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LA NIVELUL MAXIMAL
AL POSIBILITĂȚILOR!

în paginile presei «iu fost relatate, tn zilele anteri
oare, chemările la întrecerea socialistă, lansate de co
lective fruntașe, pentru depășirea parametrilor maxi
mali ai planului pe 1973. Sint chemări care. în gra
iul sec al cifrelor, au un miez fierbinte, un rol deo
sebit de important în declanșarea unei vii și pasio
nante competiții a muncii, în vederea 'realizării ma
relui obiectiv — îndeplinirea cincinalului Înainte de 
termen.

Chemările reflectă, tn primul rînd. o Înaltă con
știință patriotică, un grad ridicat de răspundere mun
citorească, o înțelegere profundă a faptului că bătă
lia pentru înfăptuirea cincinalului înainte de termen 
se află intr-o fază hotărîtoare, se decide acum, în 
acest an. Și, în acest sens, chemările Ia întrecere do
vedesc, prin obiectivele fixate, oj înaltă competență 
tehnică in organizarea și conducerea întreprinderilor, 
pricepere și exigență în analizarea și descoperirea re
zervelor producției, spirit gospodăresc.

Prin angajamentele conținute, chemările la între
cere capătă o deosebită însemnătate economică. Fap
tul că ele provin din întreprinderi și unități repre
zentative din toate ramurile și domeniile de pro
ducție materială constituie o premisă de natură să 
stimuleze punerea în valoare a unor noi și importanta 
posibilități pe întreg ansamblul economiei naționale. 
De la cele 50 000 tone de oțel, ce vor fi realizate su
plimentar de către slderurgiștii gălățeni, la depășirea 
planului de export cu 3 milioane lei valută de către 
chimiștii craipveni ; de Ia diminuarea eu 2 milioane 
de lei, peste prevederi, s cheltuielilor de producție 
de către forestierii suceveni, la creșterea suplimentară 
cu 1,5 la sută a productivității muncit de către cimen- 
tiștii din Bicaz ; de Ia punerea în funcțiune înainte 
de termen a 8 obiective de investiții de către construc
torii clujeni, la realizarea unor importante sporuri 
peste plan la producția vegetală și animală de că’re 
agricultorii din Ograda (Ialomița) — angajamentele 
mobilizatoare asumate de unitățile ce au lansat che
mările la întrecere concentrează atenția și eforturile 
colectivelor spre problemele-cheie, spre laturile majore 
ale activității productive. Aceasta demonstrează că oa
menii muncii au înțeles limpede că — așa cum s-a 
subliniat la Congresul al X-lea și la Conferința Na
țională a partidului, la plenara C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 1972 — actuala etapă de dezvoltare și mo
dernizare a economiei impune să trecem pe un front 
larg, cuprinzător la o perfecționare calitativă a întregii 
activități economice.

După cum ni se relatează din țară, însuflețitoarele

chemări au fost primite de colectivele oamenilor mun
cii din respectivele ramuri economice cu un viu spirit de 
emulație. Deja un șir de eolective au și răspuns 
acestor chemări, iar altele se pregătesc să răspundă. 
Desigur, esențial este ca răspunsul Ia aceste chemări 
să cuprindă angajamente cit mal mobilizatoare, con
turate In urma unei largi consultări a oamenilor mun
cii, în vederea evaluării concrete și exigente a rezerve
lor interne existente la fața locului în fiecare întreprin
dere. Angajamentele inserate în răspunsurile la che
mările pentru întrecere să fie deci realiste, funda
mentate, să reflecte nivelul maximal al posibilităților 
tehnice și organizatorice, materiale și umane ale fie
cărui loc de muncă, să cuprindă prevederi axate pe 
obiectivele majore ale întrecerii. Principal este ca 
ele să asigure depășirea Indicatorilor de eficiență, a 
pianului la produse de mare utilitate pentru econo
mie, cu desfacere asigurată în țară și la export.

Fiecare zi din acest an are o valoare deosebită pen
tru producție. Fiecare zi înseamnă o cărămidă prețioa
să In edificiul anului hotărîtor pentru devansarea cin
cinalului. Iată de ce deosebit de important este ca 
aceste răspunsuri să fie formulate nu numai temeinic, 
ci și operativ.

în entuziasmul generat de marea Întrecere, bătălia 
pentru fructificarea resurselor interne, pentru stimu
larea Inițiativei și spiritului creator constituie o cau
ză generală. Asemenea Inițiative, cum s-au putut con
semna in ultimul timp — „Leu cu leu se adună mi
lionul", „Micronul, gramul, secunda In slujba eficien
ței", „Să lucrăm o zi pe lună cu metal eoonomisit" 
— se nasc pretutindeni In țară tn marea emulație a 
întrecerii, relevînd un ridicat spirit gospodăresc, o va
loroasă experiență. Aceste inițiative, experiența tnain- 
tată trebuie studiate și generalizate neîntirziat, trans
formate pe parcursul întrecerii tn metode curente de 
lucru.

întrecerea socialistă pentru depășirea parametrilor 
maximali ai planului. în anul hotărîtor pentru' reali
zarea cincinalului înainte de termen, a început. Este 
o întrecere vis. pasionantă, din care vom avea de 
ciștigat cu toții. Un adevăr profund pe care organi
zațiile de partid trebuie să-l explice cît mai bine, cît 
mai clar și mai convingător pentru a dinamiza con
științele, pentru a stimula inițiativele creatoare, ela
nul constructiv al milioanelor de oameni ai muncii in 
marea luptă cu timpul, pentru progresul mai rapid 
al patriei, pentru prosperitatea mai mare și mai grab
nică a poporului.

La Uzina de prelucrare • alu
miniului din Slatina, un nou lot 
de Jevl este pregătit pentru ex
pediere, urmlnd a fi utilizate tn 
cadrul programului de extin
dere a Irigațiilor In agricultură

Bistrița industrială
BISTRIȚA (Cores

pondentul „Seînteii", 
Ion Anghel). — Pe 
platforma industrială 
din orașul Bistrița a 
fost pusă In funcțiu
ne Uzina de utilaja 
pentru Industria ma
terialelor de construc
ții și refractare, prima 

Noua uzină 
supra-

productivă de 
mp, iar princi- 
secțli de prelu- 
mecanice, eon- 
metalice, mon-

etapă, 
dispune de o 
față
12 000 
palele 
crări 
lecții

taj, tratamente
mice ș.a. sint dotate 
cu peste 200 de ma- 
șini-unelte universale 
șl alte instalații com
plexe de înaltă tehni
citate. Pentru început, 
muncitorii, inginerii și 
tehnicienii din cadrul 
acestei prime uzine 
constructoare de ma
șini de importanță re
publicană din orașul 
Bistrița execută eiec- 
trofiltre cu o capaci
tate de filtrare de la 
10 000 la 600 000 mc pe

ÎN CONSTRUCȚIE:

al Bacăului
BACĂU (corespondentul „Seîn

teii", Gheorghe Baltă). în zona 
de nord a municipiului Bacău 
au început lucrările de construc
ție a noului cartier de locuințe 
„Miorița". El va totaliza tn final 
circa 4 000 de apartamente, din 
care mai mult de jumătate vor 
fi executate in prima etapă. 
Pentru cetățenii care vor locui 
aici vor fi construite două școli 
cu 40 săli de clasă, o grădiniță 
și o creșă, unități sanitare și co
merciale.

