit să fie schim
bată pe o porțiune de 
1 200 de metri, pentru 
care s-a construit un nou 
fiod peste Șiret. Este ca- 
ea pe care o parte din 

apa Dunării și minereul 
de fier din portul ce se 
construiește aici o vor 
urma în sus. pe spinarea 
Smîrdanului cuprinsă în
tre bălțile Cătușa și Mă
lina. Altfel spus, Dunărea 
va curge la... deal, iar pa
ralel cu apa va urca șl 
„hrana" de bază a combi
natului : minereul ce va 
fi descărcat în acest port 
Magistrala despre care e 
vorba — benzi și con
ducte — pornește de la 
Dunăre, traversează Șire
tul și ia pieptiș dealul 
Bărboșilor, cale de mai 
bine de 2 km pentru 
a ajunge la locul de plă
mădire a fontei șl oțelu
lui, făcind astfel o legătu
ră osmotică între viitorul 
port mineralier si noua 
vatră a fontei și oțelului.

In încheierea acestor 
rinduri, notăm citeva cifre 
aflate de la 'tovarășul ing. 
Ionel Ccrniov, șeful ser
viciului producției de pe 

' șantier. Pină in prezent 
infrastructura noului port 
este gata în prooorție de 
75 la sută. La platformă, 
care ocupă o suprafață de 
circa 6 hectare, lucrările 
sînt executate în propor
ție de 80 la sută, iar la 
Infrastructura de la plat
formele de stocaj a mine
reului — 70 la sută.

— Ce înseamnă 
dv., constructorii, 
cifre ?

— Că sintem în 
graficele. Că ne 
tăm întocmai angajamen
tele luate.

Tudorel OANCEA 
corespondentul 
„Scînteii'

pentru 
aceste

pas cu 
respec-

7

produo- 
pro- 

hotărî- 
b dezvol- 
lndustriel TREI

Întrebări
ESENȚIALE:

&-

asigura Îndeplinirea planului

Recunoașterea de către 
societate a utilității activi
tății depuse în folosul oa
menilor reprezintă pentru 
noi nu numai „pîinea cea 
de toate zilele" ciștigată cu 
«udoarea frunții, ci și sursa 
viguroasă, perenă, a celei 
mai intense bucurii, a unei 
mulțumiri sufletești fără 
egal. După cum nimic nu 
poate fi mai descurajant și 

' mai copleșitor dedt refuzul 
acestei recunoașteri, decît 
sentimentul inutilității și al 
nimicniciei...

Dublul aspect, material șl 
spiritual, al raporturilor re
ciproce, stabilite în procesul 
muncii între individ și so
cietate determină conținu
tul noțiunii de echitate, în 
sens de corespondență în
tre ceea ce oferi individul 
ți ceea ce primește el de Ia 
societate. Iar primul temei 
al superiorității orînduirii 
socialiste în afirmarea ideii 
de echitate constă în garan
tarea dreptului la muncă al 
tuturor cetățenilor ; nu este 
vorba aici numai de con
semnarea unui principiu, cf 
și de necesitatea reală de a 
valorifica întreaga capaci
tate a fiecărui cetățean, în
tr-o societate prin excelen
ță constructivă și dinamică. 
Realizarea practică a aces
tei necesități depinde ne
mijlocit de priceperea de a 
organiza, de a repartiza ca
drele și munca, de a folosi 
în interes social întregul 
potențial acumulat la un 
moment dat, începind cu 
cele mai mici colective de 
muncă și sfirșind la nivelul 
macrostructurii social-eco- 
nomice. Dar să apelăm la 
citeva argumente concrete.

...Petru Marian, secreta
rul comitetului de partid 
din cadrul Grupului de șan
tiere nr. 5 al Trustului de

ritmul modernizării ?

gradul de eficiență?

nivelul competitivității ?

introducerea în fabri- 
într-o

din produsele prevăzute in planul 
anual de înnoire ; In trimestrul II —
16.5 la sută ; în trimestrul III — 29 
la sută, tar în ultimul trimestru —
34.5 la sută.

Evident,
cație a unui anumit produs, 
anume perioadă a anului, este condi
ționată de o serie de factori, cei mai 
importanți fiind posibilitatea asigu
rării cu materiile prime și materia
lele necesare, cu utilajele adecvate, 
ca și cererea beneficiarilor. Dar de
pășirea dificultăților din aprovizio
nare, pe de o parte, formarea și de
terminarea unei anume structuri, 
mereu mai complexe, mai preten
țioase (din punct de vedere tehnic) 
a cererii beneficiarilor nu condițio
nează, in fond, realizarea la ’ un 
nivel optim de eficiență a produc
ției 7 Și apoi, nu trebuie uitat 
că, în exemplul amintit (din pă
cate, nu este singur), eșalonarea 
neechilibrată a produselor ce vor fi 
asimilate în fabricație este stabilită 
chiar prin plan ! Ce se poate întim- 
pla pe parcurs, cind apar dificultăți, 
imprevizibile acum, in îndeplinirea 
sarcinii de înnoire a fabricației ? Iată 
situația înregistrată anul trecut la 
Centrala industrială de mașini-unel- 
te ; din diverse ■ cauze, o parte din 
produsele ce trebuiau să intre în fa
bricație în primul trimestru au fost

în fabricație anu
mite produse de
pășite din punct 
de vedere tehnic ? 
înnoirea șl mo
dernizarea pro
ducției nu sînt un 
scop în sine. Ci, 
pe această cale, 
se urmărește ri-- 
dlcarea continuă 
și substanțială 
a performanțe
lor tehnlco-eco- 
nomice ale pro
duselor, creș
terea productivi
tății muncii, re

ducerea oonsumurllor materiale și, 
înainte de orice, creșterea competi
tivității lor pe piața internațională. 
Nu mai trebuie aduse alte argumente 
pentru a dovedi că trecerea la fabri
cația unor produse uzate moral nu 
poate servi progresului economic ra
pid al industriei. Exemplul pozitiv 
dat de nenumărate întreprinderi in
dustriale — Uzina de mașini grele 
din București, uzinele „Tractorul" și 
„Steagul roșu" din Brașov, Fabrica 
de motoare electrice din Pitești, 
„Electromagnetica" din Capitală și 
multe, multe altele — ale căror 
produse reprezintă realizări ce se 
pot situa cu cinste la nivelul teh
nicii mondiale, trebuie urmat de 
toate întreprinderile, mici sau mari, 
indiferent de profil. Producție nouă 
trebuie să însemne întotdeauna pro
ducție competitivă.

Nici un moment nu trebuie să se 
piardă din vedere că introducerea în 
fabricație de produse cu înalt nivel 
tehnic șl calitativ constituie o con
diție esențială a creșterii eficienței 
economice. De altfel, practic nu mai 
putem vorbî astăzi despre creșterea 
eficienței, a productivității muncii 
•ociale și, cu atît mai puțin, despre

Dan MATEESCU

(Continuare in pag. a III-a)

construcții Cluj, 
următoarele : la 
sarcinilor și la 
muncii, într-o brigadă 
tîmplari, unii membri 
brigăzii 
erau favorizați, iar ceilalți 
erau dezavantajați în mod 
vădit. Cum tîmplarii favo

ne relata 
împărțirea 
retribuirea 

de 
al 

mereu aceiași —

unitățli ?ide conducerea 
biroul organizației de bază 
P.C.R., cu întreg colectivul 
de tîmplari, iar șeful de 
brigadă „slab" de memorie 
a fost sancționat. Poate că 
astfel ii va fi redată ține
rea de minte...

Morala acestei întimplări

T

de aluminiu din Slatina. Șeful de turâ, Gheorghe Râdulescu, regleazâ parametrii instalației Foto : E. DlchlseanuSecția anozi a Uzinei

SPORT
FOTBAL. • „Cei 17" care 

au plecat in turneul 
Iranco-spaniol • Leeds 
se pregătește pentru vi
zita rapidiștîlor bucu- 
reșteni

SCHI. Campionatele na
ționale de biatlon
Alte știri din țară și de 

peste hotare — în pag. a 
lll-a.

de continuă adîncire a de
mocratismului vieții noas
tre sociale.

Spre aceeași concluzie ne 
îndreaptă și un alt exemplu, 
relatat de Ion Bodrea, se
cretarul comitetului de 
partid din cadrul întreprin
derii de gospodărire orășe-

VIATA RATIFICĂ PRECEPTELE
ECHITĂȚII SOCIALISTE d)

Obligații reciproce ale concordanței dintre 
ceea ce dai și ceea ce primești de la societate
® Un șef de brigadă cu... memorie slabă
® Echitatea începe cu raporturile de muncă cele mai simple
® Unde poate duce o organizare defectuoasă
® Pe post de „joli-jocker " al fabricii

rizați mai erau și prieteni 
sau consăteni ai șefului, 
ceilalți și-au zis că situația 
nu putea fi rezultatul unei 
pure întimplări și și-au 
manifestat, pe bună drepta
te, nemulțumirea. S-a des
coperit, astfel, că Augustin 
Jv can. șeful brigăzii, „gre- 
ș 3" pontajele : pină și lui 
însuși și-a pontat ore de 
lucru in citeva zile în care 
lipsise. Cazul a fost discutat

A
CUM APLICAȚI LEGEA SPORTULUI ?

Procesul dezvoltării educației fizice ți sportului 
cunoaște în țara noastră accelerări și amplificări 
tot ntai evidente de la an la an. Totuși, față de 
sarcinile stringente — impuse de necesitatea creș
terii unui tineret armonios dezvoltat, fizic și 
moral, de necesitatea menținerii sănătății cetă
țenilor și de combaterea efectelor sedentarismului 
— față de posibilitățile mereu mai bune ce li se 
creează în practicarea educației fizice și sportului, 
mișcării in aer liber, adică Ceea ce numim în mod 
obișnuit sport de masă, se manifestă serioase ră- 
mîneri în urmă.

Pornind de la această constatare, și dorind să 
stimulăm dezbaterea publică a cauzelor reale și a 
măsurilor ce se impun în acest sens, rubrica 
noastră de sport își propune să publice o serie de

anchete, care să sondeze opiniile cetățenilor șl ale 
factorilor responsabili, să dezbată situația și să 
ofere sugestii folositoare.

Drept motto pentru anchetele pe care le Inaugu
răm azi, ne-am gindit să subliniem, aici, două pre
vederi de importanță majoră din Legea cu privire 
la dezvoltarea activității de educație fizică și sport :

„Educația fizică și sportul în Republica Socialistă 
România constituie activități de interes național".

.....Sarcinile fundamentale ale organelor și orga
nizațiilor care au atribuții în domeniul educației 
fizice și sportului sint : atragerea maselor de oa
meni ai muncii, îndeosebi a tineretului, in practi
carea sistematică a exercițiilor fizice și sportului, 
dezvoltarea tot mai largă a sportului de masă, 
cultivarea talentelor și imbunătățirea performanțe
lor sportive".

performanțe-

este că înfăptuirea echității 
sociale pleacă de la rapor
turile de muncă cele mai 
simple, de la relațiile din
tre colegii de echipă, dintre 
aceștia și șeful lor. Echita
tea socialistă nu poate fi 
limitată la statuarea de 
principii ; ea trebuie urmă
rită în fiecare celulă a so
cietății, zi de zi, ca o com
ponentă a procesului de 
formare a conștiinței noi,

nească și construcții Cluj. 
S-a constatat că intr-un 
număr de echipe de zidari 
și de zugravi ale întreprin
derii, șefii de echipa reali
zau cîștiguri considerabil 
mai mari decît ceilalți mun
citori din formație (uneori, 
chiar de două ori și jumă
tate mai mari !). Aceasta 
deși, avind aceeași mese
rie și lucrind cot ia cot, 
cam toți făceau același lu-

cru. Un colectiv alcătuit 
din specialiști în organi
zarea muncii a cercetat lu
crurile și a găsit explica
ția. Lucrind în acord, îm
părțirea cîștigurilor 
membrii echipei se 
proporțional cu categoria 
de încadrare a fiecăruia ; 
or, In echipele cu pricina, 
alături de un șef cu o în
cadrare superioară, 
numai muncitori de 
riile întîi și a doua.

Asemenea situații 
mină două serii de 
tăți. întîi, că în echipele 
unde există un număr dis
proporționat de mare de 
muncitori de categorii in
ferioare, aceștia sint obli
gați să efectueze și lucrări 
care cer o calificare înaltă. 
Pe de o parte, neavînd a- 
bilitatea și cunoștințele ne
cesare, calitatea lucrărilor 
nu poate fi cea dorită, iar 
pe de alta, încadrarea îm
piedică retribuirea lor pen
tru munca efectiv prestată. 
Diferențele apărute astfel 
se adaugă, fără acoperire 
in muncă, la ciștigul șefu
lui de echipă. Al doilea, că 
în echipele unde predomi
nă, în mod nerațional, mun
citorii de categorii superi
oare, aceștia sint obligați să 
efectueze și lucrări care 
cer o calificare mai redusă. 
Pe de o parte, se' cheltu
iește in 
potențial 
loros, a 
simte în 
de alta, .
va fi mai scăzut decît cel 
justificat de calificarea 
înaltă a muncitorilor. Iată

Gheorghe 
SASARMAN

intre 
făcea

lucrau 
catego-

deter- 
inechi-

mod ineficient un 
de muncă va- 

cărui lipsă se re- 
alte echipe, iar pe 

nivelul ciștigului

„Ce loc ocupă — sau 
ar putea ocupa — spor
tul în timpul liber al ce
tățeanului ? Șe încearcă 
la dv. — și cum 7 — for
marea, la tineri, a unei 
educații pentru sport, 
pentru practicarea cu 
regularitate a exercițiului 
fizic 7 Ce efecte imediate 
constatați 7“ Pe o aseme
nea temă am efectuat, in 
aceste zile de iarnă, un 
sondaj de opinie la Iași, 
avind ca interlocutori re
prezentanți dintre cei mai 
autorizați. Ne-a interesat 
cu predilecție cum sint 
organizate și popularizate 
acțiunile la finele săp- 
tăminii, pentru vacanțe, 
In general pentru acele 
perioade cînd fiecare are 
timp liber pentru odihnă, 
pentru destindere.

„Deschizător de pîrtie", 
in discuția noastră, avea 
să fie președintele con
siliului 1 ' ‘ 
educație fizică și sport. 
Ion Șorcaru :

„Defalcat din calenda
rul central și, mai ales, 
prin intervenția forurilor 
respective din județ, a 
cluburilor și asociațiilor 
sportive, programul acti
vităților sportive de masă 
este deosebit de bogat. 
Sint lucruri 
sează și pe 
și are timp 
vreun sport, 
rul doar i 
sportiv. Un asemenea du
blu efect, „susținind" in 
fond și bugetele, produc 
sporturile pe echipe, la 
noi mai mult fotbalul și 
voleiul. Vreau să spun 
însă că pentru timpul li
ber, în sensul întrebărilor 
dv., sportul nu este cău
tat și nici nu este oferit 
nici' măcar în măsura mi-

nimală. Cauzele ar fi 
multe : lipsa unor condi
ții materiale (terenuri, 
iar acum, iarna, săli), re
zerva multor cadre didac
tice, ca și a conducerilor 
unor școli și facultăți de 
a recomanda și oferi e- 
levilor și studenților, în 
mod permanent, mijloace

— a reprezentantului con
siliului sindical județean, 
G. Craus : „Ceea ce ex
plică deseori pustietatea 
de la bazele sportive este 
nepopularizarea competi
țiilor, a locurilor și orelor 
de acces. Nu mi se pare 
deloc firesc ca la Iași, 
unde sînt atîtea posibili- l

cafă-barurile 
de frecven- 

pentru că

județean pentru

care intere- 
• cel ce vrea 

să practice 
și pe amat.o- 

de spectacol

(Continuare în pag. a Il-a)

Ancheta noastră în județul Iași

Avem puține
baze sportivei

De aceea
sînt goalei?

pentru activități recrea- 
tiv-sportive, prea puți
nele amenajări simple 
pentru sport în incinta 
școlilor, in noile cartiere 
de locuințe".

Nu putem împărtăși 
întru totul spusele inter
locutorului. Intr-adevăr, 
raportate la numărul lo
cuitorilor, bazele sportive 
din Iași sint relativ pu
ține. Dar de ce și... a- 
proape pustii 7 Iată, pe 
scurt, părerea — la care 
subscriem fără rezerve 1

tăți pentru o permanentă 
șl calificată propagandă, 
pentru formarea unei e- 
ducații pentru practica
rea sporturilor, filmele 
de scurt metraj, afișajul 
public, broșurile, progra
mele caselor de cultură, 
sfaturile medicilor să nu 
aibă in vedere o stărui
toare și competentă în
drumare a tineretului că
tre stadioane, 
cursiile pe 
mișcarea in
Dacă și la noi cinemato-

grafele șl 
sint destul 
tate, este și 
responsabilii lor știu să-și 
tacă reclamă...".

Un adevăr. La Iași — 
care, din păcate, nu este 
un exemplu singular — 
asemenea popularizări, 
pentru ca sportul 
tre în competiție 
lelalte „activități 
tare", spre a ocupa 
cit de mic în timpul li
ber al tineretului, sint ca 
și inexistente. Este posi
bil oare ca, în timp ce 
după-amiaza și seara cir
culația pe arterele cen
trale este intensă, Ia ci
nematograf coadă, la ba
rul „Unirea" nici un Ioc 
liber, tribunele modernei 
săli de sport (care îri a- 
cele zile găzduia un im
portant turneu feminin 
de handbal) să fie jumă
tate goale, iar pe singura 
pistă de gheață de la 
ștrand doar cițiva copii 
și... paznicul 7 Turneul 
divizionar de handbal nu 
era anunțat decît prin 
citeva afișe izolate. Des
pre patinoarul natural, 
nici măcar atît !

„Cei peste 150 000 de 
elevi din școlile județu
lui Iași — ne spunea in
spectorul școlar județean 
Vasiîe Lupașcu 
antrenați, 
bilități 
acțiuni 

.serbări 
masă, 
tabere 
timpul

să in- 
cu ce- 
seden- 
un loc

sint 
după posi- 

și aptitudini, in 
sportive adecvate: 
și demonstrații de 
gimnastică zilnică, 

și excursii în 
vacanțelor, «Festi-

către ex- 
jos, către 
aer liber.

1. DUM1TRIU
M. CORCAC1

(Continuare 
in pag. a III-a)
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SCENA

actualitatea culturală
EXPOZIȚII

e Pe scena Teatrului Mic din 
Capitală puteți urmări „PREMIE
RA" de John Cromwell cu Olga 
Tudorache și lea Matache. Regia : 
Laurențiu Azimioară. Scenografia : 
Doina Levința.

0 Teatrul de stat din Tg. Mureș 
a prezentat, recent, premiera specta
colului „STRIGOII" de H. Ibsen.

0 Teatrul „Maria Filotti" din 
Brăila a prezentat în premieră 
„PHILADELPHIA, EȘTI A MEA" 
de Brian Friel, Regia : 
mer. Scenografia : T. 
nescu.

o Colectivul Teatrului 
stat din Sf. Gheorghe ; 
lntîia premieră din

Ivan Het- 
Constanti-

maghiar de 
a prezentat 

__ „______  __i noul an : piesa 
.JUDECĂTORUL DIN ZALAMEEA" 
de Calderon de la Barca. Regia este 
semnată de Kiss Atilla. în distribu
ție : Kiraly Jozsef, Fekete Gyula, 
Forrai Ferenc, Kato Sandor, Kuti 
Istvan, Szabo Maria, Dalnoky Zsoka.

• Miercuri, 7 februarie, Teatrul 
maghiar de stat din Cluj anunțăȘIpremiera piesei „PUTEREA 
ADEVĂRUL" de Titus Popovicl.

jj1
Colectivul teatrului de copii „Ion 

Creangă" va prezenta pînă la 18 
februarie la Teatrul „Carră Thorig- 
ny“ din Paris, condus. de Silvie 
Montfort, 30 de spectacole cu „Snoa
ve cu măști" de Ion Lucian și Virgil 
Puicea. Spectacolul realizat in regia 
lui Ion Cojar a cucerit plnă în pre
zent aplauzele publicului din State
le Unite ale Americii, Canada, 
Italia șl Cuba.

Teatrul radiofonic
două decenii de cînd 
Radiodifuziunii mai

Sint aproape 
în studiourile 
mulți actori de frunte ai scenelor 
bucureștene au Înregistrat pe bandă 
de magnetofon versiunea radiofonică 
a capodoperei lui Maxim Gofkl : 
„Azilul de noapte". Această înregis
trare memorabilă a teatrului radio
fonic, păstrată in „Fonoteca de aur", 
va fi difuzată, miercuri 7 februarie, 
prilej cu care vor putea fl reascul- 
tate vocile unor maeștri ai scenei 
românești, printre care : G. Storin, 
George Vraca, Ion Manolescu, V. 
Maximilian, Jules Cazaban, Alexan
dru Critico, Gh. Ciprian, Niki Ata
nasiu, Maria Filotti, Costache Anto- 
niu, Radu Beligan, George Calbo- 
reanu, Marcel Anghelescu, Aura 
Buzescu, Irina Răchițeanu-Șirianu, 
Toma Dimitrlu, Sandina Stan, Gina 
Petrini.

In săptămîna 5—11 februarie, tea
trul radiofonic va mai difuza : • 
Luni 5 februarie, în premieră, sce
nariul ’ radiofonic „Auzul șl vocea" 
de Silvia Andreescu și Teodor Mă- 
nescu,, lucrare distinsă cu premiul II 
lâ concursul de scenarii al Radiodi
fuziunii Române — ediția 1972 ; 
0 Marți, 6 februarie, adaptarea ra
diofonică a comediei „Don Gil de 
ciorap verde" de Tirso de Molina, 
cu Marcela Rusu, Ion Lucian și Fory 
Etterle în fruntea distribuției ; 0 Vi
neri, 9 februarie : „Domnișoara Nas- 
tasia", adaptare radiofonică după 
comedia tragică a lui G. M. Zamîi- 
rescu, avînd în distribuție pe Raluca 
Zamfirescu, Costache Antoniu, Cons
tantin Rauțchi ș.a. De asemenea, in 
săptămina respectivă se va difuza 
serialul „Cosma", șase episoade dra
matizate după Panait Istrati. Rolu
rile principale ale serialului sînt 
interpretate de actorii Ion Marinescu, 
Sandu Sticlaru, Mircea Albulescu. 
Ștefan Mihăilescu-Brăila.

Zestrea componistică 
românească

în programele de concert

• ARTA FINLANDEZA CONTEM
PORANĂ, va fl prezentată publicului 
românesc în sala Ateneului Român 
(str. Franklin nr. 1—3) cu începere 
de marți 6 februarie.

Constituie deja o 
permanență a vieții 
noastre artistice faptul 
că programele bucu
reștene de concert re
levă în mod constant 
valori — țn mare 
parte autentice — ale 
componisticii româ
nești ; sint creații a 
căror bogăție de sem
nificații desemnează, 
în mod Cert, o spiri
tualitate fecundă, ele
vată, o spiritualitate 
pe care cultura noas
tră muzicală a ultimi
lor ani o nuanțează în 
mod pregnant. Șl nu 
este, oare, grăitor 
din multitudinea 
crărilor românești au
diate de la începutul 
acestei stagiuni — _ 
lături de primele au
diții aureolate de en
tuziasmul oricărui de
but — un număr 
portant îl reprezintă 
reluările, deosebit de 
revelatoare atît sub 
raport valoric, cît șl 
al . autenticității pro
blematicii expuse de 
artist 1 Selecția ope
rată astfel devine ea 
însăși un act de cultu
ră. Dar, în plus, trebu
ie apreciat efortul in
stituțiilor 
concert 
creațiile 
românești 
cult mal 
national; 
nlcă dirijorul ameri
can Adrian Sunshine, 
iar la Radioteleviziu- 
ne pianistul canadian 
Mak McCray și diri
jorii Karl von Gara- 
guly (Olanda) șl Ser
ge Baudo 
prezentat 
parțlnînd 
de azi al 
neștl de 
Alături de aceștia, In- 
terprețli noștri — di
rijorii Ion Baciu, Ca
rol Litvin, 
Crlstescu, 
„Ars Nova" 
de Cornel Țăranu, me- 
zzosoprana Martha 
Kessler, organistul Ma
tei Kozma șî alții — 
au prezentat, In ulti
mele săptămîni, lu-

crări ale repertoriului 
românesc contempo
ran.

Dintre primele au
diții ce consider că vor 
deveni prezențe pe
riodice în viața noas
tră de concert, trebuie 
relevată piesa simfo
nică „1907“ de Tibe- 
riu Olah. creație de un 
dramatism aproape tre
pidant. o mare creș
tere dinamică — tră- 
dînd o necuprinsă re-

că 
lu-

a-

noastre de 
de a plasa 

componistice 
intr-un cir- 
larg, inter- 
la Filarmo-

(Franța) au 
lucrări a- 

maeștrilor 
școlii româ- 

compoziție.

Mircea 
formația 
condusă

CRONICA
MUZICALĂ

voltă lăuntrică — me
lodie ce răsună 
xistic în final.

Prezentată de 
mația clujeană 
Nova", lucrarea . 
pozitorulul Mihai Mol
dovan, „Cîntece stră
bune", atinge 
ma cardinală 
sării specifice 
trebuie să o 
dească Un artist 
școală națională ; 
relevă lumea spiritua
lității noastre, adevă
rată și robustă, fără 
a apela direct la un 
material 
lodic de 
populară.

Poemul 
„Nunta" de 
povici desemnează 
accentele unui lirism 
firesc. înseninat, pre- 

a 
a 

poșt
ale

paro-

for- 
„Ars 
com-

proble- 
a adre- 
pe care 

dobîn- 
de 
ea

ritmico-me- 
ema nație

coregrafic
Doru Po- 

in

ocuparea evidentă 
compozitorului de 
sonda bogatele 
bilități expresive 
melosului, ale ritmu
rilor noastre popu
lare ; iar aceasta în- 
tr-o lucrare ce oma
giază în chip simbolic 
extazul nunții.

Dintre lucrările 
reprezintă — cum 
mai menționat — 
luări semnificative ... 
programele de concert 
din ultima vreme, tre
buie amintită sulta

CARNET
— Dirijorul Mlhaî Brediceanu con

duce în această seară la Ateneul 
Român, ora 20,30, concertul filarmo
nicii bucureștene dedicat studenților 
Centrului universitar București ; în 
program lucrări de Haendcl, Beetho
ven și Myriam Marbe.

— Mline seară, la Sala Mică, pia
nistul Valentin Gheorghiu, violonis
tul Ștefan Gheorghiu, violoncelistul 
Cătălin Ilea, cvartetul „Pro Arte" ți 
contrabas is tul Boris Bolcu, prezintă

MUZEUL BANATULUI
DE ANILA 100

Moment Important în viața cultu
rală a Timișoarei, împlinirea celor 
100 de ani de activitate a Muzeului 
Banatului a cunoscut un larg răsu
net pe plan local și național. Prin 
munca neobosită a custozilor, muzeo
grafilor, oamenilor de cultură, dona
torilor, colecțiile muzeului au sporit 
an de an, atît din punct de vedere 
numeric cit și valoric. La început, 
funcționînd într-o singură sală, mal 
apoi mutat în diferite clădiri care, 
pe măsura creșterii colecțiilor, deve
neau improprii, muzeul și-a găsit 
spațiul adecvat de-abia în anii pu
terii populare cînd s-a mutat în clă
direa Castelului Huniazllor.

Ultimele două decenii și jumătate 
au însemnat pentru Muzeul Banatu
lui deschiderea de expoziții noi care 
au valorificat sub cele mai moderne 
indicații muzeografice colecțiile va
loroase de arheologie, de documente 
Istorice, obiecte etnografice, opere de 
artă, materiale deosebit/de prețioase 
privind fauna și flora șl au dus la 
transformarea muzeului într-un im
portant factor de educare activă a 
maselor largi de

Astăzi, Muzeul 
complex muzeal 
mari din țară 
vechea clădire 
zilor, unde se 
șl de științele 
lui bastion al

oameni ai muncii. 
Banatului este un 
dintre cele mai 
cuprinde pe lingă 
Castelului Hunia-

Și
a

află secția de istorie 
naturii, etajul fostu- 
cetății (clădire com-

plet refăcută în stilul inițial), unde 
se amenajează o expoziție perma
nentă de artă populară bănățeană, 
secția de etnografie amenajată la 
marginea orașului, precum și bogata 
rețea muzeistică din județ. Secția 
de artă amplasată într-o frumoasă 
clădire de la sfîrșitul secolului tre
cut, recent reamenajată, întrunește 
norme de expunere moderne.

Reorganizate în cinstea centenaru
lui, numeroasele expoziții ale mu
zeului au fost cadrul de desfășurare 
a festivităților care s-au deschis la 
Aula Magna a Universității din Ti
mișoara. Ele au arătat atît participan- 
ților, cît și publicului larg succesele 
deosebite Înregistrate de muzeu în 
cei 100 de ani de activitate, au mar
cat printr-o serie întreagă 1 de reu
șite munca modestă neobosită a lu
crătorilor săi.

Ordinul „MerJtul cultural" clasa I, 
acordat muzeului, ca și ordinele și 
medaliile conferite pentru activitate 
meritorie desfășurată în domeniul 
muzeistic, au încununat o prestigioa
să strădanie culturală. Aniversarea, 
prilej minunat de a demonstra deo
sebitele realizări înfăptuite pe tărîm 
științific și expozlțional. a fost și un 
prilej de a privi în viitor, de a con
tinua cu noi succese activitatea a- 
cestei instituții seculare.

Rodica Vîrtaciu MEDEEET

t V

PROGRAMUL I

17,30 Curs de limbă franceză. Lec
ția a 40-a.

18,00 Telex.
18,05 La ordinea zilei : Azi in ju

dețul Maramureș.
Căminul.
Ecranul — emisiune de ac
tualitate șl critică cinemato
grafică.
1001 de seri.
Telejurnal. ■ Cincinalul Îna
inte de termen — cauză a 
întregului popor.

20,00 Melodia săptămînii : „Cinci
nalul în patru ani și jumă- 

" ........ pe

20,43 Roman foileton : „Destăl- 
•nulre". Ultimul episod — 
„Urmărirea".

21.30 Revista literară TV. 1 
patriotică, poezia unei 
gura Iubiri. Emisiune 
Adrian Păunescu.

22,10 24 de ore.
22.30 Teleglob : Itinerar belgian de 

M. Murgu.
22,50 Ctntă pentru dv. Marla Clo- 

banu.

PROGRAMUL n

18,20
19,00

20,00 Avanpremiera. 
20,05 ' '

20,M

Poezia 
I sin- 

de

tate" de H. Măllneanu, 
versuri de H. Negrln.

20,03 Ancheta TV : S.O.S. sau 
tul omeniei. Emisiune de 
hai Stoian.

tes- 
Mi-

Film serial pentru copil : 
„Delfinul Flipper".
Dans șl muzică de pretutin
deni. Program muzical din 
R.P. Polonă.
Prin codrii de sub apă. Pro
ducție a studioului de filme 
documentare „Al. Sahla". 
Regia Dona Barta.
Publicitate.
Film artistic „Calvarul". 
După romanul cu același ti
tlu de Alexei Tolstoi. Regla 
Grigori Roșal. Cu : R. Nlfon- 
tova, N. Veselovskaia. Seria 
a n-a — „Anul 1918".