Cunoscutul triaj al 
Capitalei a fost au
tomatizat. în prezent, 
aici se utilizează pe 
scară largă echipamen
tul electronic și rada
rul la elaborarea so
luțiilor optime de re
partizare a vagoane-

tfr- oră, instalații desti
nate depoluării atmo
sferei din zonele in
dustriale. în perspec
tiva apropiată, uzina 
va produce linii 
tehnologice complexe 
pentru utilarea com
pletă a fabricilor de 
țiglă, fabricilor de 
cable de teracotă, fa
bricilor de geam lami
nat. fabricilor de plăci 
de faianță, fabricilor 
de vată minerală și 
fabricilor de plăci de 
azbociment

LABORATOR MODERN 
DE ÎNALTĂ TENSIUNE

CRAIOVA (Corespondentul 
„Seînteii", Nistor Țuicu). — La 
Uzinele “ 
Craiova 
un laborator de înaltă tensiune, 
dotat cu Instalații moderne 
care permit constructorilor, și 
energeticienilor să încerce echi
pament de înaltă tensiune pînă 
la 400 kilovolți inclusiv. Tot
odată el va avea un rol deo
sebit in activitatea de cerceta
re și proiectare, contribuind la 
reducerea timpului de elabora
re și asimilare a unor produse

lor. Operațiunile me
nite să dirijeze 
mai In acest nod 
trafic sute 
într-o oră 
tuate doar 
crători din
guranței circulației. Cu 
ajutorul unui astfel de

nu
de 

de vagoane 
sînt efec- 
de doi lu- 
sectorul si-

sistem modern se ob
țin o reducere sub
stanțială a timpului de 
imobilizare a materia
lului rulant — de a- 
proximativ zece ori — 
și o creștere însemna
tă a vitezei comerciale 
a trenurilor de marfă.

f iu PA (A L

zis cineva, nu mal 
cine, și nici nu 

are vreo impor
tanță, că dacă românii 
vor reuși să constru
iască un tractor care 
să meargă, el se va 
arunca în fața acelui 
tractor. Poveste veche, 
arhicunoscută : 
torul a pornit la drum, 
respectivul s-a tras re
pede la o parte și s-a 
pierdut ‘ ..................
nimeni 
dispus 
semnul 
ci tatea 
aptitudinile 
pentru tehnică, avind, 
noi, prea numeroase și 
elocvente dovezi în a- 
ceastă privință. Dar 
sud — și auzim din cind 
în c nd - voci tn care 
ironia la adresa unor 
produse se împletește 
armonios cu resem
narea stupidă : „Ei. da, 
sigur că da. facem și 
noi, facem de toate — 
însă finisajul, calita
tea... 7 ț Ei, aici e-ai ci ! 
Să vedeți ce produc 
alții, 5l-apoi să vorbiți. 
Hă-hă-hă !“. Acest hă- 
ha-hă însoțit de un 
gest corespunzător ar 
vrea să te oblige par
ca să accepfi ideea că 
noi niciodată nu vom 
fi în stare etc. De ce 

nu fim T
hă !... Oare de ce uită 
unii dintre noi de un- 
de-am pornit în urmă 
cu numai vreo două
zeci și ceva de ani 7 
Oare de ce, înainte de 
8 ride cu păcat, nu cu 
bunăvoință, să nu des
chidă ochii și să obser
ve că de Ia an Ia an am 
produs mai mult și mai 
bine, intrînd cu succes 
în competiții interna
ționale 7

O scurtă vizită In 
citeva uzine moderne 
sau la hidrocentralele 
construite fn ultimii 
ani i-ar ajuta să pri
ceapă că saltul calita-

în ridicol. Azi, 
nu mai este 

să pună sub 
Îndoielii capa- 

de a construi, 
noastre

tiv este pe deplin po
sibil și, în momentul 
de față, depinde nu
mai de noi, de price
perea și tragerea de 
inimă cu care mun
cim. Constatind că al
ții produc la un nivel 
superior, ar trebui să 
ne și ambiționăm, pen
tru a produce și noi, 
in timp scurt, cel pu
țin la același nivel. 
Ceea ce se și întîmplă; 
nu resemnarea, ci am
biția ne caracterizea
ză. Dintre nenumăra
tele exemple, doar 
citeva. Unul dintre 
tehnicienii care au lu
crat la agregatele pen
tru Porțile de Fier po
vestea cum, în urmă 
cu cîțiva ani, vizitind 
două mari uzine străi
ne, s-a simțit, la în
ceput, umilit. Totul 1 
se părea extraordinar. 
După numai trei sau 
patru zile s-a între
bat dacă el și tovară
șii săi ar fi In stare 
să construiască aseme
nea mașini ; după alte 
trei sau patru și-a răs
puns : „Da, vom fi, 
trebuie neapărat să fa
cem dovada !“. Și au 
fost, au făcut dovada 
— vă puteți convinge, 
acolo, la Porțile de 
Fier. Și apoi, munci
torii unei uzine bucu- 
reșterie anunțau reali
zarea unor agregate 
tntrucîtva asemănă
toare, dar la un nivel 
tehnic superior. Un 
ttnăr inginer se pre
zintă cu o invenție la 
o expoziție internațio
nală : primește felici
tări, i se acordă aten
ție, dar nu și medalie, 
invenția sa fiind domi
nată de altele, mai 
bine puse la punct. 
Dar omul nu se-ntoar- 
ce acasă cu resemna
rea, ci cu ambiția. 
Este astăzi, după nu
mai patru ani, poseso
rul unei medalii

aur și a două de ar
gint, dobîndite in com
petiții grele, cum se 
spune — „singeroase". 
Depinde numai de noi 
dacă in următorii ani 
vom avea sau nu pro-' 
dusele la care rivnim. 
Și dacă depinde nu
mai de noi, este sigur 
că le vom avea, pen
tru că toți dorim să 
muncim mai bine și 
mai cu folos, pentru 
că avem puterea și cu
tezanța de a ajunge 
printre primii. Asta și 
fac muncitorii, ingine
rii și oamenii noștri 
de știință de mulți ani 
și. mai apăsat. în ulti
mii. Acesta este șl 
scopul impresionante
lor chemări la între
cere pe care le citim 
in aceste zile în pagi
nile ziarelor. Ele por
nesc, să nu se uite, de 
la miile, de la zecile 
de mii de oameni e- 
xemplari care nu se 
miră de realizările al
tora — dobîndite dato
rită unor condiții de 
dezvoltare istorică mai 
prielnice — ci pun ' 
mîna. pun umărul, 
transformind mindria ■ 
civică, patriotică in
tr-o mișcare unani
mă spre mai bine, spre 
atingerea, aici, la noi 
acasă, a performanțe
lor de pe alte meri
diane.

Drept încheiere, sș 
vrea să reproduc pă
rerea unui bătrîn con
structor : „Zău că
m-am plictisit tot a- 
uzind că alții sint
mai grozavi decit noi! 

știu șt 
de-aicl, ' 
avem 7 

spunem 
vrem

ne-ncer- 
Și n-o

Sînt, sînt, o 
eu. dar noi, 
noi ce cusur 
Ar trebui să 
altfel : vrem, 
neapărat să
căm puterile !.,. 
să rămînem de rușine.
Hă-hă-hă 1".

Ntcolae ȚIC

Printre cei distinși anul trecut 
cu inaltul titlu de Erou al Mun
cii Socialiste se află și cîțiva re
prezentanți ai marii familii a 
cbimlștilor de la Făgăraș, ale 
căror nume se asociază unora 
dintre cele mai importante rea
lizări ale colectivului. De pildă, 
comunistul Gheorghe Maier, 
maistru principal în cadrul sec
ției a 16-a, este autorul a nume
roase inovații și raționalizări 
care au adus combinatului bene
ficii de 11 milioane lei. Iată-1 (in 
fotografia nr. 1) surprins de fo
toreporter în timp ce studia, cu 
șeful de echipă Constantin Line, 
posibilitățile de realizare a unei 
noi perfecționări in procesul de 
producție. „Omul se simte tînăr 
cită vreme se străduie să fie 
util" — ne spune operatoarea chi- 
mistă Maria Tănase, purtătoare 
a titlului de Erou al Muncii So
cialiste. Lucrează în combinat de 
la virsta de 16 ani dar, adăugind 
experienței dobîndite și o neos
tenită pasiune pentru meserie, 
este una din cele mai destoinice 
promotoare a spiritului de res
ponsabilitate în colectivul său de 
muncă (Imaginea nr. 2). Aprecieri 
intru totul asemănătoare se po
trivesc și maistrului principal 
Vichente Pică (imaginea nr. 3), 
ca și maistrului Ion 
(imaginea nr. 4), cel mai 
muncitor al combinatului 
mîndol Eroi ai Muncii 
liste.

Patru tovarăși, patru muncitori 
de frunte, patru Eroi ai Muncii 
Socialiste. Sînt adevărați 
meni ai zilelor noastre, pentru 
care munca este sensul vieții, iar 
succesele in producție, ale lor 
și ale colectivului, suprema 
satisfacție.

Cînd necinstea se intîlnește cu inimi de piatră
oa- școlari 

comuna 
are

c. carlan
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Casa de copil 
Valea Nandrii, 
Dirmăneșli-Argeș, 
sarcina creșterii, educării 
și instruirii unui număr de 
192 de copii — orfani sau 
proveniți din familii care 
nu le pot asigura condiții 
corespunzătoare de între
ținere și educare. Am vi
zitat. pentru prima dafă, 
această unitate școlară — 
In urma unor scrisori pri
mite la redacție — la în
ceputul lunii noiembrie 
1972.