•ț

A

ce 
am 
re
in

\

orchestrală „Scene" de 
Ștefan Niculcscu, 
creație remarcabilă
prin tendința vădită 
de esențializare a ex
presiei. prin aspectul 
luminos și construc
tiv al acesteia. I se 
adaugă Concertul pen
tru pian, alămuri șl 
percuție de Aurel 
Stroe ce desfășoară — 
cu o implacabilă lo
gică — evenimente 
muzicale de o extre
mă acuitate a adresă
rii, evenimente rela
tate in viziunea di
namică a artistului 
contemporan marilor 
evenimente ale epocii. 
De asemenea, Concer
tul pentru orgă șl or
chestră de Andreas 
Porfetye rămine Im
presionat prin echi
librul realizat 
complexitatea 
interioare a partiturii 
și bogăția mijloacelor 
de prelucrare a mate
rialului muzical. In a- 
celasi 
trebuie 
două 
cunoscute, 
frecvente ale marelui 
repertoriu simfonic 
românesc ; este vorba 
desore poemul simfonic 
„Luceafărul" de Pas
cal Bentolu și „Vis 
cosmic" de iTeodor 
Grigoriu, creații ce va
lorifică, în chip dife
rit și original, marea 
moștenire a geniului 
enescian, accentuîn- 
du-I în contemoora- 
neitate largile 
ficații. Alături de 
ceste lucrări. 
„Meditațiilor" 
tru orchestră - de ca
meră, opus, aparținind 
compozitorului Wil
helm Berger, aduce o 
legitimă tendință de 
universalizare ex
presiei. o veritabilă 
meditație lirică — de 
un umanism autentic, 
contemporan — o re
flecție asupra posibi
lităților de adresare, 
de comunicare a ar
tistului cu semenii găi.

• La Galeriile de artă „Orizont" 
(bd. N. Bălcescu 23) s-a deschis, în 
cursul săptămînii trecute, expoziția 
de sculptură a LIANEI AXINTE.

• MARIN GHERASIM — pictură 
și ALEXANDRU BREȚCANU — 
sculptură își prezintă lucrările, înce
pind de azi, la Galeriile de artă 
„Apollo" (Calea Victoriei nr. 56).

o Cenaclul „Ion Andreescu" a or
ganizat în sala din bd. Gh. Gheor- 
ghiu-Dej nr. 32 o expoziție de pic
tură șl gravură semnată de prof. 
RODICA DRACEA.

intre 
vieții

context rrfai 
menționate 

lftcrărl foarte 
prezențe

semni- 
a- 

ciclul 
pen-
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MUZICAL
un festival de muzică de oameră de 
Schubert.

— Formația clujeană „Collegium 
musicum academicum" și violonistul 
Avy Abramovtci, susțin miercuri 7, 
tot la Sala Mică, un concert de mu
zică preclasică germană.

— In cadrul ciclului concertelor 
simfonice intitulate Tribuna tinerilor 
dirijori, Ovidiu Bălan conduce joi 8, 
Orchestra Simfonică a Radiotelcvi- 
ziunii române ; solista concertului va 
fi pianista franceză Anne Queffelec.

— Filarmonica de stat „G. Enescu" 
11 prezintă la Ateneul Român — vi
neri 8 și sîmbăiă 9 — la pupitrul or
chestrei simfonice, pe dirijorul Ro
berto Benzi.

— Sala Studio a Ateneului găzdu
iește duminică 11, ora 20, recitalurile 
pianistului Dan Atanasiu și violonis
tei Cristina Ardeieanu.

IAȘI (corespondentul „Scîhteii", 
Manole Corcaci). — Elevii liceului de 
muzică și artă plastică „Octav Băn- 
cilă" din Iași au deschis zilele aces
tea la Casa de cultură a tineretului, 
la Casa sindicatelor și in localul li
ceului cîteva expoziții Interesante. 
Este vorba de expoziția „Majoratu
lui", ,unde sînt expuse peste 100 de 
lucrări de pictură, sculptură și gra
fică din viața tinerilor, o expoziție 
de afișe politioo-sociale, alta de pic
tură și sculptură oonsacrate aniver
sării a 40 de ani de la luptele cefe
riștilor și petroliștilor, precum și o 
expoziție de grafică de carte. Viitorii 
artiști plastici ieșeni au pregătit, de 
asemenea, o expoziție de pictură și 
sculptură pe teme din agricultură, 
care va fi deschisă în curînd la fer
ma Popricani a I.A.S. Iași.

ECRAN
• DRUMUL SPRE VEST, produc

ție a studiourilor americane în re
gia lui Andrew V. McLaglen. Un 
western închinat pionierilor ameri
cani care în 1843 porniseră să cuce
rească vestul sălbatic. In fruntea 
distribuției : Kirk Douglas, Robert 
Mitchum și Richard Wldmark.

• GROZAVUL DINTR-A V-a B, 
producție a studioului Maxim Gorki, 
dedicată micilor spectatori și reali
zată de un cunoscut maestru al fil
melor pentru copii : regizorul Ilia 
Frez. Imaginea : G. Tutunov. In dis
tribuție : Andrei Voinovski; Roza 
Aghișeva, T. Peltțer.-

Noi apariții 
editoriale
în județe

MIERCUREA CIUC - (corespon
dentul „Scinteil" T8m5rl Geza). — 
De curînd a ieșit de sub tipar un 
album de fotografii intitulat „JU
DEȚUL HARGHITA ÎN IMAGINI", 
editat de Comitetul județean de 
cultură și educație socialistă. Alături 
de frumusețile peisajului local, 
albumul prezintă noi unități indus
triale și capacități de producție, 0- 
glindind, prin imagini grăitoare, 
viața nouă a . celor 300 000 locuitori 
ai județului — români și maghiari 
— animați de un fierbinte patrio
tism, angajați cu toată capacitatea 
lor creatoare în dezvoltarea într-un 
ritm susținut a României socialiste.

★
BRĂILA — (corespondentul „Scîn- 

teii", N. Gr. Mărășanu) — „TREP-; 
este titlul unei ample culegeri 

apărute la Brăila sub în- 
Centrului de îndrumare a 

populare și a mișcării artis- 
masă al județului. Noua cu- 
grupează versurile și proza 

lo- 
numeroase lucrări

TE"
literare 
grijirea 
creației 
tice de 
legere _ .
membrilor cenaclurilor literare, 
cale. Incluzînd .....
închinate patriei și partidului, ea a 
fost difuzată căminelor culturale și 
caselor de cultură pentru a veni în 
sprijinul mișcării artistice de masă.

Două răspunsuri so
site la redacție relie
fează o concluzie im
portantă. care merită 
subliniată din capul 
locului. Este vorba de 
sancționarea pe care o 
aduce societatea, mai 
devreme sau mai tîr- 
ziu — dar o aduce — 
celor ce nu țin seama 
de opiniile colectivu
lui pe care îl conduc, 
care se răzbună pe cei 
ce critică principial, 
tovărășește, nu se în
grijesc de apărarea și 
dezvoltarea avutului 
obștesc, se folosesc de 
funcțiile deținute pen
tru obținerea de avan
taje personale — in
diferent de locul și 
funcția pe care o o- 
cupă. Iar sancțiunea 
se dovedește severă, 
începind cu scoaterea 
din funcție a celor ce 
recurg la asemenea 
practici șl plnă la de
ferirea lor organelor 
de stat competente.

CURIER
JUDEȚEAN

Corespondenții
„Scînteii" transmit:

fost arestat". După, ce 
sint arătate grave a- 
buzuri care au preju
diciat averea obșteas
că cu multe sute de 
mii de lei, în referat 
se precizează că „nu 
au existat o colabora
re și un spirit colec
tiv de muncă în so
luționarea problemelor 
mari din unitate..., 
creîndu-se o atmosfe
ră de lucru nesănă
toasă. Pe director îl 
caracterizează abuzu
rile și minciuna, folo
sește metode de Inti
midare împotriva ce
lor care îi arată lipsu
rile" (subl. ns.). In în
cheiere, în referat se 
subliniază : „Apreci
ind că Achim Crăciun 
și Gitnn Ionel (șeful 
contabil — n.n.) au 
Încălcat legile și au 
săvirșit abuzuri, s-a 
propus destituirea ce
lor doi din funcție, 
sancționarea lor ne 
linie de partid și Im
putarea prejudiciilor 
aduse upitătii. măsuri 
ce au fost duse la în
deplinire. In conti
nuare, cazul va fi an
chetat de organele • de 
urmărire penală".

Citind răspunsul, re
zultă că s-a trecut, to
tuși. cu prea mare ușu
rință peste răspunde
rea ce-i revine condu
cerii U..T.C.A.P.. care 
avea oblfgațfii să con
troleze activitatea con
ducerii acestei între
prinderi. sub raport 
moral și economic, să 
fi luat din vreme a- 
ceste măsuri pentru a 
curma 
a evita 
dauna 
ștesc.

BACĂU

ale prlmaru- 
fost angajate 
instituții din 

cărora le-a

Complex 
aufoservice 
„Dacia"

In municipiul Bacău a fost con
struit și dat, parțial, in funcțiune un 
modern complex autoservlce „Da
cia". El dispune de hale de repara
ții curente și capitale ale autoturis
melor „Dacia-1 100“ șl „Dacia-1 300", 
de ateliere de tinichigerle și vopsl- 
torie. o hală destinată operațiilor de 
verificare a mașinilor, un depozit 
zonal de piese de schimb. Com
plexul este înzestrat cu utilaje de 
înaltă tehnicitate, Intre care un 
tester electronic pentru carburație 
și aprindere, aparat de verificare 
geometrică a direcțiilor, instalații 
speciale de schimbare a uleiului la 
motor și la cutia de viteză.

liilor de aragaz, s-a 
stabilit că s-au comis 
abuzuri. S-au reparti
zat butelii in special 
rudelor primarului, cu 
toate că in comună 
sînt locuitori care au 
greutăți familiale mai 
mari... In primăvara 
anului trecut, cu oca
zia repartizării loturi
lor personale membri
lor cooperatori, pri
marul a insistat să 
se atribuie terenuri 
unor persoane care 
nu aveau dreptul, in- 
călcîndu-se statutul 
C.A.P. El Însuși are 
in folosință, ilegal, 57 
de ari". Din răspuns 
rezultă, apoi, că in 
ultimii ani mai mul
te rude 
lui au 
la. unele 
comună,
acordat diferite favo
ruri materiale, in timp 
ce „cu anumlți cetă
țeni vorbește urît și le 
adresează cuvinte jig
nitoare... Majoritatea 
lipsurilor și abaterilor 
din activitatea lui 
Șerban Petru au fost 
cunoscute de secreta
rul comitetului co
munal de partid, însă 
niciodată 
analizate. Mal 
în timpul cercetărilor, 
tov. Stoiciu. Bucur, în 
loc să ia poziție prin
cipială, față de aba
terile primarului, a 
Încercat să le minima
lizeze și să considere 
ca vinovat! principali 
pe cei ce au sesizat".

In încheiere, în răs
puns se subliniază că 
secretariatul comite
tului județean de par
tid „a hotărtt sancțio
narea cu „vot de blam 
cu avertisment" a lui 
Serban Petru, discu
tarea Ini în comitetul 
comunal de partid șl 
destituirea din func
ția de președinte al 
consiliului popular co
munal ; sancționarea 
cu „vot de blam" a 
lui Stoiciu Bucur, dis
cutarea lui în comite
tul comunal de partid 
st schimbarea din 
funcție".
Concis, la obiect 
Ea alte scrisori ?î 
sesizări trimise
am primit urmă
toarele răspun

suri t
Ministerul Educați

ei șl Invățămîntulul : 
„S-au luat măsuri de 
către Baza de desfa
cere a cărții din Bucu
rești, împreună cu 
Centrul de librării A- 
rad, pentru asigura
rea manualelor nece
sare Liceului agricol 
din Arad, onorlnd co
menzile făcute de 
școală".

Consiliul popular al 
județului Vîlcea : „S-a 
luat legătura cu orga
nele consiliului popu
lar al comunei Bărbă
tești, pentru a dispu
ne de urgență pune
rea în funcțiune a ilu
minatului public".

Direcția generală 
mișcare șl comercial a 
M.T.Tc. : „Urmare a 
scrisorii privind anu
larea trenului 231/232 
pe distanța Bucu
rești—Sibiu, vă co
municăm că, începind 
cu data de 11 ianua
rie 1973', aceste tre
nuri s-au repus în cir
culație".

Consiliul popular al 
orașului Zimnicea : 
„Conducerea I.G.C.L. 
Zimnicea a luat mă
suri de urgentare a 
punerii In funcțiune a 
întregului parc de au
tobuze și de corelare 
a programului de tra
seu cu cel al trenuri
lor care sosesc și plea
că din oraș".

Consiliul popular
municipal Sighetu
Marmației : ,,S-a apro
bat. de către Consiliul 
popular al județului 
Maramureș, construi
rea în anii .1973—1974 
a unei creșe zilnice 
în cartierul Cuza 
Vodă".
Necuîal ROȘCA

Nu ! Nu v-ațl 
„dat foc 

la valiza" !
„Lucrez în cadrul 

uniuniii județene a 
cooperativelor agrico
le de producție, sec
torul magazine, cu 
denumirea Agrocoop 
I.I.V.P.A. Craiova — 
ni se semnala Intr-o 
scrisoare adresată re
dacției. Directorul în
treprinderii, Crăciun 
Achim, se poartă cum 
nu se poate de urît 
cu salariații și este 
pus pe căpătuială, nu 
glu-mă !“ După ce a- 
răta o serie de abu
zuri, cu consecințe în 
dauna avutului ob
ștesc, autorul scriso
rii sublinia că l-a 
criticat pe- director în 
ședințele de partid Cu 
gîndul că se va în
drepta. „Dar — se 
spune mai departe in 
scrisoare — a primit 
critica cu ură. Ba, ci
neva mi-a spus că 
„mi-am dat foc la va
liză". Scuzați-mi ex
presia, dar. Intr-ade
văr, s-au făcut pre
siuni asupra mea pen
tru a-m! căuta servi
ciu în altă parte. Am 
refuzat..."

Comitet»! județean 
Dolj al P.C.R. ne-a 
trimis un răspuns din 
care rezultă că un 
colectiv de activiști 

’ de Partid și de stat 
a analizat amănunțit 
activitatea întreprin
derii și stilul de mun
că al conducerii. S-a 
constatat că „s-au să- 
vîrșit abuzuri de că
tre directorul între- 

. prinderii și abateri de 
ordin nrofesfona! in 
comnartimentul con
tabil". Din referatul 
de cercetare rezultă 
că. la unitatea sus- 
amintltă, timn înde
lungat s-au încălcat 
grosolan legile statu
lui. favorizînfi»-se fur
turile si hoțiile, iar 
directorul și alte ca
dre din conducere 
s-au comportat, brutal 
în raporturile de mun
că cu salariații. Ast
fel. în timn ce se des
făcea ileeal contractul 
de muncă unor sala
riat!. angajarea ner- 
sonalului onerat'v si 
t“hnlc-administrat'v se 
făcea prin încălca
rea hotărîrilor de 
stat și a instrucțiu
nilor U.N.C.A.P. Au 
fost încadrate în func
ții de gestionari ner- 
soan» cu antecedente 
penale, iar unii au ft>st 
menținuți,, deși cu o- 
ca’’a inventarelor au 
fost găsiți cu l*ps»ri 
mari în gestiune. Se 
AS r*a exefnnlu pe Tnn 
V’ăieus, care, fiind 
g*sit la 31 decembrie 
1n7i cu un minus de 
89 999 lei „a fost 
menținui 
în funcție
.recuperarea 
oină țn luna mai 1972. 
cînd. fiind găsit cu o 
nouă linsă, de ’10 mii 
lei. 1a intervenția or
ganelor de miliție.

abuzurile și 
pagubele în 

avutului ob- 
____ Este, credem, 
un asnect esențial, de
loc de neglijat.

în zfftîâr an hatut 
HnjmurH» 
Brașovului

O scrisoare sosită 
la redacție sesiza că 
Serban Petru, mem
bru al biroului comi
tetului comunal de 
partid și primarul co
munei Recea, ludețul 
Brasov, a comis nu
meroase abuzuri si ile
galități. își favorizea
ză rudele, în timp ce 
fată de cetățenii din 
comună are o atitudi
ne condamnabilă, fo
losind cuvinte iigni- 
toare; In scrisoare se 
mai arăta că abaterile 
start cunoscute de tov. 
Stoiciu Bucur, secre
tarul comitetului co
munal de 'partid. însă 
acesta nu ia nici o 
măsură, deoarece, sînt 
în relații de „priete
nie".

„La ora actuală — 
se spunea în scrisoa
re — primarul si se
cretarul comitetului 
comunal de nart.id bat 
drumurile Brașovului 
pentru a îngropa „cu 
n’lo" nrocesul verbal 
al C F.T.". CEste vm-ha 
de un pmces verbal 
îțitocmit de control”! 
f’nanolar. intern al 
consiliului noriular 1”- 
drtean. privind unele 
abateri și ilegalități — 
n.n.l.

Răsnunsul Clomîte- 
fulul iwletean de nar- 
tH Brasov, întocmit 
tw ba’a unor cerce
tări efectuate do cole
giul județean de par
tid. conflrpiă justețea 
sesizării. Din referat 
rezultă că primarul a 
fost nus pe căpătuială 
si. nesocotind 
sole comunei.

mult® ort
fnn

n-au fost 
mult,

ARGEȘ

„Sfatul bâtrînilor"
La Albești de Argeș și Poenari 

de Muscel, precum și în alte comu
ne au fost constituite „sfaturi ale 
bătrînilor". Ele sînt menite să con
tribuie la educarea și pregătirea 
pentru viață a tinerel generații de 
săteni. Totodată, bătrînii își aduc, in 
mod organizat, prin sfaturi și par
ticipare directă, contribuția la ac
țiunile de bună gospodărire și În
frumusețare a localităților. In frun
tea acestor „sfaturi" sînt aleși cel 
mai în Vtrstă și mai buni gospodari 
din comunele respective.

MARAMUREȘ^

Un nou cartier 
de locuințe

Constructorii de la șantierul nr. 8 
al T.C.M. au început lucrările la un 
nou cartier de locuințe in Sighetul 
Marmației. în final, cartierul va a- 
vea 1 400 apartamente. Tot aici se 
vor construi cămine și creșe pentru 
copii, o școală cu 16 săli de clasă, 
unități comerciale. Acesta va fl pri
mul cartier cu blocuri înalte din 
Sighetul Marmației, dispunînd de 
10 blocuri cu cite 10 etaje.

3 000 de noi 
posturi telefonice
Rețeaua telefonică a municipiului 

Arad se va extinde în acest an cu 
Încă 3 000 de posturi prin darea în 
folosință a unei centrale automa
te. Lucrările de execuție se află 
Intr-un stadiu avansat, astfel că 
noua centrală automată va fi dată 
în folosință în prima jumătate a a- 
nului. în cea de-a doua jumătate a 
anului se va trece la conectarea 
municipiului Arad la rețeaua auto
mată telefonică interurbană.

DÎMBOVIȚA
La Valea 

Voievozilor —
In construcție un 
pod peste Ialomița

Pentru înlesnirea traficului rutier 
din orașul Tirgoviște — devenit tot 
mai intens prin apariția și dezvol
tarea platformei industriale — la Va
lea Voievozilor a început construc
ția unui nou pod din beton peste 
riul Ialomița. Podul, în lungime de 
peste 100 m, va avea două benzi de 
circulație și va face legătura între 
Tirgoviște, prin comuna Răzvad. cil 
orașele Moreni și Ploiești, scurtînd 
actualul traseu cu mai mult de 6 
km.

intere
s-a în
de »1 si 

cărora 
favoruri, 
po c«a- 

avvtului ohst^sc. 
Astfel. ..'n mod abu
ziv. a d"t aprobs-e 
socrul”! său să rornl- 

finul din grădina 
școBi generale (o su
prafață de 1.29 M) în 
tirhn ce in 1971 a 
mirprărat f'n în v-don- 
ro de nosfe 3 300 de 
1d nonfru întreține
rea oalulu’ consiliului 
popular... In legătură 
cu repartizarea bute-

„a
de director 

nen tru 
nagubei

(Urmare din pag. I) discu- 
șeful

să se a- 
ordinul de 
parametrii

în primele zece zile ale fiecărei luni

In primele zece zile ale fie
cărei luni, unitățile C.E.C. din 
întreaga țară, precum și unită
țile poștale vînd obligațiuni 
C.E.C. la valoarea lor nominală.

Pe lingă alte avantaje, pose
sorilor de obligațiuni C.E.C. II

se acordă prin trageri Ia sorți 
lunare importante cîștiguri In 
bani cu valori de 100 000
75 000 lei, 50 000 lei ș.a.

La fiecare tragere la sorți se 
acordă 4109 cîștiguri in sumă 
totală de 4 180 000 lei.

lei,

ce consecințe poate avea, 
atit pentru societate (lu
crări de calitate îndoielni
că, risipă de potențial de 
muncă valoros), cît și pen
tru indivizi (neconcordanță 
între capacitatea reală, 
munca efectiv prestată și 
nivelul cîștigului), o orga
nizare defectuoasă a mun
cii. în cazul analizat, s-a 
trecut la alcătuirea de for
mații optime de lucru, cu- 
prinzînd muncitori de toate 
categoriile. Este încă o do
vadă că relațiile de muncă 
întemeiate nu pe spiritul 
de echitate, de intr-ajuto
rare colegială, ci pe dorin
ța egoistă de a obține, cu 
orice preț, cîștiguri cit mai 

. mari — cum a fost cazul 
cu acei șefi de echipă care, 
în mod deliberat, primeau 
în formațiile - lor numai 
muncitori de categoriile 
întîi- și a doua — nu au 
sorți de reușită, aflindu-se 
in vădită contradicție cu 
principiile călăuzitoare ale 
întregii noastre activități 
sociale.

Merită a fi menționată 
intervenția promptă, fermă, 
a organelor de partid, a 
conducerii unităților res
pective, în ambele exemple 
date. Așa cum ne-a decla-

rat Ștefan Racz, secretarul 
comitetului de partid pe 
ramura construcțiilor din 
municipiul Cluj, în organi
zațiile din acest sector, în 
unitățile respective, cîmpul 
de acțiune al fenomenelor 
de inechitate se îngustează 
tot mai mult și asta în pri
mul rînd datorită atenției

jeana", am purtat o 
ție cu GSdri Zoltan, 
secției a 5-a încălțăminte, 
discuție la care a asistat și 
președintele comitetului 
sindicatului din întreprin
dere, loan Dan ; din cele 

, relatate, reieșea că linia
03/B cusut, la care lucrează 
48 de muncitori dintre cei

mare, a liniilor de tălpuit 
aferente. Mulțumită activi
tății celor de la 03/B, liniile 
de tălpuit pot să lucreze 
din plin. Rețineți, așadar, 
că activitatea lor este de 
cea mai mare utilitate pen
tru întreprindere ; de ce, 
totuși, nu-și pot realiza 
planul ? Pur și simplu pen-

ratifică preceptele

echității socialiste
neslăbite pe care comuniș
tii, organele de partid o a- 
cordă cunoașterii realității 
de la fiecare loc de muncă, 
intransigenței cu care ve
ghează la respectarea prin
cipialității în relațiile de 
muncă.

Evident, înfăptuirea ideii 
de echitate nu se limitează 
la sfera relațiilor nemijlo
cite, stabilite între compo- 
nenții celor mai simple 
formații de lucru. Un 
exemplu. La Fabrica de pie
lărie și încălțăminte „Clu-

mai iscusiți, nu-și realizea
ză planul, lună de lună — 
și, deci, nici cîștigurile — 
decit in proporție de 80 la 
sută, în timp ce, la alte li
nii, planul este sistematic 
depășit. De ce ? Pentru că 
linia 03/B funcționează, 
cum spunea maistrul Godri, 
pe post de joli-jocker al fa- 
bripii : preia tot ceea ce 
rămine de la celelalte linii 
și, în principal, diferențele 
care rezultă dintre capaci
tatea de producție a linii
lor de cusut și aceea, mai

tru că diferențele cu pri
cina reprezintă serii mici, 
care de abia acoperă peri
oada de acomodare cu un 
model nou și nu oferă po
sibilitatea atingerii para
metrilor optimi de produc
tivitate.

— E drept că la serii 
pînă la 500 de perechi se 
aplică coeficienți de corec
ție a indicelui de producti
vitate — mi-a explicat șeful 
secției — dar loturile care 
se confecționează aici depă
șesc, de cele mai multe ori,

acest prag, fără 
propie, totuși, de 
mărime la care 
optimi pot fl atinși.

Conducerea fabricii, co
mitetul de partid, comitetul 
sindicatului sint datoare să 
acționeze energic pentru a 
reașeza, și în acest caz, 
principiul echității in drep
turile sale ; nu ne îndoim 
de faptul că se pot găsi so
luții (organizatorice sau fi
nanciare) care să împace 
și interesele producției, și 
pe cele — în egală măsură 
întemeiate — ale salariați- 
lor de la linia amintită, de 
a obține un cîștig pe potri
va muncii depuse.

Echitatea, ca egalitate 
între ceea ce dai și ceea ce 
primești de la societate, im
plică obligații reciproce. 
Dacă individul este dator 
să-și dedice întreaga putere 
de .muncă, toată priceperea, 
cunoștințele dobîndite, no
bilului țel al slujirii socie
tății, semenilor săi, același 
țel impune desfășurarea de 
eforturi susținute pentru 
ca fiecărui om să-i fie pe 
deplin pus în valoare po
tențialul creator, iar munca 
fiecăruia să fie retribuită 
în conformitate cu cantita
tea și calitatea ei. Pentru 
că binele general nu există 
decit pentru și prin binele 
fiecăruia.

O nouă piața civică
La Podu-Roș, pe malul Bahluiu- 

lui, unde noul cartier Socola-Nico- 
lina face legătura cu partea centra
lă a lașului, prinde contur o nouă' 
piață civică. Aici s-au ridicat pînă i 
acum blocuri moderne cu unități 
comerciale și servicii pentru popu
lație. Se află în construcție noi 
blocuri cu 11 niveluri, la care se a- 
daugă un bloc-turn cu 14 niveluri, 
un mare complex meșteșugăresc, 
un cinematograf și altele.

Lucrări edilitare
Odată cu creșterea populației și 

modernizarea orașului Slatina, edi
lii se Îngrijesc și de crearea unor 
condiții mai bune de locuit, de a- 
sigurarea unui confort sporit in 
noile apartamente care se constru
iesc. Astfel, în acest an se vor în
cheia lucrările de termoficare a 
orașului și se va extinde aprovizio
narea cu apă potabilă. Alimentarea 
cu apă va crește cu 140 litri pe se
cundă, iar rețeaua de aducțiune și 
distribuție se va mări cu 8,4 kilo
metri. Totodată, se construiesc două 
mari rezervoare în scopul formării 
unui „stoc-tampon" pentru o bună 
și permanentă alimentare cu apă a 
orașului.
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schi Campionate!© 
naționale de biatlon

POIANA BRAȘOV (Prin telefon, 
de la B. Radu). — La sfirșitui săptămâ
nii au avut loc aici campionatele 
naționale de biatlon (pentru seniori 
și tineret), preludiu, de altfel; la ce
lelalte întâlniri republicane și la câte
va importante competiții internațio
nale, dintre care cele mal apropia
te sînt campionatele balcanice. Con
comitent, pirtille din Poiana Brașov 
au găzduit și concursul internațional 
de biatlon dotat cu „Cupa Dinamo".

Campionatele naționale au readus 
din nou pe primul plan disputa din
tre cele două cluburi sportive bra
șovene — A.S.A. și Dinamo — sin
gurele, de altfel, care au secție de 
biatlon pregătită pentru a face față, 
într-un fel sau altul, unor întreceri 
Internaționale. Lipsa secțiilor de 
biatlon la celelalte cluburi și asocia- 
,il, care au in preocupările lor schiul, 
determină — așa cum remarca și 
antrenorul federal Constantin Tiron 
— o situație nu tocmai plăcută, care 
face ca, de la an la an, să scadă in

teresul general față de această dis
ciplină. In acest sens, dovada o 'con
stituie slabul nivel valoric de care au 
dat dovadă schiorii noștri la proba 
de tir, în felul acesta înregistrând 
multe puncte penalizare. Doar doi 
sportivi — Carabela și Vilmoș — au 
tras bine, ambii comporțindu-se in 
schimb slab la fond...

întrucât rezultatele din prima zi ale 
Întrecerii sînt cunoscute, iată acum 
cîștigătorii de sâmbătă și duminică : 
în proba de 15 km fond rezervată- 
tineretului, pe primul loc : Nicolae 
Cristoloveanu (A.S.A. Brașov). Pro
ba de ștafetă (4X7,5 km) a revenit 
echipei A.S.A. I (Veștea, Carabela, 
Cimpoia și Fontana), urmată de Di
namo și A.S.A. II.

In ce privește întrecerile „Cupei 
Dinamo", este de semnalat compor
tarea bună a sportivilor din Ceho
slovacia (care au dominat probele 
masculine) și a schioarelor de la Di
namo Brașov, care au cîștigat între
cerile feminine.

La o săptămînă după „Festi
valul sporturilor de iarnă" (am
plă manifestare sportivă care a 
reunit duminica trecută, la 
Cimplung Moldovenesc, aproape 
4 500 de tineri), ieri, in numeroa
se localități ale județului Sucea
va, aiu fost organizate, din nou, 
întreceri sportive de sezon. La 
Cimpulung Moldovenesc, de pil
dă, au avut loc : etapa pe aso
ciații a Cupei „16 Februarie" fii 
schi (tineri și tinere de la De
poul C.F.R., Șantierul de con
strucții, Fabrica de mobilă, elevi 
de la liceele și școlile profesio
nale), Întreceri de patinaj, pre
cum și un concurs de săniuțe. 
N-au lipsit nici meciurile ami
cale de hochei dintre echipele 
de copii și juniori.

Animație mare a fost și pe 
pirtiile de schi, pe gheața pati
noarelor naturale din Vatra 
Dornei, Gura Humorului, Fălti
ceni, Rădăuți. (Gh. Parascan, 
corespondentul „Șcinteii").

La Cimpulung Moldovenesc, sporturile de iarnă sînt... ca acasă
Foto : Dragoș Neagu

ALEGERI PARȚIALE PENTRU DEPUTAȚI 
ÎN MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ

Cetățenii unor circumscripții elec
torale din Capitală și din județele 
Buzău, Caraș-Severin, Mureș și Satu- 
Mare s-au prezentat, duminică, 4 fe
bruarie, în fața urnelor de votare 
pentru alegerea deputaților in Marea 
Adunare Națională, în locurile ră
mase vacante, a candidaților propuși 
de Frontul Unității Socialiste.

în București, alegătorii din circum
scripția electorală nr. 22 Giulești 
și-au dat votul tovarășului Gheorghe 
Cioară, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului municipal București 
al P.C.R., primarul general al Capi
talei, cetățenii circumscripției electo
rale nr. 34 Ștefan cel Mare au votat 
pentru tovarășul Gheorghe Petrescu, 
vicepreședinte al Consiliului Centrai 
al Uniunii Generale a Sindicatelor, 
iar cetățenii circumscripției electo
rale nr. 31 Ana Ipătescu au votat 
pentru tovarășul loan Ceterchi, pre
ședintele Consiliului legislativ, vice
președinte al Academiei de științe 
sociale și politice.