Pentru această unitate 
școlară statul cheltuiește 
anual peste două milioa
ne de lei : Instituția este 
încadrată cu 48 de sala
riați — educatori, învăță
tori șl profesori. perso
nal tehnico-admlnistra- 
tiv, muncitori — ale căror 
salarii însumează, pe un 
an de zile. 762 000 lei. 
Dacă mai menționăm că

dispune de un frumos 
conac, de un local de 
școală nou de alte clădiri, 
precum și de o fermă de 
animale, o grădină de le
gume și o livadă, oricine

resc din partea conducerii 
unității, a altor cadre 
didactice și salariați. lu
crurile se petrec altfel.

Mergind pe urmele se
sizărilor primite, am vi-

mente, tn bucătărie, In 
sala de mese, am consta
tat o dezordine și o lipsă 
de Igienă incredibile. Ctnd 
au văzut starea in care se 
aflau și celelalte clădiri.

© DESPRE O STARE DE FAPT CE DEPĂȘEȘTE LIMITELE UNEI 
SIMPLE INFRACȚIUNI © CONTROALE CARE TREC IMPERTURBA

BILE PE LINGĂ ACTE... DE NETRECUT CU VEDEREA

își poate da seama că aici 
ar exista condiții dintre 
cele mai bune pentru în
treținerea, educarea și 
școlarizarea copiilor. Dar, 
așa cum se semnala în 
scrisorile adresate redac
ției, datorită lipsei de răs
pundere și simț gospodă-

zitat, mat tntli, împreună 
cu tov Nicolae Busuioc, 
Inspector la inspectoratul 
școlar Județean, și Gh. 
Manolescu, contabil-șef al 
aceleiași instituții, pavi
lionul alimentar al cămi
nului școală Pretutin
deni in magazia de ali-

dormftoarele, curtea șco
lii. ca și copiii, cu hainele 
murdare și rupte, delega
ții inspectoratului școlar 
și-au pierdut cumpătul. 
Intr-adevăr, starea de 
lucruri întilnită atunci in 
unitate, lipsa celui 
elementar

resc, dezinteresul erau 
de natură să indigneze 
pe oricine. Căutînd o jus
tificare, o explicație, di
rectorul căminului-școală, 
prof. Andrei 
încerca mereu 
dar parcă mai 
za Pentru că 
misibil ca o unitate șco
lară. căreia statul îi pune 
la dispoziție mijloacele 
necesare spre a asigura 
acestor copii lipsiți de că
min părintesc condiții 
dintre cele mal bune de 
viață și de educație, să fie 
ații de prost gospodărită 1

Răsfoind listele de me- 
nipri zilnice de Ia canti
nă, ne-au izbit monotonia 
mincărurilor preparate.

Nicolescu. 
să se scuze, 
rău se acu- 
este inad-

Alexandru STROE

mal
spirit gospodă-

(Continuare 
in pag a II-a)

Olga Szabo ne demonstrează cît este de necesar acest 
lucru, luînd drept exemplu situația probei de floretâ 

feminină

Deseori vorbim despre experiența 
«portivă și despre exploatarea el 
avantajoasă in folosul pregătirii per
formanțelor viitoare. Insă, aproape 
tot atît de frecvent, constatăm, după 
o perioadă competițională. fie și după 
un întreg ciclu olimpic de nu mai 
puțin de patru ani, că în procesul 
perfecționării sportului de perfor
manță este............  - - • ------- -
experienței 
unele erori 
te. Firește, 
in privința 
tului de elită și are repercusiuni asu
pra rezultatelor reprezentanților noș
tri la marile Întreceri internaționale. 
După părerea noastră, utilizarea inte
grală a experienței dobîndite consti
tuie una dintre sursele importante de

i sportului de perfor- 
folosită numai o parte a 
și că se repetă chiar 
din perioadele preceden- 
aceasta înseamnă o frină 
progresului rapid al spor-
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sportiva

accelerare a dezvoltării elitei pe dru
mul cuceririi laurilor Ia competițiile 
de amploare cum sint campionatele 
mondiale și jocurile olimpice.

tn definitiv, cine sînt depozitarii a 
ceea ce numim experiență 7 Dincolo 
de corpul tehnic al antrenorilor, din
colo de activiștii federațiilor și al 
altor organe sportive, experiența se 
află în mintea multora dintre per
formerii noștri cu stagiu îndelungat 
in arena internațională. Aproape că 
nu-ți vine să crezi, dar există la noi 
în țară numeroși atleți și atlete de 
mare renume care au trecut prin 
bătăliile a trei, patru sau chiar șase 
olimpiade, cum e cazul Liei Manoliu. 
O întreagă istorie faptică și tehnică 
a diferitelor discipline e înmagazi
nată la oameni de-acum maturi, în 
multe situații, la oameni care — pe 
lingă acest imens avantaj al trăirii 
îndelungate intr-un sport anume — 
au o pregătire teoretică superioară 
unora dintre tehnicieni. Valorificarea 
parțială a acestui potențial Intelec
tual sportiv se realizează cîteodată 
prin angajarea foștilor ași pe pos
turile de antrenori. Recent, clubul 
Dinamo, spre exemplu, a promovat 
12 asemenea tineri specialiști (ma
joritatea maeștri emerlți ai sportu
lui 1) printre care ne face plăcere 
să-i aflăm oe celebrii Aurel Vernes-

Valerlu MIRONESCU

(Contiuuare in pag. a Hl-a)
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PREMIERE

pe scena Institutului de teatru
din București

Natalia STANCU

vatră de victoriiț

CONCERTE .. i.lr*" F

un

Rodica 
(artist 
Ștefan

(cum ar fi 
țărănimii 

răsculaților 
a „minciu-

actori 
Jocul

luptei re- 
pentru li- 
împotriva 

a perma-

a consti- 
mai mul- 
adresate 
Măsurile

sectorului 8 a- 
obligația să se o- 

de rezolvarea 
la capăt a pro-

„âkî este soarele meu

„Românie

ARAD 
pisici" — nu neapărat 

I al virstei — 
de prospețime,

neresc 
apanaj 
plin i 
neincorsetat de „solu
ții" la

» TEATRUL TV. prezintă tniine, 
13 februarie, în premieră, versiunea 
pentru TV. a piesei „Sfîntul" de 
Eugen Barbu. Regia : Aurel Cerbu. 
Scenografia: arh. Armand Crintea. 
în distribuție : Mihai Fotino, Marga 
Barbu, Mircea Bașta, Ștefan Nicu- 
lescu-Cadet, Nucu Păunescu, Corado 
Negreanu, Mihai Mereuță, ~ 
Tapalagă, Nicolae Brancomir 
emerit), Ileana Stana-Ionescu, 
Mihăilescu-Brăila.

0 TEATRUL DE STAT DIN 
a inclus pe afișul său „Joc de 
de Orkeny Istvăn. Regia; Mușata Mu
cenic. Scenografia: Traian Nițescu. 
In rolurile principale: Olimpia Didi- 
lescu și Viorica Oancea.

0 TEATRUL DE STAT DIN BRA
ȘOV își invită spectatorii în zilele 
de 17 și 18 februarie la premiera 
„Vlad Țepeș în ianuarie" de Mircea 
Bradu. Regia : Eugen Mercus. Sce
nografia: Liviu Ciulei. Costume: Do
ris Jurgea. în rolul titular : Ion Ju- 
gureanu și Ion Fiscuteanu.

e TEATRUL MAGHIAR DE STAT 
DIN CLUJ a prezentat premiera pe 
țară a spectacolului „Puterea și ade
vărul" de Titus Popovici. Regia : 
Ban Erno. Scenografia: Helmut 
Stiirmer. Costume: Kunovits Schrauz 
Edit. Interpreții de ținută ai acestei 
montări: Senkălszky Endre, Hejja

Corespondenții 
„Scinteii" transmit;

Sândor, Horvath Băla, Păsztor Iănos, 
Kollo Băla, Vitâlyos Ildiko, Andrâsi 
Mărton, Mârton Janos, Biro Levente 
și alții (în fotografie : o scenă din 
spectacol).

0 TEATRUL MAGHIAR DE STAT 
DIN TIMIȘOARA anunță premiera 
„Richard al II-lea“ de W. Shakes
peare cu Sinka Kâroly în rolul prin
cipal. Regia : Cseresnyăs Gyula. Sce- 
nografie-costume Kazinczy Găbor.