în județul Buzău, cetățenii circum
scripției electorale nr. 11 Nehoiu au 
acordat votul lor tovarășului Gheor
ghe Bobocea, prim-vicepreședinte al 
comitetului executiv al consiliului 
popular județean ; In județul Caraș- 
Severin, alegătorii din circumscripția 
electorală nr. 4 Caransebeș au votat 
pentru tovarășul Trandafir Cocârlă, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Caraș-Severin al P.C.R., pre
ședintele comitetului executiv al 
consiliului popular județean ; în ju
dețul Mureș, cetățenii circumscripției 
electorale nr. 2 Tg. Mureș-Nord au 
acordat votul tovarășului Pavel Chio- 
rean, prim-secretar al Comitetului 
municipal Tg. Mureș al P.C.R., pre
ședintele comitetului executiv al 
consiliului popular municipal ; în 
județul Satu-Mare, locuitorii circum
scripției electorale nr. 4 Culci au vo
tat pe tovarășul Nicolae Babici, vice
președinte al comitetului executiv al 
consiliului popular județean.

(Agerpres)MANIFESTĂRI CU PRILEJUI ANIVERSĂRII IUPTBLOR CEFERIȘTILOR ȘI PETROLIȘTILOR DIN IANUARIE — FEBRUARIE 1933
SUCCESUL LUI IU. GHITESCU 
IA „FESTIVALUL OLANDEZ"

La „Festivalul șahlst" din Olanda, 
urmărit cu viu interes In aceste zile, 
reprezentantul României în grupa 
maeștrilor internaționali, inginerul 
Theodor Ghițescu, a obținut un re
marcabil succes. El s-a situat pe pri
mul loc al clasamentului, Ia egali
tate cu argentineanul Miguel Quin
teros (fiecare cu 10,5 puncte din 15 
posibile). Pe locurile următoare : 
Hecht și Gerusel (ambii din R.F.G.)
— 10 puncte ; F. Portisch și Sax 
(ambii din Ungaria), Kurajița (Iugo
slavia) — 9,5 puncte ; Em. Reicher 
(România) — 6 puncte ; Alia Kușnir 
(U.R.S.S.) — 5,5 puncte etc.

Turneul marilor maeștri a fost 
cîștigat de fostul campion mondial 
Mihail Tal (U.R.S.S.) cu 10,5 puncte 
din 15 posibile, urmat de Balașov 
$I.R.S.S.) — 10 puncte.

în concursul feminin, cu două 
runde înainte de Încheiere, pe pri
mul loc a trecut Hardston (Anglia)
— 11,5 puncte. La o jumătate de 
punct urmează Elisabeta Polihronia- 
de (România) și Katia Jovanovici 
(Iugoslavia), iar la un punct, Liubița 
Jlvkovici (Iugoslavia). A doua re
prezentantă a României la acest 
turneu, Margareta Teodorescu, ocupă 
locul 7, cu 8,5 puncte și o partidă 
întreruptă.

ACTUALITATE A LA FOTBAL

Selecționabilii au
Ieri, lotul reprezentativ de fotbal 

a părăsit țara spre a face un turneu 
pe timpul căruia se vor juca trei 
meciuri amicale cu echipe de club 
din Franța și Spania. Pe lista lotu
lui sînt înscriși 17 jucători, ale că
ror nume le repetăm aici în ordi
nea posturilor in care au fost fo
losiți cu precădere la antrenamen
tele și meciurile de verificare din 
săptămînă trecută : Răducanu, A- 
damache — Sătmăreanu, Boc, Sameș, 
Delcanu. Hajnal — Dumitru, Bel
deanu, Dinu, Boloni, Dobrin, Dem- 
brovschi — Troi, Dumitrache, Iordă- 
nescu, Lucescu.

După cum pot constata amatori! 
de fotbal, în structura lotului pon
derea principală o au jucătorii cu 
valoare confirmată și cu mare ex
periență internațională, cum sînt 
ambii portari, fundașii laterali Săt
măreanu și Deleanu, mijlocașii Du
mitru, Dinu, Dobrin, Dembrovschi și 
atacanții. Lucescu și Dumitrache. Un 
grup important, de cinei jucători, 11 
formează debutanții în echipa națio
nală, Sameș, Hajnal, Beldeanu, Bo- 
ldni și Troi. Dat fiind numărul re
lativ restrîns al componenților lotu
lui, e interesant de observat, că an
trenorul V. Stănescu a preferat
«:• . r-’.s'ferSiv'sH*? bl ii '

Știri din sportul sătmărean
SATU-MARE (Corespondentul

„Scînteii", Ootav Grumeza). — In 
municipiul Satu-Mare a fost dată 
in folosință o modernă popicărie. 
Realizată în bună parte prin munca 
voluntară a membrilor asociație! 
„Someșul" a Combinatului de indus
trie locală „1 Mai", a salariaților 
din . activul consiliului județean 
pentru educație fizică și sport, noua 
popicărie dispune de patru piste 
construite din bitum special turnat, 
baie cu apă caldă, vestiare, anexe 
sanitare. Tot aici este amenajat, un 
spațiu pentru șah și jocuri distrac
tive.

Peste două sute de elevi din cla
sele I—XII de la Liceul maghiar din 
Satu-Mare au evoluat duminică în
tr-un feeric spectacol-carnaval pe 
gheața patinoarului amenajat (și ex
celent întreținut încă din primele 
zile de iarnă) în curtea, școlii. Marea 
lor majoritate s-au impus spectato
rilor ca veritabili artiști ai gheții, 
prin frumusețea și dificultatea excr- 
cițiilor și dansurilor interpretate. 
Antrenantul spectacol carnavalesc pe 
gheață a fost realizat sub conduce
rea profesoarei de sport Ecaterina 
Pâpp, în „scenografia" inspirată a 
maistrului-instructor Anton Lang.

& decont de lux pentru

30 semen și... 15 specialiști
cat la aproape 140 000 
lei.

— Este, înțr-adevăr, 
prea scump — recu-

Simbăta trecută, la 
Piatra Neamț, s-a În
cheiat pregătirea cen
tralizată, de o lună de . 
zile, a lotului național noaște antrenorul Che
ie scrimă, constituit 
într-o formulă care 
pare cel puțin ciudată: 
30 de sportivi și... 15 
antrenori și tehnicieni. 
După cum ne-a decla
rat antrenorul federal 
Vasile Chelaru, condu
cătorul lotului, această 
proporție a avut me
nirea să asigure spor
tivilor o bună pregăti- 

punem la 
această in-

plecat în turneu
fotbaliști ce pot Juca pe mai multe 
posturi, de pildă Dinu, Dobrin, Dem
brovschi, Dumitru, Lucescu, lordă- 
nescu, iar dintre cei tineri Hajnal, 
Beldeanu, Boloni. _ De altfel, trebuie 
să subliniem că 6 asemenea orien
tare se încadrează într-o idee mai 
generală despre selecția la lotul re
prezentativ. într-adevăr, conducerea 
tehnică a lotului și-a propus să a- 
leagă consecvent pentru echipa na
țională astfel de jucători care să fie 
capabili să acționeze și în zonele li
mitrofe postului de bază. Aceasta, 
mergînd pină la situațiile extreme, 
pe .de o parte, fiecare jucător, a- 
juns în situație favorabilă, să fie în 
stare să marcheze, iar, pe de alta, 
fiecare jucător să aibă aptitudini 
pentru momentele de apărare (capa
cități pentru repliere și deposedare, 
inclusiv pentru „pressing", la cei ce 
activează în linia de atac).

Dincolo de verificarea, prin joc, 
la echipa reprezentativă a unor 
fotbaliști tineri — obiectiv evident 
și cît se poate de necesar — con
ducerea tehnică a lotului intențio
nează unele modificări tactice în an
samblul formației. Aceste intenții au 
ieșit la suprafață cu prilejui antre
namentelor și al celor două me
ciuri,- urmînd a fi .aprofundate cu 
ocazia turneului.’ E vorbă,' în mare, 
despre ■ creșterea eficienței activității 
echipeii-în ’atac, întîi 'prih-nattifa-jo
cului celor trei mijlocași, apoi prin 
schimbarea felului de acțiune a 
înaintașilor înșiși.

Un punct foarte important în ■- 
tenția conducerii lotului a fost pe 
timpul pregătirii in comun și va fi, 
cu siguranță, pe mai departe în 
turneu întărirea disciplinei și a spi
ritului de echipă. Disciplina, înțe
leasă sub toate aspectele el, inclu
siv de natură tactică pe teren, ca 
și dăruirea de sine, fără rezerve, în 
folosul echipei, la antrenament, ac
tivități ootidiene și pe timpul parti
delor, vor fi criterii stricte de ale
gere șl menținere In lotul repre
zentativ.

Amatorii de fotbal de la noi din 
țară vor urmări în continuare cu 
cel mai mare interes și simpatie e- 
forturile conjugate ale federației și 
cluburilor, ale tehnicienilor de la lot 
și ale jucătorilor, eforturi puse In 
slujba pregătirii performantelor e- 
chipei naționale. Ei cred — și vor 
să creadă — că această echipă atît 
de îndrăgită și care le-a adus satis
facții in trecut va fi din nou ca
pabilă să le împlinească așteptările în 
preliminariile campionatului mondial.

Valerfu MIKONESCU

Leeds United se pregătește
pentru vizita Rapidului...

Viitoarea adversară 
a echipei Rapid Bucu
rești din sferturile de 
finală ale „Cupei cu
pelor", Leeds United, a 
întrecut simbătă după- 
amiază, într-un meci 
care la început părea 
foarte ușor, formația 
Plymouth cu scorul 
de 2—1, Rezultatul, 
desigur, surprinde : 
Leeds se află pe locul 
trei în prima divizie, 
iar Plymouth pe locul 
21... în divizia a treia. 
Fără îndoială, rapi- 
diștii vor avea de în
fruntat (Ia 7 și 21 mar
tie) o echipă valoroa
să a fotbalului brita
nic, solidă, care a în
registrat succese deo
sebite atit în campio
natul englez, cit și în 
cel european, cucerind 
de două ori — în 1968 și 
1971 — Cupa U.E.F.A. 
O serie de jucă
tori, în, spșpial îna
intașii Clarke și Lori
mer (adevărați tunari, 
care nu se sfiesc să 
șuteze și să marcheze 
de la 30—35 metri), 
creează la poarta ad
versă faze de rară 
frumusețe, remarci n- 
du-se prin rapiditatea

deplasărilor și a schim
bărilor de joc "de pe o 
parte pe alta. Centră
rile de pe extreme, 
unde se remarcă Jones 
și Geles, alternează cu 
subtile pătrunderi pe 
centru inițiate de că
pitanul și coordonato
rul jocului echipei, 
Bremner. în apărare 
se distinge, in mod 
deosebit, Hunter, un 
jucător „tare" — la 
propriu și la figurat — 
în fața căruia adver
sarii „cad" de voie 
sau de nevoie. Dar nu 
numai înaintașii ad- 
verși se tem de Hun
ter, ci și portarii : la 
24 ianuarie, în întîl- 
nirea Anglia — Țara 
Galilor, el a marcat 
un splendid gol. O se
rioasă contribuție adu
ce in apărare și în atac 
fundașul Reaney.

Un. comentator al 
postului de' televiziune 
B.B.C. făcea următoa-

VAS- VV.ICiVJX.I.HUCj.

B.B.C. făcea următoa
rea, .apreciere generală
despre echipa Leeds : 
„Cînd îi merge jocul, 
Leeds Infringe pe ori
ce teren, orice adver
sar, oricît de puternic 
ar fi acesta ; Leeds 
devine de nerecunos

cut etnd adversarul o 
incomodează printr-un 
joc dezlînat sau prin- 
tr-o apărare «om la 
om» ; se intlmplă de 
multe ori ca înainta
rea să nu dea satis
facție, să nu marche
ze goluri, deși presea
ză cu insistență ; echi
pa însă este greu de 
învins, pentru că nici
odată apărarea nu ce
dează ușor".

Această apreciere 
este confirmată de 
faptul că în cele 27 de 
meciuri susținute pină 
acum în divizia I a 
campionatului englez, 
Leeds ‘a cîștigat 16 și 
a obținut scor egal în 
7. A marcat 50 de go
luri și a primit 27 (cel 
mai mic număr de go
luri primite de o echipă 
din prima divizie). In 
prezent, echipa are 39 
de puncte, cu două 
mai puțin decît prima 
clasată — Liverpool — 
;care ’însă are un meci 
în plus.

Nicolae 
PLOPEANU

Londra, 4

re. Nu 
îndoială 
tenție și nici rezul
tatele ei, deși, In pa
ranteză fie spus, an
trenamentele de spe
cialitate au reprezen
tat — aci, la Piatra 
Neamț — abia 40 la 
sută din program, res
tul de timp fiind re
zervat asigurării con
diției fizice în aer li
ber.

Dar, decontul final 
al pregătirii s-a ridi-

laru. Și aceasta, dato
rită cazării la hotelul 
„Ceahlăul" (n. n. — 
cel mai luxos din ju
dețul Neamț), unde se 
aplică tarife maxime, 
plus remiza. Dar, pe 
parcursul anului, vom 
recupera o parte din 
aceste ' —
par 
poate
O.N.T. de remiză.

Este greu de presu
pus că pentru clienții- 
sportivi administra-, 
ția hotelului „Ceah
lăul" va putea fixa 
alte tarife sau că va 
renunța la remiza sta
bilită prin lege.

Dar în ținutul Neam
țului existau și alte 
posibilități de locuit și 
de antrenament 
condiții bune. Ne 
ferim; de pildă,

i

cheltuieli ' ce 
exagerate. Sau 

ne scutește

motelul „Cristina", de 
pe malul lacului Bicâz 
— ca să dăm numai 
un singur exemplu — 
motel care în această 
perioadă a fost tot 
timpul gol și ar fi ofe
rit condiții de recon- 
fortare mult mai bune 
decît aglomerația din 
Piatra Neamț. Iar an
trenamentele de spe
cialitate s-ar fi putut 
și ele desfășura în 
bune condiții in sala 
de sport a liceului din 
Bicaz, știut fiind că 
loturile de scrimă au 
în dotare, pentru pre
gătire, instalații mo
bile.

Ne îndoim că un a- 
semenea caz este sin
gular în sportul nos
tru. Dar chiar și așa 
de-ar fi, ni se pare că 
„experimentul" costă 
prea scump.

(Urmare din pag. I)

in 
re
ia

Ion MANEA 
corespondentul 
„Scînteii"

în cîteva rînduri
• HANDBAL. — Selecționata 

masculină de handbal a Franței a 
susținut la Rihimaeki și Helsinki 
două jocuri în compania reprezen
tativei Finlandei. în primul meci, 
rezultatul a fost egal : 12—12 (7—7). 
A doua intilnire au cîștigat-o 
gazdele : 13—12 (8—10).

o ATLETISM. — Cu prilejul ți
nui concurs atletic de sală, organi
zat la Vilnius, tînărul inginer sovie
tic, Ionas Sabas, a stabilit cea mai 
bună performanță europeană a se
zonului în proba de săritură în lun
gime : 7.71 m.

o HOCHEI PE GHEAȚA. — în 
etapa a 28-a a campionatului ce
hoslovac, lidera clasamentului, Tesla 
Pardubice, a suferit o surprinzătoa
re înfringere, în deplasare, cu sco
rul de 1—3 (0—1, 1—1, 0—1) în fața 
formației Slovan Bratislava. Cealal
tă pretendentă la titlu, Dukla Jihla-

va, a Învins la limită, pe teren pro
priu, cu 8—7 (4—1, 2—*2, 2—4) pe 
Sparta Praga.

• PATINAJ. — Pe stadionul 
„Bislet" din Oslo au început cam
pionatele mondiale de patinaj vi
teză. Proba masculină de 500 m s-a 
încheiat cu victoria sovieticului Va
leri Muratov (39”66/100), în cursa 
similară feminină, pe primul loc s-a 
situat americana Sheila Young 
(43”34/100).

• SĂRITURI CU SCHIURILE. — 
în cadrul unui concurs de sărituri 
cu schiurile de la trambulină, care 
a avut loc la Ironwood (Michigan); 
japonezul Konno a corectat recor
dul trambulinei „Cooper Peak", rea
lized 135,940 m. Pină în prezent, cel 
mai bun rezultat realizat pe această 
trambulină aparținea norvegianului 
Hubach (134,112 m).

valul sporturilor de Iarnă» etc. 
Desigur, acestea nu-s atotcuprin
zătoare și mai ales nu creează la 
prea mulți școlari obișnuința de a 
face sport, de a face mișcare In aer 
liber. Mi se pare absolut nefirească 
atitudinea acelor primari și' condu
ceri de școli de la sate care nu spri
jină amenajarea și întreținerea tere
nurilor sportive. Găsesc că în școli nu 
numai profesorii de eduoație fizică, ci 
toate cadrele didactice, diriginții și 
directorii sint obligați să insiste 
pentru orientarea elevilor către ase
menea activități recreative. în pre
zent, tendința este inversă ; unele 
cadre didactice opresc copiii de la 
practicarea sportului".

Este de necrezut, dar adevărat. 
La comitetul județean al U.T.C. — 
din cele spuse de secretarul cu pro
blemele de resort, Ion Teodores
cu, și dintr-un studiu ce ne-a 
fost pus la dispoziție, privind „în
țelegerea fenomenului sportiv în 
unele comune ieșene" — am avut 
confirmarea acestei „tendințe inver
se". Am aflat și cauzele el. Foarte 
puțin preocupați de sport sînt toc
mai cei cărora le revine sarcina or
ganizări! și sprijinirii lui. Dintre 
profesorii care predau educația fi
zică in școli (nu toți calificați, dar 
nici nu vor să participe la o formă de 
școlarizare specială !), marea ma
joritate se limitează Ia efectua
rea orelor de clasă, deși cunosc 
regulamentele și instrucțiunile re
feritoare la activitatea sportivă de 
masă. Destul de formal și numai la 
zile festive este și concursul pe care 
sint chemați să-l dea conducătorii 
de instituții'și întreprinderi din co
mune, președinții C.A.P., activiștii 
U.T.C. și ai asociațiilor sportive. 
Deocamdată, pe plan local, în .me
diul rural forurile responsabile dis
cută aprins dacă problemele privind 
dezvoltarea sportului de masă tre
buie rezolvate cu forțe proprii sau 
cu „subvenții'! .și sprijin direct de la 
centru (!).

Ing. Mihai Vătavu, directorul 
Uzinei metalurgice Iași, ne-a re
latat : „Vrem să atragem tineretul pe 
stadioane ; credeți oare că dacă, spre 
exemplu, duminică de duminică, cu

O lovitură imparabilă, în meciul feminin de volei I.E.F.S.—Ceahlăul Piatra 
Neamț, din cadrul „Cupei comerțul socialist"

Foto : S. Cristian

ocazia meciurilor de fotbal de pe 
stadionul „23 August", ar fl orga
nizate și - demonstrații la alte spor
turi — gimnastică de ansamblu, ci
clism pe pistă, alergări — tribune
le nu ar fi pline 7 Există prea mul
tă concentrare de forțe — bănești 
și umane — în jurul unor așa-zise 
echipe, in jurul unor așa-ziși spor
tivi de performanță. La noi, in u- 
zină, din păcate, este cam același 
lucru. Ceea ce se încearcă pentru 
a înviora sportul de masă este, deo
camdată, fără eficiența necesară". 
Ing. Eugen Șerban, de la țesă- 
toria de mătase „Victoria" : „Nu 
cred că există la tineri o aversiune

viață sporadică. Contractele colecti
ve prevăd și ele prea puțin pentru 
dezvoltarea sportului muncitoresc și, 
nu știu cum se face, dar nici acest 
puțin nu este onorat. Aria obliga
țiilor neîndeplinite în domeniul spor
tului de masă, al educării gustului 
pentru practicarea exercițiilor fizice 
este, precum se vede, foarte mare...".

Una dintre acțiunile, bine cunos
cute de altfel, ce pot determina for
marea de deprinderi pentru exerci
țiul fizic, este gimnastica zilnică. La 
Iași, din cîte avea să ne- asigure și 
inspectorul școlar județean, și Nico
lae Oloieru, vicepreședinte al 
C.J.E.F.S., elevi! din școlțle generale

La cluburile schelelor și rafinării
lor de pe Valea Prahovei au avut 
loc manifestări consacrate aniversă
rii a 40 de ani de la luptele ceferiști
lor și petroliștilor din ianuarie-fe- 
bruarie 1933. Despre importanța aces
tui eveniment — prilej de trecere în 
revistă a realizărilor obținute pentru 
îndeplinirea Înainte de termen a ac
tualului cincinal — au vorbit la ra
finăriile Ploiești și Teleajen acti
viști de partid șl membri de partid 
cu stagiu din ilegalitate participant! 
la aceste lupte. Aceluiași eveniment 
i-a fost consacrat, duminică, un ma
tineu literar organizat la clubul sche

lei din Băicol, manifestare la .care 
au fost prezențl numeroși petroliști, 
Împreună cu familiile lor.

★
Cu același prilej, la Casa de cultu

ră a sindicatelor din Baia Mare a fost 
Îirezentată expunerea : „Eroicele 
upte ale muncitorilor ceferiști și pe

troliști din ianuarle-februarie 1933". 
Profesorul Victor Briscan a prezentat 
în fața a peste 300 de tineri din în
treprinderile și instituțiile bălmărena 
un amplu tablou -al vieții sociale, 
economice și politice din acea peri
oadă.

(Agerpres)

Loteria în obiecte
Duminică, 11 februarie 1973, 

va avea loc tragerea Loteria in 
obiecte, organizată de Admi
nistrația de Stat Loto-Prono- 
sport, la care se vor acorda în 
număr nelimitat premii constînd 
din : autoturisme „Dacia 1 300", 
ciștiguri în obiecte în valoare de 
20 000 lei, 10 000 Iei, 5 000 lei 
etc., participanții putînd să-și 
aleagă singuri obiectele, In li
mita sumei cîștigate șl conform 
listelor afișate. Pentru atribuirea

premiilor vor fi efectuate 17 ex
trageri separate.

Biletele pot fi procurate pînă 
la: 5 februarie 1973 — In unită
țile cooperației de consum ; 6 fe
bruarie a.c. — în unitățile co
merțului de stat ; 7 februarie 
a.c. — in unitățile Loto-Prono- 
sport. Fiecare bilet poate obține 
ciștiguri cumulate. Deci, mal 
multe bilete — mal multe șanse 
de cîștig.

înnoirea si modernizarea

continuă a producției
(Urmare din pag. I) 

competitivitatea mărfurilor pe pie
țele externe fără a asocia strîns a- 
ceste categorii' de reînnoirea pro
ducției, ca proces permanent de 
îmbunătățire a calității, a caracte
risticilor tehnice, economice, func
ționale și estetice ale produselor.

Strins legată de creșterea eficien
ței economice se mai ridică o pro
blemă : realizarea noilor produse 
prin folosirea cu precădere a mate
riilor prime șl materialelor din țară, 
elimimnd sau reducînd la . strictul 
necesar importul acestora. Pentru 
a nu rămîne in sfera enunțurilor 
teoretice, amintim că la uzina 
„înfrățirea" din Oradea, de pildă, 
la noua „familie" de mașini de 
găurit, care se va introduce în pro
ducție în 1973, se asigură o integrare 
în fabricația indigenă de 100 la sută. 
Realitatea atestă insă că, în alte u- 
zine. diminuarea importului de ma
teriale de completare pentru produ
sele noi nu se bucură de aceeași 
atenție. Așa este cazul unor utilaje 
produse la Fabrica de mașini-unelte 
și agregate din Capitală : fabricate 
după o licență străină, gradul de in
tegrare a mașinilor orizontale de 
alezat și frezat cu diametru de 
150 mm ajunsese la un moment dat 
la peste 90 la sută, adică importul 
de completare se redusese la sub 
10 la sută ; dar, în urma moderni
zării recente a acestor mașinl- 
unelte, importurile de completare 
au „urcat" din nou la peste' 16

la sută — gradul de integrare In fa
bricație a utilajelor respective fiind 
azi de numai 83 la sută.

Există toate condițiile ea prevede
rile referitoare la Înnoirea și moder
nizarea producției in acest an și in 
întregul cincinal să fie îndeplinite 
și depășite in fiecare ramură, în 
fiecare centrală industrială, în fie
care întreprindere. Important este 
ca, sub directa conducere și îndru
mare a organizațiilor de partid, să 
se acționeze energic, încă de pe a- 
cum, aplicîndu-se măsurile tehnica 
și organizatorice necesare, care asi
gură promovarea rapidă a noului în 
producție. înnoirea și modernizarea 
fabricației, realizarea de produse cu 
parametri tehnici și calitativi supe
riori, corespunzător nivelului atins 
pe plan internațional, constituie azi, 
mai mult ca oricind, o ,Jege de 
fier" a progresului economic al țării, 
o condiție esențială a succesului 
produselor industriale românești în 
competiția mondială a valorilor ma
teriale, competiție In care decisiva 
sînt inteligența, valoarea concepției, 
măiestria profesională. Iată de ce, 
în flecare întreprindere și centrală 
Industrială, îndeplinirea tuturor pre
vederilor în acest domeniu tre
buie să fie considerată ca o dato
rie de onoare, ca o sarcină centrală 
a tuturor colectivelor de muncă la 
activitatea pentru realizarea planu
lui pe acest an hotărîtor pentru 
realizarea cincinalului înainte da 
termen.

Constantin Rotaru, conferențiar Ia 
catedra de fiziologie a Institu
tului medico-farmaceutic : „Starea 
de sănătate, creșterea normală și 
dezvoltarea armonioasă a noilor ge
nerații — poate nu spun o nou
tate — constituie astăzi, în țările cu 
un standard social ridicat, o serioa
să preocupare. Sporul (semnalat sta
tistic și la noi) al creșterii continue 
in înălțime a tinerilor, însoțit de 
dezvoltarea necorespunzătoare func
țională (în majoritatea țărilor cu ni
vel tehnic superior) este un feno
men viu discutat. Cum exercițiul fi
zic adecvat, aplicat in timp util, a-

Cum aplicați legea sportului?
față de sport, cum se afirmă une
ori. Sportul nu a devenit, poate, la 
prea mulți parte componentă, dacă 
pot spune, a timpului liber ; dar nu 
înseamnă că întrecerile de masă, 
bine organizate, nu se bucură de 
succesul total. «Cupa Femina» a 
fost un experiment reușit, știm cu 
toții. De ce, totuși, experimentul nu 
este generalizat ? Mă gîndesc ca sin
dicatele ieșene să organizeze o în
trecere și pe linie sportivă". Valen
tin Paraschiv, președintele clubu
lui sportiv „Nicolina" : „La ame
najarea locurilor de agrement nu 
se are în vedere întotdeauna nece
sitatea de a crea spații, terenuri 
simple pentru sport, pentru încer
carea forței, pentru sărituri etc. In 
noile șl modernele cartiere de lo
cuințe, asociațiile de locatari ar tre
bui să se intereseze îndeaproape și 
de crearea unor astfel de condiții ; 
parcurile de joacă pentru copii, a- 
părute recent, dovedesc că posibi
lități locale există. Cursurile de 
inițiere sportivă, centrele de închi
riere a echipamentului au și ele o

și din cele profesionale, precum șl 
unele colective muncitorești, fac 
zilnic 5—10 minute de gimnastică. 
Se formează însă impresia că, odată 
introdusă gimnastica zilnică, lucru
rile merg de la sine. Asociațiile 
sportive din școli, întreprinderi și 
instituții se declară mulțumite cu 
ceea ce au realizat și au putut trece 
la „pozitiv" în dările de seamă. 
Gimnastica de înviorare (dimineața) 
sau de reînviorare (pe parcursul ac
tivității zilnice) este încă puțin cu
noscută și practicată de către stu
denții ieșeni. Scuze nu există. In mo
dernele cămine studențești, aproape 
oriunde pot fi folosite, spre exem
plu, extensoarele, ganterele, mingile 
medicale (materiale ce există sau ar 
putea fi procurate cu ușurință). A- 
celeași forme simple de practicare 
a exercițiului fizic (care nu solicită 
spații speciale, ci... mai ales bună
voință) ar tenta, fără discuție, și 
pe tinerii sau mai virstnicii mun
citori. ingineri, funcționari.

în ideea anchetei noastre, lucruri 
interesante avea să ne spună și dr.

dică pînă la vîrsta definitivării creș
terii și dezvoltării organismului, 
poate corecta sau vindeca defecțiu
nile somatofuncționale ale organis
mului (localizate la nivelul coloanei 
vertebrale) este absolut firească a- 
plicarea rațională a măsurilor de 
cultură fizică și sport în colectivi
tățile de copii și tineret. Efortul fi
zic, sportul în general, constituie 
— atit la tineri, cit și la adulți — 
un mijloc eficient de întreținere a 
sănătății, de creștere a performan
țelor, numai urmărit corect, cores
punzător și în colaborare de către 
specialiștii în sport și medici.

Răminind strict în sfera anchetei 
dv„ vreau să spun că rețeaua sa
nitară ar trebui să se angajeze mai 
mult în această acțiune de larg in
teres cetățenesc care, în fond, vi
zează sănătatea publică. Mă gîndesc 
la cointeresarea laboratoarelor din 
Institutele de cercetare și învăță- 
mînt profilate pe probleme de stu
diu al efortului, la întregul proces 
de selectare și aplicare a mijloace
lor necesare îmbunătățirii dezvoltă

rii armonioase a tineretului. Stu
denții in medicină — inclusiv la Iași 
— capătă unele cunoștințe pe linia, 
ca să zic așa, recomandării exerci
țiilor fizice de tot felul. însă nu
mai pentru tratarea malformațiilor. 
Mă gîndesc dacă nu ar fi posibil — 
părerea mea este că se poate — ca 
în acțiunile profilactice medicul să 
facă .apel mai des, in completă cu
noștință de cauză, Ia «binefacerile» 
exercițiului fizic, ale sportului in ge
neral. Cred că in acest fel efectele 
sedentarismului s-ar micșora cu 
mult. Rolul medicului In prevenirea 
Îmbolnăvirilor ar fl șl mal evi
dent".

★

Fără a fi, desigur, tn exclusivi
tate critice, punctele de vedere ex
primate șl de alțl interlocutori vi
zează o serie de neajunsuri In or
ganizarea activităților sportive de 
masă, tn special sub unghiul neper- 
manentlzării lor, al nefolosirii tuturor 
spațiilor de sport școlare la finele 
fiecărei săptămînl, In vacanțe.

Ceea ce ne-a atras atenția In mod 
special a • fost faptul că, la Iași, nu 
necunoașterea sarcinilor și lipsa de 
idei șl posibilități grevează dezvol
tarea sportului de masă, întîrzie for
marea la tineri a necesității de a 
face sport, a obișnuinței de a pre
fera mai mult natura, aerul liber în 
momentele de răgaz — la sfirșit de 
săptămînă, in vacanțe sau concediu. 
Cînd înving inerția, cind comodita
tea îi părăsește, responsabilii (sala- 
riați sau voluntari) ai sportului Ie
șean știu să organizeze competiții de 
amploare, au inițiative interesante, 
despre care se vorbește multă vre
me. Diferiți specialiști ieșeni — nu 
numai dintre cei care lucrează direct 
în acest domeniu — dezbat cu com
petență aspecte ale problemelor spor
tului. Ar fi bine însă ca de la studii 
și considerații teoretice să se treacă 
mai des, cu toată convingerea, la o 
muncă practică susținută, cu dorința 
sinceră de a face să crească serios 
cantitatea de mișcare în programul 
cotidian al tineretului ieșean. Cel pu
țin direct proporțional cu regulari
tatea și conștiinciozitatea cu cara 
respectivii autori își publică opiniile, 
de pildă în revista „Educație fizică 
și sport".