0 Cea de-a 6-a premieră a TEA
TRULUI DRAMATIC PLOIEȘTI, 

I piesa „Avarul" de Molifere, care a 
. avut loc joi 8 februarie a.c., cons'ti- 
’ tuie Tin omagiu pe care colectivul 
ține să il aducă autorului, genialului 
om de teatru, de la a cărui moarte 
comemorăm luna aceasta, la 17 fe
bruarie, 300 de ani. Regia artistică: 
Harry Eliad. Scenografia: Vittorio 
Holtier. în rolul principal : Corneliu 
Revent
SPECTACOLE PENTRU COPII 

Șl TINERET
0 La TEATRUL TINERETULUI 

DIN PIATRA NEAMȚ a avut loc 
premiera „Nastratin Hogea" de 
Mircea Florian, după Leonid Solo
viev. Regia : Zoe Anghel Stanca ; 
decoruri : arh, Vladimir Popov ; cos
tume : Diana Ioan Popov.

0 TEATRUL , '
POPA" LT' 
șir-te mărgărite", poem 
versuri de Victor Eftimiu. 
N. Dinescu ; scenografia : 
Ganea.

0 TEATRUL DE PĂPUȘI 
CHIUȚA" DIN PITEȘTI își invita 
micii spectatori la : „Bum, Bum, Ta- 
rabum" de Aurel Anchidin, pe ver
suri de Maria Banuș, Gellu Naum 
și Marin Sorescu.

“UL „VICTOR ION 
DIN BÎRLAD anunță „In- 

feeric in
Regia : 

Puiuscenografia :

„AȘ-

ECRAN
0 ADIO, ARME 1 producție a 

studiourilor americane, ecraniza
re a celebrului roman al lui 
Ernest Hemingway „Adio, 
arme". „ ,

Scenariul : Ben Hecht ; Regia . 
Charles Vidor ; Imaginea : Piero 
Portalupi, Oswald Morris ; Mu
zica : Mario Nascimbene. Cu : 
Rock Hudson, Jennifer Jones, 
Vittorio De Sica, Alberto Sordi, 
Kurt Kasznar, Mercedes McCam
bridge, Oscar Homolka, Elaine 
Stritch, Victor Francen.

0 ANDREI RUBLIOV, produc
ție a studioului Mosfilm.

Scenariul : Andrei Mihailov, 
Andrei Tarkovski ; Regia : An
drei Tarkovski ; Imaginea : Va
dim Iusov ; Muzica : Viaceslav 
Ovcinnikov. Cu : Anatoli Solo- 
nițin, Ivan Lapikov, Nikolai 
Grinko, Nikolai Sergheev, Irma 
Rauș, Nikolai Burliaev.

Film distins cu Premiul criti
cii internaționale — Cannes 
1969.

O creație cinematografică a- 
vînd in centru! ei figura picto
rului Andrei Rubliov.

EXPOZIȚII
0 La Galeriile de Artă „Ga- 

lateea" (Calea Victoriei nr. 
132) poate fi vizitată expoziția 
pictoriței Carmen Pătulea

• Artiștii Toma Roată și 
George Ștefănescu prezintă 
gravuri și respectiv pictură în 
cadrul expozițiilor deschise in 
sălile Galeriilor de Artă „Si- 
meza" (Bd Magberu nr $0).

• Miercuri, 14 februarie, în 
sălile Bibliotecii de Artă a 
municipiului București (Bd. Re
publicii nr. 43) va avea loc 
vernisajul expoziției de pictu
ră semnată de Angela Pașca.

• Olimpiu Badiu își prezin
tă lucrările de artă decorativă 
— fier forjat - la Clubul sa- 
lariaților din comerț, strada 
Șelari nr. 8.

Pe scena Institutului 
de teatru din București 
se desfășoară unul din
tre cele mai frumoase 
și emoționante spec
tacole ale acestei sta
giuni bucureștene. O 
tulburătoare mărturie 
a patriotismului, a 
dragostei de țară șl de 
partid, a atitudinii po
litice și cetățenești a 
tinerei generații. O in
teresantă demonstra
ție a potențialului ar
tistic al viitoarelor se
rii de slujitori ai sce
nei.

Titlul, un vers din- 
tr-o poezie a lui Cezar 
Baltag, „Aici este soa
rele meu", are la bază 
un colaj de texte, une
le celebre, altele de 
foarte restrînsă noto
rietate ; versuri — li
rică populară sau cul
tă — și proză satirică 
— de la Alecu Russo ia 
N. D. Cocea, Arghezi, 
Geo Bogza și, mai de
parte, Ia N. Labiș, Eu
gen Jebeleanu, Nichita 
Stănescu, Dumitru M. 
Ion etc. — «fragmente 
din ziare, inclusiv din 
diverse manifeste po
litice.

Scenariul — alcătuit 
de un numeros grup 
de cadre didactice — 
este de o surprinză
toare unitate în diver
sitatea sa. Selecția tex
telor urmărește riguros 
o demonstrație impre
sionantă artistic, pate
tică și mobilizatoare, 
a continuității și dra
matismului 
voluționare 
bertate și 
exploatării, 
nenței protestului an
timonarhic. De aseme
nea, ea aspiră să con
stituie un manifest al 
ideilor partidului, un 
omagiu adus comu
niștilor și patriei so
cialiste.

Elaborare inventivă-

— în spiritul unor mo
dalități expresive cît 
mai adecvate, mal pu
ternice și cît mai apro
piate de sensibilitatea 
modernă — spectacolul 
realizat In regia lui 
Laurențiu Azimioară 
constituie o formulă 
inedită de spectacol. El 
reunește cu măsură și 
gust valențele senti
mentale și evocatoare 
ale cîntecului și a- 
companiamentului mu
zical (autoare : Cor
nelia Tăutu) în care 
tonul baladesc se îm
bină cu formule ritmi
ce moderne ; puterea 
sugestivă a unor eurit- 
mii ; plasticitatea și 
semnificațiile binecu
noscute ale unor ima
gini picturale consa
crate. Primatul revine 
bineînțeles forței de 
comunicare a cuvîntu- 
lui. Poezia, manifes
tele sînt rostite in mo
nolog sau sub forma 
„corului vorbit". Rosti
rea „colectivă" a ver
surilor le-a conferit 
un plus de fior emo
țional, exprimînd mai 
direct virtutea lor de 
a da glas aspirațiilor 
sau hotărîrilor cetății 
țării, voinței întregu
lui popor, strîns unit 
In jurul partidului.

Sînt create, nu o 
dată, tulburătoare me
tafore scenice — une
le discret stilizate, al
tele vii, de un susținut 
dinamism 
imaginea 
împilate, a 
împușcați, 
nii" care stă cu regeie 
la masă).

Interpreții acestui 
spectacol sînt studenți 
în primii trei ani de 
studiu (viitori 
și muzicieni).
lor atestă un veritabil 
spirit de echipă, un 
•spirit cu adevărat ti-

indemînă ale 
jocului profesionist și 
nici de prea mari pre
cauții — chiar vădind 
uneori o fermecătoare 
stîngăcie.

Jocul studenților cer
tifică muncă, efort 
creator — ceea ce e un 
exercițiu dintre cele 
nai necesare pentru 
formarea lor de viitor. 
Dar cea mai copleși
toare impresie : jocul 
acestor „celor mai ti
neri actori" atestă dă
ruirea prin trăire au
tentică a mesajului 
rostit de la înălțimea 
scenei, încrederea în 
frumusețea și noblețea 
artei pe care s-au an
gajat să o slujească ; 
bucuria de a apărea pe 
scenă într-o montare 
a lor, cu un mesaj atît 
de generos.

...La sfîrșitul spec
tacolului studenții in- 
terpreți își dau mîini- 
le într-o horă cu care 
înconjoară sala

„Aici este soarele 
meu" prilejuiește o 
seară de adincă trăire 
patriotică și artistică. 
Ești tentat, nu o dată, 
de-a lungul ei să-i în
trerup! desfășurarea 
cu aplauze — aplauze 
care, ca mai întot
deauna in aceste îm
prejurări, se adresea
ză deopotrivă forței 
ideilor și vibrației 
sentimentelor patrio
tice și politice, dar și 
artei cu care au fost 
transmise. „Aici este 
soarele meu" merită 
văzut de cit mai multi 
spectatori, de cît mai 
multi tineri. Pentru 
aceasta sala institu
tului pare neîncăpă
toare.