IfiTREVEDERE PRELIMINARĂ 
A REPREZENTANȚILOR 

COMPETENTI Al CELOR DOUĂ 
PĂRȚI SUO - VIETNAMEZE
PARIS 4 (Agerpres). — Delegația 

Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud la 
Conferința de la Paris privind Viet
namul a dat publicității un comuni
cat prin care informează că, la 5 fe
bruarie a. c., la Centrul de confe
rințe internaționale din capitala fran
ceză, de pe Avenue Klăber, va avea 
loc o întrevedere preliminară a re
prezentanților competenți ai celor 
două părți sud-vietnameze. La aceas
tă întrevedere vor fi examinate con
dițiile desfășurării, în viitorul apro
piat, a consultărilor dintre cele două 
părți, prevăzute în Acordul privind 
încetarea războiului și reiinstaurarea 
păcii în Vietnam.Prima ședință comună a Comisiei internaționale de control și supraveghere și a Comisiei mixte militare cvadripartite

SAIGON 4 (Agerpres). — La Sai
gon a avut loc, la 4 februarie, prima 
ședință comună a Corpislei interna
ționale de control și supraveghere, 
formată din reprezentanții Canadei, 
Indoneziei, Poloniei și Ungariei, și a 
Comisiei mixte militare cvadripartite, 
din care fac parte reprezentanții Re
publicii Democrate Vietnam, Guver
nului Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud, S.U.A. 
și administrației saigoneze.

0 inii BpBH ■ ifefi « k 
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Adunarea festivă de la fabrica textilă „Konstantiniovo”
MOSCOVA 4 — Corespondentul 

Agerpres, L. Duță, transmite : La 
clubul fabricii textile „Konstantino- 
vo“ din suburbia Moscovei Domode
dovo a avut loc o adunare festivă a 
muncitorilor, consacrată împlinirii a 
25 de ani de la semnarea primului 
Tratat româno-sovietic de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală.

Primul secretar al Comitetului ra
ional Domodedovo al P.C.U.S., V.G. 
Ratkin, președintele filialei raionale 
a Asociației de prietenie sovieto- 
română, precum șl alți vorbitori au 
relevat realizările in construcția so
cialistă și munca plină de avînt a 
oamenilor muncii din țara noastră,

continua dezvoltare a relațiilor din
tre România și Uniunea Sovietică.

în cuvîntul său, Ion Jinga, vice
președinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, conducătorul 
delegației A.R.L.U.S. sosite în Uniu
nea Sovietică pentru a participa la 
manifestările prilejuite de cea de-a 
25-a aniversare a primului Tratat 
de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală intre România și Uniunea 
Sovietică, a vorbit despre succesele 
dobîndite de oamenii muncii din 
țara noastră in îndeplinirea sarcini- • 
lor trasate de Congresul al X-lea și 
Conferința Națională a P.C.R., a e- 
vocat pe larg relațiile de prietenie 
frățească și colaborare multilaterală 
româno-sovietice.

0 TREIME DIN TERITORIUL 
ANGOLEI SUB CONTROLUL 

FORȚELOR PATRIOTICE
ALGER 4 (Agerpres). — Cu prile

jul împlinirii a 12 ani de la declan
șarea luptei armate pentru indepen
dență a poporului angolez, Mișcarea 
Populară pentru Eliberarea Angolel 
(M.P.L.A.) a dat publicității, la Al
ger, o declarație în care arată că 
peste o treime din teritoriul Angolei 
se află în prezent sub controlul său. 
Condamnind teroarea și represiunile 
la care recurge colonialismul portu
ghez, declarația M.P.L.A. relevi) hotă- 
rirea patrioților angolezi de a conti
nua lupta pină la eliberarea întregu
lui teritoriu al Angolei.

agențiile

LIUBLIANA

Convorbiri între tovarășii
Emil Bodnaras si Stane Dolanț

9 99
BELGRAD 4 — Corespondentul 

nostru, G. Ionescu, transmite : To
varășul Stane Dolanț, secretarul Bi
roului Executiv al Prezidiului Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, a 
avut sîmbătă la Liubliana o con
vorbire cu tovarășul Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, care se află la odihnă în 
R.S.F. Iugoslavia.

La convorbire au participat Da- 
nlța Iurkovici, membru ăl Secreta
riatului C.C. al U.C. din Slovenia, și 
ambasadorul României la Belgrad, 
Vasile Șandru.

După convorbire, Stane Dolanț a 
oferit o masă în cinstea oaspetelui 
român, la care au participat Edvard 
Kardeli, membru al Consiliului Fe
derației, și Franț Popit, președintele 
C.C. al U.C. din Slovenia.

Convorbirile și masa s-au desfă
șurat într-o atmosferă caldă, tovă
rășească.

de presă
)

transmit:

PRETUIINDENI
MEMORIILE 

ÎMPĂRATULUI 
HAILE SELASSIE

Haile Selassie, împăratul Etio
piei, astăzi în vîrstă de 81 
de ani, a publicat prima parte 
a memoriilor sale, care încep 
cu urcarea pe tron, la vîrsta de 
13 ani, și se sfîrșesc cu ocupa
rea țării tn 1937 de către fas
cismul mussolinian. Cea mai 
mare parte a textului a fost 
redactată între anii 1936—1941, 
tn timpul cît împăratul s-a 
aflat în exil tn Marea Britanie.

AȘTĂZ£_ARE^LOC LA BRUXELLES

Reuniunea miniștrilor de 
ai țărilor Pieței comune

BRUXELLES 4 (Agerpres). — 
După cum apreciază observatorii po
litici din Bruxelles, reuniunea miniș
trilor de externe ai celor nouă țări 
din cadrul Pieței comune lărgite, 
programată pentru ziua de luni în 
capitala belgiană, va fi dominată de 
pregătirea negocierilor cu Norvegia, 
în vederea încheierii cu această țară 
a unui acbrd în domeniul liberului

Guvernul R. F. a Germaniei 
a instituit controlul asupra 

mișcărilor de capitaluri
BONN 4 (Agerpres). — Guvernul 

R.F. a Germaniei a adoptat, în ulti
mele rile, o serie de acțiuni ener
gice în vederea îngrădirii operațiu
nilor monetare internaționale spe
culative și a descurajării afluxului 
de dolari care s-au abătut asupra pie
ței vest-germane (după cum s-a 
enunțat, Bundesbank-ul a fost ne
voit să absoarbă, în numai două zile, 
circa un miliard de dolari, pentru a 
putea menține actuala paritate a 
mărcii vest-germane). Măsurile in
stituite plasează investițiile externe 
din Republica Federală a Germaniei 
sub un control riguros și reduc prac
tic la zero împrumuturile întreprin
derilor vest-germane către străină
tate.

Helmut Schmidt, ministrul vest- 
german de finanțe, a declarat pre
sei că guvernul este hotărît să apere 
paritatea actuală a mărcii, optînd 
pentru un control sever al mișcări
lor de capitaluri în locul instituirii 
cursului flotant al monedei vest-ger

mane sau al unei duble piețe de 
schimb, soluție adoptată cu două 
săptămlnl în urmă de guvernul ita
lian.

Pentru R.F.G., o marcă fluctuantă 
ar ti reprezentat alunecarea sigură 
— ca în octombrie 1969 șl noiembrie 
1971 — spre reevaluarea monedei. 
De fapt, tocmai pe o astfel de even
tualitate contau mișcările speculative 
Înregistrate în cursul săptăminii tre
cute, care au marcat totodată o creș
tere a neîncrederii în dolar.

La Washington, măsurile luate de 
Bonn sînt considerate ca o nouă res
pingere a tezelor americane privind 
libera apreciere a monedelor pe pia
ța de schimb. De asemenea, în ca
pitală S.U.A. se afirmă că exceden
tele de rezerve și surplusurile co
merciale persistente ale R.F. a Ger
maniei ar fi justificat o ajustare a 
monedei vest-germane, ajustare prin 
care marca R.F.G. și-ar fi găsit un 
nou punct de echilibru în raport cu 
dolarul.

Ministrul pescuitului și comerțului din Islanda:

„ Vom continua să no apărăm cauza"
REYKJAVIK 4 (Agerpres). — Zia

rul „Thjodviljinn", organ al partidu
lui Alianța Populară din Islanda, a 
publicat o declarație a ministrului 
pescuitului și comerțului al acestei 
țări, Ludvik Josefsson, reprezentant 
al partidului în coaliția guvernamen
tală, în legătură cu hotărîrea Curții 
Internaționale de Justiție de a se de
clara competentă în problema dife
rendului Islandei cu Marea Britanie 
asupra extinderii limitei naționale 
de pescuit islandeze.

„Hotărîrea Curții Internaționale nu 
schimbă nimic în politica noastră. 
Noi, islandezii, vom continua să ne 
apărăm cauza" — a declarat minis

trul Josefsson, care a subliniat că Is
landa are același drept ca și alte 
națiuni de a-și stabili propriile limite 
ale zonei naționale de pescuit.

Arătînd că Islanda-„va menține li
mita stabilită la 50 de mile chiar dacă 
acest fapt va duce la o confruntare 
acută cu Marea Britanie și R. F. a 
Germaniei pentru o perioadă de 
timp", Ludvik Josefsson a declarat că 
țara sa va continua să nu fie de 
acord cu examinarea respectivei 
dispute la Curtea Internațională de la 
Haga, deoarece „Islanda nu recunoaș
te dreptul Curții de a adopta hotăriri 
într-o astfel de problemă de viață și 
de moarte pentru națiunea islandeză".

externe 
lărgite

schimb al produselor industriale — 
soluție de compromis In locul aderă
rii la C.E.E., refuzată de majoritatea 
populației norvegiene cu prilejul 
referendumului din 1972.

Șefii diplomațiilor „celor nouă" 
vor mai trebui, de asemenea, să dez
bată luni reglementarea, în cadrul 
Pieței comune lărgite, a importurilor 
prevăzute de acordul de asociere a 
Greciei la C.E.E., precum și adapta- ■ 
rea la noile dimensiuni ale C.E.E. a 
acordurilor cu alte țări mediterane
ene — Turcia, Liban, Maroc și Tu
nisia. Totodată, se preconizează să 
fie abordată problema „preferințelor 
generalizate" pe care țările din C.E.E. 
ar urma să le acorde țărilor în cura 
de dezvoltare.

Vizita secretarului 
general al O.N.U. 

în India
DELHI 4 (Agerpres). — Sosit slm- 

bătă la Delhi, în cadrul turneului pe 
care îl întreprinde în diferite țări ale 
Asiei, Kurt Waldheim, secretarul ge
neral al O.N.U., a avut, în aceeași zl, 
o primă rundă de convorbiri cu mi
nistrul de externe al Indiei, Swaran 
Singh.

Luind cuvîntul îa o recepție ofe
rită in cinstea sa de guvernul țării 
gazdă, Kurt Waldheim și-a exprimat 
convingerea că pașii realizați In di
recția păcii în Indochina vor deschide 
calea spre soluționarea conflictelor, 
a situațiilor încordate și a crizelor 
politice în alte zone ale lumii.

Comerțul dintre R.F.G. și 
Uniunea Sovietică 8 CTescut 
anul trecut cu peste 20 la sută în 
comparație cu anul 1971, atingînd 
suma de aproximativ 3,2 miliarde 
mărci — relatează agenția T.A.S.S. 
R.F. a Germaniei devine unul din
tre cei mai importanți parteneri co
merciali ai U1R.S.S. dintre țările ca
pitaliste europene.

Producția de oțel a prin
cipalelor uzine metalurgice 
din sectorul de stat al eco
nomiei Indiei “atina-tn anul 
1972, 6 790 000 tone — a anunțat, cu 
prilejul unei conferințe de presă, 
ministrul minelor și oțelului, Mohan 
Kumaramangalam. El a subliniat că 
sporirea producției de oțel constituie 
unul dintre obiectivele importante 
ale planului de dezvoltare a economiei 
naționale.

Lucrările celei de-a 20-a 
sesiuni ordinare a Consiliu
lui Ministerial al Organiza
ției Unității Africane M vor 
deschide la începutul acestei săptă- 
mînl la Addis Abeba. Pe ordinea de 
zl figurează probleme administrative 
și financiare, în special contribuția 
organizației la fondul destinat miș
cărilor de eliberare din Africa.

Parlamentul Republicii 
San Marino * revocat oficlal 
mandatul acordat guvernului, oertnd 
celor , doi căpitani regenți (șefii da 
stat tradiționali) să procedeze la 
consultări în vederea formării unui 
nou oablnet.

Impresii 
despre România 

în presa 
venezueleană

CARACAS 4 (Agerpres). — In 
cîteva numere ale ziarului „Pa
norama", care apare la Mara
caibo, al doilea mare oraș al 
Venezuelei, au fost publicate în
semnările de călătorie din Ro
mânia ale scriitorului columbian 
German Arciniegas. Sub titluri
le „Bucureștiul văzut din tram
vai", „Mănăstirile din Moldova", 
cunoscutul om de litere iți îm
părtășește impresiile culese în 
timpul călătoriei prin țara noas
tră, pe care a cunoscut-o In ca
litate de participant la cea' de-a 
treia Conferință mondială de 
cercetare a viitorului, desfășu
rată la București.

Articolele lui German Arci
niegas au fost reluate de o se
rie de alte publicații din Vene
zuela, precum și din Columbia 
și Ecuador.

națiunii, dizolvarea Adunării Na
ționale și organizarea, la 25 februarie, 
a alegerilor prezidențiale și legisla
tive anticipate. Șeful statului gabo- 
nez a menționat că numărul deputați- 
lor în Adunarea Națională va crește 
de la 49 la 70.

Noi atentate comise tn 
Irlanda de Nord,n cursul nop- 
ții de sîmbătă spre duminică, con
cretizate în special în atacuri cu 
focuri de armă automată trase din 
goana automobilelor de către per
soane neidentificate, au făcut ca, 
în zorii zilei de 4 februarie, totalul 
persoanelor ucise în Ulster de la iz
bucnirea aici, în anul 1969, a actelor 
de violență cu substrat politic să se 
ridice la 706.

Regele Hussein ol Iorda
niei a subliniat într-un discurs 
radiotelevizat că „obiectivul strategic 
al arabilor în această etapă este re- 
dobîndirea tuturor teritoriilor arabe 
ocupate în 1967. Vrem o pace dura
bilă, fondată pe drept și justiție, o 
pace onorabilă pe care generațiile 
viitoare aă o accepte" — a declarat 
șeful statului iordanian.

CENTRU DE CERCETĂRI 
ÎN „INFERNUL VERDE" 

în Inima „Infernului verde", 
cum este denumită jungla 
Amazoniei, intr-unui din cele 
mal puțin cercetate colțuri ale 
«I — Aripuana — va lua ființă 
încă In acest an un mare cen
tru de cercetări, care va plani
fica și organiza exploatarea 
celei mal mari păduri din lume. 
Acest oraș-laborator va purta 
numele de „Humboldt". „Lo
cuitorii" săi, tn număr de cîte- 
va mii, vor fi aproape în ex
clusivitate ingineri, tehnicieni, 
agronomi șl geologi. Ei vor 
întocmi un inventar precis al 
tuturor bogățiilor din acea re
giune și vor examina proble
mele economice, tehnice șl 
ecologice legate de exploatarea 
lor. Întrucît în jungla Aripua- 
nei trăiesc mai multe triburi 
de indieni, care pină acum nu 
au avut insă nici un fel de 
contacte cu lumea exterioară, 
din personalul centrului vor 
face parte și etnologi.

In ultimele zile, asupra Australiei s-au abătut ploi torențiale. In fotografie : 
o stradă inundată din Sidney, pe care autovehiculele își croiesc cu greu 

drum

La Paris *nchela’t reuniu
nea Consiliului Organizației vest- 
europene pentru construirea și lan
sarea de nave spațiale (E.L.D.O.). Co
municatul oficial dat publicității men
ționează că părțile au hotărît să 
continue programul ,^Europa-II“, 
avînd oa obiectiv realizarea rache
tei „F-12", capabilă să plaseze pe 
orbită tin satelit în greutate de 750 kg.

In capitala Libanului * 
avut loc, sub conducerea lui Yasser 
Arafat, o reuniune a Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Elibera
rea Palestinei — informează agenția 
M.E.N. Pârtiei,panții la această re
uniune au discutat rezoluțiile adop
tate de recenta sesiune a Consiliului 
arab al apărării, care a avut loc la 
Cairo, precum șl rezultatele contac
telor pe care liderul mișcării de rezis
tență palestineană, Yasser Arafat, 
le-a avut cu oficialitățile siriene și 
irakiene în cursul vizitelor în cele 
două țări.

Președintele Gabonului, 
Bernard Bongo, a anunțat duminică, 
într-un mesaj radiotelevizat adresat

Teatrul „Țăndărică" și-a în
ceput turneul tn Canada. Pri
mele spectacole, prezentate la 
Centrul național de arte din 
Ottawa, s-au desfășurat in fața 
unor săli pline pină la ultimul 
loc. Interesul stirnit de trupa 
română, s-a manifestat și prin 
faptul că Margaretei Niculescu, 
directorul trupei, i-a fost luat 
un interviu, care va fi transmis 
la Televiziunea federală cana
diană. Pe micul ecran vor fi 
prezentate, de asemenea, ima
gini din spectacolele . susținute 
de artiștii bucureșteni.

Festivalul internațional cine
matografic de la Belgrad, care 
a reunit cele mai bune filmy 
premiate la principalele mani
festări competitive in domeniul 
celei de-a 7-a arte pe plan mon
dial, s-a încheiat sîmbătă sea
ra. Gala de închidere a inclus, 
In programul ei, și creația cine
matografiei românești „Atunci 
i-am condamnat pe toți la 
moarte" după scenariul lui Ti
tus Popovici și regia lui Sergiu 
Nicolaescu, film distins cu Pre
miul special la Karlovy Vary.

LA „VÎNĂTOARE"
DE AUTOMOBILE

Poliția din San Jose (statul 
California) a experimentat cu 
succes un pistol-radar, care nu 
cintărește decît 1,5 kg șl este 
alimentat cu curent electric de 
la bateria automobilului de 
patrulare. După cum se vede 
In fotografie, controlul circula
ției ia aproape aspectul unei 
vinătorl. Vehiculul suspectat de

Desfășurările de forțe ale partide
lor pentru alegerile parlamentare 
de la 4 martie devin treptat o trăsă
tură dominantă a vieții politice din 
Chile. Scrutinul din martie va re
înnoi, în întregime, Camera deputa- 
ților șl jumătate din Senat. Alege
rile parlamentare au o semnificație 
deosebită, mai ales pentru viitoarea 
configurație a relațiilor dintre 'gu
vern și Congresul național. Folosin- 
du-se de majoritatea pe care .o de
țin în prezent In Congres, partidele 
de opoziție au blocat o serie de 
proiecte de lege elaborate de guver
nul Unității Populare, așa cum au 
procedat, foarte recent, cu cel pro
pus de puterea executivă pentru 
combaterea speculei și a pieței 
negre. Aceeași soartă avuseseră 
anterior și alte proiecte de lege de 
emanație guvernamentală.

La alegeri, forțele politice ale Uni
tății Populare se vor prezenta gru
pate în Partidul Federativ al Unită
ții Populare. Pe o listă separată, se 
prezintă o altă forță de stînga — 
Partidul Socialist Popular. Opoziția 
s-a încadrat în așa-numita „Confe
derație democratică" (CODE), com
pusă din partidele național, demo- 
crat-creștin, democrația radicală și 
stînga radicală. CODE a fost pre
zentată, inițial, doar ca o coaliție 
pur electorală, dar, sub presiunea 
partidului național — expresia cea 
mai concentrată a dreptei — ea s-a 
transformat într-un bloc opoziționist, 
acționînd împotriva guvernului 
popular atît în parlament, cît și în 
afara acestuia. De pildă, încercările 
din octombrie de a paraliza comer- 
țul șl transporturile rutiere au fost 
stimulate și patronate de CODE. în 
cuvîntul rostit la întîlnirea cu cadre
le conducătoare din administrația 
de stat (la 20 ianuarie), președintele 
Allende arăta că se poate aștepta 
din partea opoziției — în preajma 
alegerilor sau ulterior — declanșarea 
unei noi acțiuni, asemănătoare cu 
cea din octombrie.

Tactica folosită de opoziție are o 
paletă foarte largă. Ea Încearcă, 
printr-o vastă campanie propagan
distică, să atribuie alegerilor parla

mentare un caracter de plebiscit. Se 
ignoră, astfel, în mod deliberat, con
ținutul și caracteristicile regimului 
prezidențial — în cadrul căruia pre
ședintele republicii este și colegis
lator, avînd drept de veto asupra 
hotărîrilor parlamentului — cît și 
faptul că, în ultimele decenii, foarte 
puține guverne și pe foarte scurte 
perioade au avut majoritate in 
Congres. Situație care — așa cum 
sublinia Intr-un articol și liderul

deține în prezent. Președintele 
Allende a cerut activizarea politică 
și manifestarea deplină a conștiinței 
revoluționare în apărarea procesului 
transformărilor înnoitoare. „Trebuie 
să apărăm acest proces — spunea el 
la întîlnirea cu cadrele conducătoare 
din administrația de stat — deoarece 
sînt convins că el este unicul drum 
pentru Chile".

Președintele Allende a semnalat 
necesitatea de a îmbina emulația

CHILE

PRELIMINARII ELECTORALE
© Puternice confruntări între Unitatea Populară șl 
Mele opoziției © „Trebuie să apărăm procesul revo
luționar, deoarece este unicul drum pentru Chile" 

© Rolul-chele al problemelor economice

DE LA CORESPONDENTUL NOSTRU

democrat-creștln Radomlro Tomlc — 
nu a putut pune niciodată sub sem
nul Întrebării legitimitatea puterii 
executive, în frunte cu președintele 
republicii.

Din arsenalul manevrelor reac- 
țiunil face parte și proiectul de a 
Întruni, pe ansamblul opoziției, o 
cotă de două treimi din locurile par
lamentare și de a obține, pe această 
cale, instrumentul constituțional pe 
baza căruia să-l poată Înlătura pe 
președinte. De aceea, se afirmă de 
pe acum că se poate sconta pe o 
reacție violentă a opoziției In cazul 
clnd Unitatea Populară va obține 
aproximativ același procentaj al 
locurilor parlamentare pe care le

politică cu o gestiune mal respon
sabilă în acele sectoare ale adminis
trației unde s-au constatat lipsuri și 
a cerut intensificarea eforturilor 
pentru a șe face față marilor difi
cultăți din economie, strîns legate 
de scăderea prețului cuprului pe 
piața mondială (în ultimii doi ani 
s-au înregistrat pierderi cifrate la 
500 milioane de dolari) și de po
vara datoriilor externe, moștenite de 
la precedentul guvern. Conștiința 
revoluționară trebuie să primeze 
asupra revendicărilor economice ne
justificate. Revoluția chiliană, spu
nea Allende, a înfăptuit o serie de 
aspirații la dreptatea socială, dînd

noi dimensiuni demnității și dreptu
rilor cetățenești.

Acest conținut al transformărilor 
structurale este relevat, de aseme
nea, într-un manifest recent al Par
tidului Comunist din Chile. Naționa
lizarea cuprului și celelalte transfor
mări revoluționare — se arată in 
manifest — „au situat Republica 
Chile pe drumul independenței eco
nomice și al securității naționale, 
deschizind totodată noi căi ale 
emancipării sociale... In țară are loc 
o confruntare de însemnătate isto
rică. In fond, dincolo chiar de în
fruntarea electorală ce se apropie, 
sînt în joc destinul poporului, soar
ta Republicii Chile, ca țară indepen
dentă și suverană, a democrației șl 
libertății".

Manifestul prezintă situația poli
tică și economică a țării, punînd ac
centul pe' conjugarea puterii de stat 
cu forța maselor organizate în lupta 
împotriva reacțiunii, care caută „să 
semene nemulțumire socială" și „să 
submineze moralul cetățenesc". Do
cumentul P.C.C. arată, totodată, că 
adversarul poate fi înfrlnt, planurile 
sale de a ocupa două treimi din lo
curile din Congres pot fi făcute să 
eșueze. Subliniind legătura strînsă 
dintre sarcinile luptei electorale și 
obiectivele economice, documentul 
cheamă pe toți oamenii muncii la 
creșterea producției industriale șl 
agrare, la sporirea eficienței econo
mice. în legătura cu aceasta, Jorge 
Insunza, membru în Comisia politică 
a P.C.C., arată că „îndeplinirea sar
cinilor economice reprezintă cheia 
rezolvării dificultăților actuale pe 
care reacțiunea le prezintă ca neso- 
lutionabile".

în țesătura complexă a vieții poli
tice din Chile, bătălia electorală se 
profilează ca un moment semnifica
tiv al confruntării dintre forțele re
voluției sociale și adversarii acesteia. 
Acest moment reflectă totodată — 
pe planul activității politice și or
ganizatorice a Unității Populare — 
efortul de a mobiliza mase cit mal 
largi de partea cauzei revoluționare.

Eugen POP

Schimbări de tonalitate
în jazz

viteză excesivă este „ochit", 
la propriu, și se apasă pe „tră
gaci". în vizorul de deasupra 
minerului instrumentului apar 
date exacte despre viteza auto
vehiculului infractor. înregis
trate instantaneu, aceste date 
constituie o probă infailibilă.

DE LA PĂMÎNT
LA LUNĂ...

Orașul Marburg 
(R.F.G.) a fost, de cu- 
rînd, locul unei întîl- 
niri neobișnuite. Par- 
ticipanții — vreo 50 
de muzicieni, mulțl 
dintre ei nume cunos
cute in lumea jazzu- 
lui vest-german. 
ce 
tru 
era 
vreun festival, nici de 
o discuție pe 
muzicologie, 
tul era cit se 
nemuzical : 
dezolantă și 
muzicienilor", cum s-a 
exprimat Emil Man- 
gelsdorff, instrumen
tist de jazz bine 
noscut și îndrăcit 
public. In plen

De 
neobișnuită 7 Pen
ei întîlnirea nu 
prilejuită nici de

teme de 
Subiec- 

poate de 
„situația 

mizeră a

ca
de

sau 
pe grupe de lucru și 
cu participarea 
reprezentanți 
caii, critici de

unor 
sindi- 

artă.

etc, problema a fost 
dezbătută in amănunt, 
Claus Schreiner, or
ganizatorul acestei în
truniri, a deschis dez
baterile prin referatul 
„Cu jazzul se ciștigă 
mulțl bani In Germa
nia Federală". Pentru 

■ a nu lăsa loc vreunui 
dubiu, ziarul „Frank
furter 
care relatează 
ține să precizeze pe 
cine 
autorul 
agențiile de impresa
riat, industria de 
discuri, proprietarii de 
săli, industria de afi
șe. O listă lungă, 
care nu include însă 
și pe ...muzicieni.

Schreiner s-a refe
rit și la alt aspect du
reros : instrumentis
tul își poate ciștiga 
existența cit timp

Rundsch.au",
cazul,

avea in vedere 
referatului :

poate cînta — indife
rent in ce condiții. In 
momentul clnd nu 
mai e pe scenă, nu se 
mal interesează ni
meni de el. „Cu greu 
găsești un cintăreț de 
jazz care să aibă asi
gurată o pensie de 
bătrinețe" — a spus el.

La întrebarea „tre
buie un instrumentist 
să cinte pină la epui- 

răspunsul a 
Instru- 

acum ei 
cu alte 
impună 
In a- 

preconi- 
uni- 
care

zare ?' 
fost „NU"~ 
mentiștii vor 
să dea tonul, 
cuvinte să-și 
revendicările, 
cest scop s-a 
zat crearea unei 
uni profesionale 
să le apere interesele.

Rămine de văzut 
dacă marile firme de 

'impresariat vor apre
cia această schimbare 
de... tonalitate.

Se caută un
„Firmă 

caută gentleman 
lady cu titlu de 
blețe în vederea ocu
pării postului de 
ședințe al consiliului 
de administrație". Ase
menea anunțuri pot fi 
găsite 
presa 
Bănci, firme de 
strucții, case de modă, 
întreprinderi indus
triale caută... lorzi. 
Prezența decorativă a 
unui lord în fruntea 
unor firme este soco
tită de patroni drept

prosperă 
sau 
no-

pre-

adeseori în 
londoneză, 

con-

o binevenită reclamă 
și o garanție pentru 
prosperitatea afaceri
lor. Numeroși lorzi 
cunoscuți susțin în 
prezent cu titlurile lor 
nobiliare activitatea 
unor firme, întreprin
deri, cluburi, institu
ții etc.

îndeobște, respecti
vii lorzi, care acceptă 
fotoliile prezidențiale, 
sînt nobili scăpătați, 
ei folosind noua lor 
poziție pentru a-și re
dresa o situație mate
rială precară. De aici

lord
acu-șl tendința de a 

mula mai multe fotolii 
prezidențiale sau pos
turi de membri în 
consiliile de adminis
trație. S-au înregistrat 
și recorduri în aceas
tă privință. De pildă, 
baronul Stokes este 
actualmente membru 
în consiliile de admi
nistrație a mai mult 
de 50 de firme. Se 
pare că vechiul dic
ton „noblesse oblige" 
și-a găsit in vea
cul nostru o nouă re
zonanță.
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Renumita fabrică de creioane 
„Koh-I-Noor" din Cehoslovacia, 
considerată printre cele mat 
vechi și mai mari unități de 
acest gen din lume, a produs, 
de la înființarea sa în 1847, o 
cantitate de creioane care, puse 
cap la cap, ar putea acoperi dis
tanța de la Pămînt la Lună. 
Este, de asemenea, semnificativ 
faptul că diversele tipuri de 
creioane produse de această fa
brică se vînd in peste 80 de țări 
de pe. toate continentele.

INDIENII MAYA 
Șl STOMATOLOGIA

Expoziția organizată în mu
zeul antropologid al orașului 
Mexico-City aduce, pe baza a 
200 de exponate, dovada că 
popoarele indiene ale Mexicu
lui din perioada prehispanică 
aveau temeinice cunoștințe de 
stomatologie; Piesele — cranii, 
danturi sau dinți izolați, în 
cea mai mare parte foarte 
bine păstrate — demonstrează cu 
cită precizie știau „dentiștii" 
maya sau azteci să-și trateze 
pacienții. Pe lingă extracții, ei 
mai cunoșteau diferite metode 
de tratare — unele menite să 
elibereze de dureri, altele, să 
înfrumusețeze. Femeilor, de 
pildă, li se pileau dinții, 
dindu-le o formă ascuțită. La 
indienii maya „se purtau" 
pietre prețioase fixate în niște 
găuri special făcute in dinți.

ÎN LOC DE REST
în Italia se constată o criză 

de mărunțiș. Printre cei care o 
resimt cel mai acut sînt 
vînzătorli de la chioșcurile de 
ziare. Și cum ziarele italiene 
costă 90 de lire exemplarul, se 
ridică problema restului in va
loare de 10 lire. De curînd și-a 
făcut apariția un miniziar dis
tractiv de patru pagini care, 
prin prețul său — 10 lire — » 
adus rezolvarea problemei. 
„Minlziarul-rest", editat de un 
colectiv compus dintr-un redac- 
tor-șef, doi redactori și patru 
desenatori, a atins încă din pri
ma săptămină de apariție un ti
raj de 100 000 exemplare.
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