PROGRAMUL I

12—18 februarieSăptămina
se anunță foarte bogată în 
manifestări

13,
la Ateneul Român

muzicale. Astfel, 
marți, 13, ora 20, concertea
ză la Ateneul Român în 
compania Filarmonicii „Geor
ge Enescu", Valentin Gheor
ghiu și Dan Grigore.
în simfonicul Filarmonicii, 
vineri, 16, sîmbătă 17 putem 
asculta printre alte lucrări 
„Șapte cîntece din ulița 
noastră" de Paul Constanti
nescu. Interpretează Gheor
ghe Crăsnaru.
Radioteleviziunea oferă eve
nimentul muzical. Astă seară, 
miine, vineri, ora 20, putem 
asculta Seria 
pentru clavecin 
de Bach. Solist
Miine seară va 
Studioul 8 din 
rilor un nou Concert dezba
tere, formulă de concert in
teresantă, lansată de Direcția 
muzicală a Radioteleviziunii 
în această stagiune.
Emil Simon la pupitrul Or
chestrei Radioteleviziunii pre
zintă lucrări de Glodeanti, 
Prokofiev, Debussy, Mussorg- 
ski.
Sala Studio a Ateneului Ro
mân găzduiește duminică 1'8 
un concert cameral susținut 
de Trio-u] compus din pia
nista Luminița Ghencea, vio
lonistul Nicolae Duca și vio
loncelistul Josef Calef în co
laborare cu violonistul Vla
dimir Mendelsohn
Concertul de ma.ți 13, ora 
20. la Sala „George Enescu" 
a Conservatorului se va des
fășura sub bagheta tînărului 
dirijor Aurel Niculescu.

concertelor 
și orchestră 

Colin Tilney. 
avea loc in 

strada Nufe-

(Urmare din pag. I)

precum șl lipsa din hrana 
elevilor a laptelui, ali
ment absolut indispensa
bil copiilor. Cum trebuiau 
explicate toate acestea ? 
Pur și simplu prin aceea 
că — așa cum aveam să 
aflăm — în această uni
tate școlară, proasta gos
podărire și neglijenta s-au 
însoțit cu 
mai precis 
alimentelor 
ra copiilor, 
locul anului 
constatat lipsa din maga
zie a unor însemnate can
tități de alimente (brinză. 
ouă, miere de albine etc.), 
in valoare de peste 29 000 
lei. Existau probe că une
le alimente, după ce, au 
fost achitate furnizorilor 
nici măcar nu au ajuns în 
magazia unității I Lucru
rile deveniseră între timp 
cunoscute atit organe
lor locale de miliție, 
cit șl inspectoratului șco
lar și controlului finan
ciar intern al consiliului 
popular județean, dar 
pînă la data primei noas
tre anchete nu se luase 
nici o măsură de sancțio
nare a celor care au co
mis aceste fapte deosebit

necinstea, 
cu furtul 

de la gu- 
Pe la mij- 
trecut s-a

Motelul-restaurant de pe muntele Furnica (Sinaia)

17.30 Curs de limba franceză. Lec
ția a 41-a (reluare).
Telex.
La ordinea zilei... Aai, Sn Ju
dețul Galați.
Căminul.
Scena 
1001 de seri.

19.30 Telejurnal • Cincinalul înain
te de termen — cauză a în
tregului popor.

20,00 Ctntecul săptămlnil : „Frumu
seții tale" de George Grigoriu, 
pe versuri de Angel Grigoriu 
și Romeo Iorgulescu. " ' 
pretează 
nescu.
Ancheta 
orașelor. 
Roman 
Lunii" — după romanul
Wilkie Collins. Regia : Paddy 
Russell. Episodul I. Cu : Colin 
Baker, Derek Cafer, Stephen 
Rea, Vivien Hellbron, 
Cropper, Robin Ellis, 
Badcoe, Martin Jarvis. 
Revista literară TV : 
mărla-sa, publicul, ci — pur 
șl simplu — cititorul".
„24 de ore".
Interpretul săptămînii : Cleo
patra Melidoneanu. solistă a 
Teatrului de operetâ 
București.

Inter-
Doina Spătaru-Oll-

TV : Sistematizarea

foileton : „Piatra 
* “ lui

PROGRAMUL Ti

Anna 
Brian

(Nu

Avanpremieră.
Film serial pentru copii „Del
finul Flipper".
Dans ș! muzică de pretutin
deni. Muzică ușoară din R. P. 
Polonă.
„Trubadurul dorului". Seară 
de balet pe muzică interpre
tată la nai de Gheorghe 
Zamfir.
Film artistic : „Calvarul". O 
producție a studiourilor so
vietice după romanul cu a- 
celasi titlu de A. Tolstoi.

Pentru ca trans
portul sâ fie pus 

pe... roate

SiBTU (corespondentul „Scânteii". 
Nicolae Brujan). La scurt timp după 
încheierea manifestărilor cultural- 
educative și a concursului „Pămint 
al demnității", care s-a bucurat de 
succes, in toate unitățile economice, 
școlile, cluburile și casele de cultură' 
din municipiul Sibiu a fost dat sem
nalul începerii unor ample manifes
tări politico-educative, cultural-artis
tice și sportive, înscrise sub generi
cul „Românie — vatră de victorii" și 
dedicată celei de-a 30-a aniversări a 
eliberării țării noastre de sub jugul 
fascist.

Avînd ca principale obiective im
pulsionarea muncii politice și cul
tural-educative din întreprinderi. în 
vederea realizării sarcinilor actualu
lui cincinal înainte de termen, amplul 
program al manifestărilor „România 
— vatră de victorii", organizat sub 
egida Consiliului municipal al sindi-

Consiliului municipal 
educație socialistă 
pînă la etapa sa 

sibieni — români, 
— de toate profe- 

al

catelor și a 
pentru cultură și 
Sibiu, va antrena 
finală mii de 
germani, maghiari
siile și vîrsiele. Caietul-program 
acțiunilor ce vor avea loc in între
prinderi cuprinde, printre altele, un 
ciclu de mese rotunde și simpozioane, 
sub titlul „Muncă, ordine, disciplină", 
expuneri, dezbateri și întîlniri cu ac
tiviști ai organelor de partid și de 
stat pe tema „Harta Sibiului la 
scara viitorului" ; dezbateri pentru 
generalizarea inițiativelor valoroase 
in muncă 
eficiență" 
„Treptele 
osebit de
testările artistice și sportive ce se 
vor desfășura în mai multe etape- 
concurs.

— „Cercetare, valorificare, 
; concursuri profesionale 

măiestriei" și altele. De- 
atractive se anunță mani-

Festivalul de teatru scurt „Zaharia Birsan
CLUJ (corespondentul „Scinteii". 

Al. Mureșan). Timp de trei zile, la 
clubul C.F.R. din Cluj s-a desfășurat 
cea de-a doua ediție a festivalului de 
teatru scurt „Zaharia Birsan". menit 
a contribui la dezvoltarea teatrului 
de amatori și a cinsti memoria cu
noscutului animator al teatrului clu
jean. La sărbătorire, 
mațiile de. teatru de 
selor de cultură din 
Cluj, aie căminelor 
Florești și Cornești,
C.F.R., sindicatului învățămînt. sali
nei Ocna-Dej, consiliul popular Dej,

alături de for- 
amatori ale ca- 
Dej. Turda și 
culturale din 
ale clubului

întreprinderii Industria sîrmei-Cîni- 
pia Turzii, cluburilor Armonia 
P.T.T.R., au participat și formații din 
alte județe. Este vorba de echipele 
de teatru ale caselor de cultură „Mi- 
hai Eminescu" și „Petdff Sandor" din 
București, ale caselor de cultură din 
Mediaș. Tîrgoviște, Slatina, ale cămi
nelor culturale din Frumușica, jude
țul Botoșani și Șanț, județul Bistrița- 
Năsăud. Festivalul a constituit 
valoros schimb de experiență 
pentru echipele de amatori, cît
pentru instructorii și activiștii cultu
rali prezenți.

un 
atît 

și

Necesitatea îmbu
nătățirii transportului 
în comun în munici
piul Pitești 
tuit obiectul 
tor scrisori 
redacției, 
parțiale care au fost 
luate — comunicate de 
altfel și redacției — 
n-au determinat însă 
o schimbare radicală 
a situației. Răspun- 
zînd la o scrisoare a 
unor muncitori de Ia 
fabrica „Argeșeana" 
și Combinatul de ar
ticole tehnice din cau
ciuc, Consiliul popu
lar al județului Argeș 
ne informează că 
greutățile în această 
privință se datorează 
dezvoltării impetuoa
se a municipiului, 
care a atras după 
sine o creștere foar
te mare a populației 
și, implicit, a nevoi
lor de transport în 
comun. Așa stind lu
crurile. în ultimele 
luni, consiliul popular 
municipal, cu spri
jinul și sub îndru
marea comitetelor 
municipal și județean 
ale P.C.R.. a luat un 
ansamblu de măsuri 
îndreptat spre îmbu
nătățirea substanțială 
a transportului în co
mun. Astfel, s-a a- 
doptat o decizie prin 
care. începind de la 1 
ianuarie a.c.. perso
nalul T.A., nelegat 
direct de procesul de 
producție, din toate 
unitățile economice și 
instituțiile din muni
cipiu, să înceapă pro
gramul de la ora 8, 
și nu de la ora 7. de
calajul de program ur- 
mind să contribuie la 
descongestionarea 
glomerației 
neață. S-a 
dat acest 
sectorului 
tist ; unitățile și in
stituțiile din munici
piu au primit sarcina 
să sprijine întreprin
derea de transport 
prin transferarea, in 
cadrul acesteia, a unui 
număr de 37 mecanici 
aut'o și 74 șoferi. în 
referat sint precizate, 
apoi, o seamă de ac
țiuni in legătură cu 
pregătirea unui mare 
număr de șoferi și de 
mecanici auto. După 
ce se menționează că 
în trimestrul IV al a- 
nului trecut s-au dat 
în exploatare 32 de 
autobuze 
rat sint 
serie de 
tru buna 
parcului 
Totodată, anul acesta 
se vor amenaja 5 plat
forme de parcare și 
grupuri sociale la ca
pete de linie, pentru 
îmbunătățirea condi
țiilor de lucru ale 
personalului din ex-

a- 
de dimi- 
recoman- 
lucru șl 
coopera-

noi. în rele- 
înfățișate o 
măsuri pen- 
întreținere a 

de autobuze.

de grave (fostul gestionar 
Gheorghe Popescu și fos
tul administrator Nicolae 
Constantinescu). ca și a 
celor care, datorită nepă
sării. le-au favorizat.

Este clar pentru oricine 
că a fura din avutul ob
ștesc este un act antiso
cial. reprobabil și aspru

care s-au folosit fonduri
le materiale la 
min-școală, iar 
vați de furturi 
gospodărire să 
tirziat, deferiți justiției, 
pentru a-i sancționa după 
lege

Investigațiile făcute cu 
mai bine de două luni în

acest că- 
cei vino- 

și proastă 
fie, neîn-

nat și cu inadmisibile gre
șeli gramaticale, fapt care 
denotă că nici educatorul, 
sub ochii căruia elevii își 
scriu temele, în orele de 
meditație, nici învățătorul 
sau profesorul nu acțio
nează pentru ca școlarii 
să-și însușească în mod 
corespunzător deprinderi-

ne-a declarat atunci tov. 
Gh. Dragoș, inspector-șef 
la Inspectoratul școlar al 
județului Argeș. Vom tri
mite în cel mai scurt timp 
acolo o brigadă complexă, 
pentru a analiza activita
tea unității sub toate as
pectele și a propune mă
surile corespunzătoare.

ploatare. în încheierea 
răspunsului se subli
niază că „Îndeplinirea 
acestor măsuri este 
urmărită permanent 
de către comitetul ju
dețean de partid, prin 
secretarul cu proble
mele economice".

Mai mult respect 
pentru cuvîntul 

dat
La jumătatea lunii 

octombrie a anului 
trecut, un grup de 44 
de muncitori din sec
ția a 3-a forjă a U- 
zinei mecanice de 
material rulant Bucu
rești triaj a trimis re
dacției o scrisoare în 
care, după ce arătau 
că muncitorii forjori 
din alte întreprinderi, 
unele chiar din 
trala din care 
parte și uzina 
pectivă, primesc 
rui de 5—10 la 
pentru munci 
întrebau dacă 
nu li se cuvine

Am adresat

socotească o sesizare 
prin care se semnala 
nerespectarea unor 
prevederi legale in 
legătură cu drepturile 
cuvenite unor munci
tori. Conducerea uzi
nei, Consiliul sindica
telor 
veau 
cupe 
pînă 
blemei, să explice oa
menilor normele lega
le in vigoare și să 
ia măsuri de respec
tare întocmai a a- 
cestora.

în loc 
de „concis, 
la obiect"

„Clubul 
meseriașilor"

De curînd, pe lingă casa oră
șenească de cultură din orașul 
Nădlac a luat ființă un club al 
meseriașilor, menit să contri
buie prin mijloacele specifice 
ale muncii cultural-educative' și 
artistice la dezvoltarea con
științei socialiste a oamenilor 
muncii români, maghiari și de 
alte naționalități din oraș, la 
popularizarea politicii Interne și 
externe a partidului și statului 
nostru, la formarea și consoli
darea sentimentelor patriotice și 
internaționalismului în rîndul 
maselor. Interesul de care se 
bucură „clubul meseriașilor" 
este dovedit și de faptul că 
pînă în prezent el numără peste 
240 de membri care activează în 
cercuri de literatură, muzică 
instrumentală și vocală, artă 
dramatică, filatelie și sport.

VASLUI
Aparatură 

originală pentru 
vinuri spumante

La Liceul agricol din Huși s-a 
construit un utilaj-instrumentar 
special pentru șampanizarea, în 
condiții de microproducție, a 
vinurilor obținute în podgoriile 
școlii. Cu această aparatură au 
fost obținute cîteva șarje de 
șampanie din principalele soiuri 
ce se cultivă aci ca : Zghihară 
de Huși, Riesling etc. De alt
fel, documentațiile acestei a ■ 
paraturi au fost înscrise și la 
Oficiul de Stat pentru Invenții 
și Mărci cu titulatura „Instala
ție discontinuă și procedeu pen
tru producerea de vinuri spu
mante îmbuteliate".

în cadrul acestei 
rubrici am publicat 
numeroase răspunsuri 
din care rezultă că 
majoritatea instituții
lor. întreprinderilor e- 
conomice, organizații
lor obștești, organe
lor și organizațiilor de 
partid, respectînd ho- 
tărîrile de partid și 
de stat, acordă o ma
ximii atenție rezolvă
rii scrisorilor. Statis
tica răspunsurilor 
site la redacție 
vidențiază însă 
fapt pe care — 
respect pentru 

că ce ne-au adresat 
respondențe și cărora 
avem, obligația să le 
comunicăm eficiența 
lor — sîntem datori, 
de asemenea, să-l re
liefăm. Semnalăm 
fel că unele din 
ceste scrisori au 
mas fără răspuns, 
sesizau fapte de 
teres general, demne 
de luat in seamă în 
modul cel mai serios. 
Pe un prim loc se află 
județul Vilcea. Comi
tetul județean de 
partid nu a răspuns la 
7 scrisori : abuzuri și 
sustrageri din avutul 
obștesc la C.A.P. Ol
teanca i— trimisă de 
redacție la 3 august 
1972 ; lipsuri la C.A.P. 
Copăceni (două scri
sori). trimise la 16. IX 
și 19X111972 și la 
C.A.P. Miioștea tri- 

1972 ;
de asemenea, scriso
rile cu nr. 37 844-20 
din 22 iulie. 42 062-20 
din 24 noiembrie și 
42 255 din 1 decem
brie 1972. Consiliul 
popular județean nu 
a răspuns la 5 sesi
zări. de asemenea pe 
probleme importante, 
iar U.J.C.C.. Ia alte 5 
scrisori.

Se pot ivi, fireș
te, greutăți în 
cetarea uneia 
scrisori : poate 
sita uneori un 
mai îndelungat 
zarea alteia. Dar cînd 
dintr-un singur județ 
s-au adunat atitea 
scrisori fără răspuns, 
e limpede că nu mai 
poate fi vorba de ex
cepție.
Neculai ROȘCA

cen- 
face 
res- 
spo- 
sută 

grele,
acesta 
și lor.

, ___ ______ scri
soarea Consiliului sin
dicatelor sectorului 8, 
pentru cercetare și 
luarea măsurilor de 
respectare a legalită
ții. Răspunsul, sosit la 
redacție la 21 noiem
brie 1972', preciza <” 
,,'diri cercetările, efec
tuate a reieșit că 24 
de slflafiați. din c'ei 44 
de semnatari, au drep
tul să primească 
spor de 5 la sută, po
trivit art. 4 din H.C.M. 
914/1968, începind cu 
luna noiembrie anul 
trecut". Pentru rezol
varea completă a 
problemei, răspunsul 
preciza că „s-a stabi
lit cu conducerea u- 
zinei și comitetul sin
dicatului să se efec
tueze determinări în 
legătură cu condițiile 
de muncă și comple
xitatea procesului de 
producție, urmind ca 
după aceasta să se 
hotărască dacă și res
tul de : 
beneficia 
spor". Date fiind fran
chețea și 
răspunsului, am con- ' misă la 23 XII 
siderat problema re
zolvată. De curînd. la 
redacție a sosit o nouă 
scrisoare, semnată de 
mai multi 
ai aceleiași secții, în 
care sîntem informați 
că, de fapt, nu 
făcut nimic.

„Stimată redacție —' 
se spune în scrisoare 
— în urma scrisorii 
pe care v-am adre
sat-o anul trecut am 
fost anunțați de orga
nele de conducere ale 
uzinei, în ședințe pu
blice, 
sporul la care ne-am 
referit. Dar i ' 
prezent n-am 
nimic...". Situația 
Iatată în această 
timă scrisoare 
mai mult decît 
prinzătoare. Nu-i 
permis nimănui să ne-

salariați vor 
de acest

precizia

muncitori

s-a

că vom primi

pînă în 
î primit 

re- 
ul- 

este 
sur- 
este

aspectele această unitate 
școlară și a propus o sea
mă de măsuri pentru în
dreptarea lucrurilor.

întrebarea ește : cu ce 
s-au soldat acest control 
complex și măsurile pre
conizate. cită vreme în u- 
nitate se mențin mare 
parte din lipsurile consta-

COPII-DE DOUĂ ORI ORFANI
pedepsit de legile țării 
noastre, pe bună dreptate 
condamnat ferm de opinia 
publică. Dar a fura din a- 
limentele destinate hra
nei unor copii orfani con
stituie un act ce depășeș
te limitele 
delapidări, 
infracțiunii 
daugă și 
„ciinoșenie" revoltătoare ’ 
Tocmai de aceea se impu
nea ca organele de resori 
județene să organizeze e- 
fectuarea unul control ri
guros asupra modului în

unei obișnuite 
un act la care 
grave i se a- 
o doză de

Hoass ro

so- 
e- 
un 

din 
cei 
co-

ast- 
a- 

ră- 
deși 
in-

cer- 
dintre 
nece- 
timp 

finali-

ejVRANCEA'țȘ

Arini, trecut s-â desfășurat 
prima ediție s concursului de 
caricaturi și epigrame organi1 
zat de centrul județean de tnt 
drumare a creației populare și 
a mișcării artistice de masă. Bit 
lanțul a fost bogat. Cele mai 
bune lucrări au fost prezentate 
într-o expoziție, apoi tipărite 
intr-un volum. Zilele acestea 
s-a lansat a doua ediție a con? 
cursului „în patru ținte", care 
are ca scop combaterea unor 
stări de^ lucruri, tendințe și 
mentalități negative, retrograde, 
ca necinstea, bacșișul, parazi
tismul, nepăsarea, risipa etc.

HUNEDOARA;
Artizani la castel

în curtea castelului Corvi- 
neștilor de Ia Hunedoara a fost 
amenajat și funcționează un a- 
telier de ceramică și artizanat 
al Casei municipale de cultură 
din localitate. Florea Vasile, 
mașinist la combinatul siderur
gic, unul din talentații artiști 
plastici amatori din Hunedoara, 
ește animatorul activității des
fășurate in cadrul atelierului. în 
timpul liber a strîns în jurul 
său un grup de copii elevi, îm
preună cu care confecționează 
obiecte de artizanat, ceramică, 
precum și 'diferite miniaturi 
din rădăcini de copaci, care, în 
viitorul apropiat, vor putea fi 
admirate de vizitatorii stră
vechiului castel al Corvineștiior.

COVASNA

urmă la această școală au 
pus în lumină și o serie 
de aspecte negative din 
activitatea lnstructiv-e- 
ducativă Școala este în
cadrată cu 21 de cadre di
dactice calificate — edu
catori. invățători. profe
sori unii dintre el remu
nerați mai bine decît co
legii lor din celelalte școli 
de cultură generală. Cum 
își far datoria ? Am răs
foit numeroase caiete — 
unele ale elevilor din cla
sele mari — foarte mur
dare. cu un scris dezordo-

le necesare unui elev or
donat, normele scrierii 
corecte Pe de altă parte, 
ni s-a relatat că unii în
vățători și profesori întîr- 
zie sau lipsesc nemotivat 
de la școală, alții folosesc 
copiii la diferite corvezi, 
in interes personal, fără 
să suporte consecințele a- 
cestor abateri de la obli
gații elementare de ser
viciu.

— Sîntem, Intr-adevăr, 
vinovați și regretăm sin
cer lipsurile constatate în 
această unitate școlară —

O scrisoare primită re
cent la redacție ne-a 
semnaiat însă că. In pofi
da controlului făcut 
Inspectoratul școlar, 
unitate lucrurile au 
mas aproape neschimbate. 
Ne-am deplasat din nou 
la fața locului și ne-am 
convins de temeinicia se
sizării Intr-adevăr, în zi
lele de 14 și 15 noiembrie 
1972, o brigadă, avînd în 
frunte pe inspectorul șco
lar general al Inspectora
tului școlar județean Ar
geș. a controlat sub toate

de 
în 

ră-

tate în luna noiembrie ? 
Avem în vedere nesoco
tirea în continuare a ce
lor mai elementare norme 
de igienă, sustragerea în 
continuare de alimente 
destinate hranei copiilor, 
lipsa unui cadru mediu 
sanitar stabil, care să ie 
asigure minimum de asis
tență sanitară, nerecupe- 
rarea, nici pînă acum, de 
la cei vinovați. a sumei 
de bani reprezentînd ali
mentele sustrase anul tre
cut și — lucrul cel mai 
important — lipsa de

preocupare din partea 
unor cadre didactice pen
tru asigurarea unei te
meinice instruiri și edu
cări a elevilor, pentru for
marea la fiecare dintre ei 
a unor deprinderi cores
punzătoare.

— E foarte greu de lu
crat cu cadrele didactice 
de aici — se lamentează și 
de data aceasta directorul 
căminului-școală. Unele 
dintre ele dovedesc ele 
însele indisciplină sau o 
slabă pregătire profesio
nală și politico-ideologică.

Iată, prin urmare, cît de 
puțip s-a făcut ca fiecare 
să înțeleagă că într-o ase
menea colectivitate școla
ră. în care cadrele didac
tice trebuie să fie totul 
pentru copii — profesori, 
educatori, părinți, prieteni 
— se cere nu numai o 
prezență fizică în școală a 
educatorului, ci și o mun
că plină de dragoste față 
de copil, de pasiune și 
respect față de această 
nobilă profesie. Toate a- 
cestea, încadrate cu stric
tețe în coordonatele gene
rale ale legalității socia
liste, înțelegind prin 
ceasta atît litera legii 
și spiritul ei general, 
etică și umanism.

Pentru amatorii 
de Bodoc 

și Biborteai
Mecanicii și lăcătușii de între

ținere de la I.I.L. „Spicul" — 
Sfîntu-Gheorghe au terminat 
cu aproape o lună de zile înain
te de termen lucrările de re- 
mont la stația de imbuteliere a 
apei minerale Biborțeni. Un a- 
vans similar a fost înregistrat 
și la lucrările în curs de execu
ție de la stația de imbuteliere 
Bodoc. Tn urma scurtării timpu
lui de remont la cele două sec
ții, pe primul trimestru al anu
lui 1973 vor fi îmbuteliate în , 
plus peste 1,5 milioane litri de 
apă minerală.

O nouă
filială A.C.R.

a- 
cît 
de

La Botoșani a luat ființă re
cent o filială A.C.R. încă de la 
început, filiala și-a propus un 
amplu program de activi
tate vizind organizarea unor 
excursii in țară și peste hotare 
cu proprietari de autoturisme și 
membrii simpatizanți, efectua
rea depanărilor la autoturisme
le rămase în pană pe traseele 
turistice etc.
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SPORT
ATLETISM; Campionatele naționale 

pe teren acoperit
® Performanța zilei a doua : Valeria Bufanu (în afarâ de concurs I) - 8 secunde la
60 m garduri • Un cîștigător neașteptat la sâ ritura în lungime - studentul ploieștean 

Gabriel Oanâ

Interes deosebit — pentru concu
rență, pentru public — și rezultate 
deosebit de valoroase, aceasta ar fi 
caracteristica generală a campionate
lor naționale de atletism pe teren 
acoperit, desfășurate simbătă și du
minică în spațioasa sală din parcul 
sportiv „23 August" din Capitală. Im

portant totodată este faptul că, deși 
’ ăle seniorilor”, campionatele au pri
lejuit afirmarea unor atleți și atlete 
din categoria juniorilor ; „noul val“

afirmat, prin eel mal autorizați 
reprezentanți ai lui, mai capabili, In- 
tr-o formă mai bună în acest început 
de an atletic, decît unii dintre se
niorii bine cunoscuți...

în rindul marilor performanțe ale 
zilei a doua (despre cele din prima 
zi am scris în ziarul de ieri) se 
înscrie cel al Valeriei Bufanu la 60 m 
garduri : 8 secunde (nou record națio
nal, cea mai bună performan
ță mondială a anului). Titlul

CROS COPIILOR LE PLACE SĂ ALERGE,
NU SA SE CALCE PE PICIOARE

Campionatele mondiale de bob
• în proba echipajelor de 2 persoane, românii 
Panțuru-Focșeneanu au progresat în clasament 

după cea de-a doua manșă
Campionatele mondiale de bob 

ce se desfășoară La Lake Placid 
(S.U.A.) au programat întreceri
le probei echipajelor de 2 per
soane. După manșa întii, în 
frunte se instalase marele favo
rit al probei, echipajul R.F.G. I, 
avîndu-1 drept pilot pe Wolf 
Zimmerer. îl urmau in clasa
ment echipajele Austriei și Elve
ției. Pe locul al patrulea se si
tuaseră românii Panțuru-Focșe- 
neanu, înaintea echipajului 
R.F.G. II, condus de Floth.

Desfășurarea manșei a doua a 
provocat unele schimbări impor
tante. Dacă bobul lui Zimmerer 
șl-a menținut locul cu timpul 
global de 2 minute, 14 secunde 
90/100, In schimb, austriecii și

elvețienii au retrogradat simți
tor. Pe postul secund a 
echipajul R.F.G. II 
min. 15 sec. 99/100, 
Focșeneanu au mai 
un loc, plasîndu-se

urcat 
(Floth) — 2 

iar Panțuru- 
cîștigat și ei 

_____ , r_____ . pe treapta a 
treia — 2 min. 16 sec. 05/100. îi 
urmează imediat echipajul Aus
tria I, cu 2 min. 16 sec. _..L_.

Prin urmare, după manșa a 
doua — alte rezultate nu ne-au 
parvenit pînă la încheierea a- 
cestei ediții — echipajul nostru 
concurează mai bine decit la 
campionatele europene. 11 des
part numai șase sutimi de se
cundă (!) de locul al doilea, dar 
rămîne, totuși, amenințat de alte 
valoroase echipaje, de pildă, cel 
austriac, care are un timp infe
rior cu numai 25 de sutimi.

ajul Aub- jf’i
30/100. V

Eroicelor bătălii de clasă ale ceferiștilor ți petroliștilor din februarie 
1933, organizate și conduse de Partidul Comunist Român, le-au fost 
consacrate, duminică, numeroase manifestări pe întreg cuprinsul țării.

*

ț

L.

Am văzut ieri la 
starturile fiecăreia 
dintre probele crosu
lui „16 Februarie" su
te de copii și adoles
cenți. N-or fi fost pes
te 3 000, cum se aș
teptau organizatorii, 
dar era de ajuns ca 
să constatăm că exis
tă in București și ca
pacități de mobiliza
re și mult interes din 
partea copiilor, pen
tru ca, intr-adevăr, 
crosul să capete un 
caracter de masă. O 
lume tinără și voioa
să, în echipamentul 
sportiv cel mai pes
triț cu putință, se o- 
rienta vag spre pre
supusele locuri de 
start. Buna dispozi
ție nu dispărea nici 
la constatarea că ple
carea in cursă fuse
se... pierdută ! Firesc, 
fiindcă acei copii a-

largaseră șl pină la 
startul crosului, pe 
Stadionul Tineretului 
și în jurul lui, cit 
pentru trei trasee ofi
ciale laolaltă. Victor 
Firea, secretar al Fe
derației de atletism, 
descoperise pe cel mai 
senzațional dintre con- 

o 
ne- 
cu 
de 

decit 
înfundată

curenți : mic de 
șchioapă, chiloți 
gri și maioul alb, 
o cușmă neagră 
oaie, mai mare 
personajul, 
pe cap ! Și care per
sonaj, fugea de ru
pea pămmtul, deși ni
merise intr-o probă 
de virată mult supe
rioară aceleia a îm
pricinatului ! Pină la 
urmă, in fața tribu
nei de stadion, orga
nizatorii au împărțit 
cupe și diplome unor 
ciștigători vizibil im
presionați de solem
nitatea momentului.

HOCHEI PE GHEAȚĂ

BriK
URMEAZĂ

Campionatul de hochei s-a 
încheiat simbătă seara, o dată 
cu a cincea manșă a derbiuri- 
lor Dinamo-Steaua și Dunărea 
Galați-S.C. Miercurea Ciuc. 
Titlul — cum, de altfel, se știe 
încă din turneul precedent — 
avea să revină dinamoviștilor. 
Ei au obținut din nou victoria 
în fața valoroșilor lor adver
sari, insă — peste ceea ce am pu
tut vedea în întllnirile prece
dente — lupta a fost extrem de 
strinsă, iar evoluția scorului 
pasionantă. La un moment dat, 
mai precis la jumătatea parti
dei, Steaua conducea cu 3—0. 
O dată însă cu primirea celui 
de-al treilea gol și avînd 
față perspectiva de a 
pentru prima dată în 
campionat, dinamoviștii 
regrupat rîndurile, și-au sporit 
ambiția, egalind și, în cele din 
urmă, obținind victoria : 5—4.
In toată această împrejurare, 
se pare că hocheiștii de la Di
namo au vrut să aducă un plus 
de strălucire titlului cîștigat 
(pentru a patra oară consecu
tiv !) in acest an in care pres
tigiosul lor club sportiv, pilon 
de nădejde al sportului româ
nesc, își aniversează 25 de ani 
de existență.

Se cuvine, desigur, sublinia
tă ți performanța realizată de 
formația Dunărea Galați ; la

în 
pierde 
acest 
și-au

Trebuie să spunem 
insă că aceiași organi
zatori — consiliul mu
nicipal pentru educa
ție fizică și 
inspectoratul 
sindicatele, 1 
ți pionierii,

l sport, 
școlar, 

U.T.C.-ul 
reuniți, 

— s-au îngrijit nu
mai de capul și de 
coada competiției, a- 
dică de mobilizarea 
concurenților și de 
premierea lor. Fiind
că îmbulzeala de ne- 
descris de la locurile 
de start — prost alese 
față de numărul par- 
ticipanților — și înseși 
traseele au lăsat un 
gust amar multor co
pii la primul lor con
tact cu atletismul. 
Cum spuneau și aceș
tia profesorilor lor : 
Noi am venit aici să 
alergăm, nu să ne căl
căm pe picioare.

V. M,
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„MONDIALELE"
prima participare în grupa 
fruntașelor hocheiului nostru, 
a ocupat locul al treilea (după 
Dinamo și Steaua), înaintea u- 
neia dintre echipele cu ve
cile și strălucită carieră In 
sportul cu crosa șl pucul — 
S.C. Miercurea Ciuc.

Dincolo însă de consemnarea 
ultimelor rezultate și aprecierea 
meritelor respectivelor echipe, 
este de observat că actuala e- 
diție a campionatului a stat 
sub semnul pregătirii pentru 
„mondiale" a reprezentativei 
naționale (compusă, în cea mai 
mare parte, din jucători prove
nind, ca de obicei, de la Dina
mo și Steaua). După cum se 
știe, turneul grupei B, din care 
face parte, are loc luna viitoa
re, Jn Austria. Fără a intra In 
amănunte, trebuie să spunem că 
în perioada de pină acum a pre
gătirilor, lotul reprezentativ nu a 
probat în partidele internaționale 
susținute în țară sau peste hota
re un potențial prea ridicat, nici 
din punct de vedere tehnîco- 
taotic. Oricîte explicații au fost 
furnizate La timpul respectiv, 
oricîte vor mai fi fost „găsite" 
între timp, selecționabilii și an
trenorii lor au de refăcut un 
anume handicap și (nu spunem, 
desigur, o noutate 1) de apărat 
un prestigiu.

I. D

volei.- A început returul
La finele săptămînii trecute, echi

pele feminine și masculine de volei 
și-au reluat întrecerile din cadrul 
campionatelor naționale. Turneul 
feminin avea să debuteze cu meciul 
Medicina București — Universitatea 
București. Scor 3—1 pentru medici
niste. dar trebuie spus că, jucînd 
slab (e drept. neavînd formația 
completă), ele au pierdut primul set. 
Surpriza acestei prime etape a re
turului a furnizat-o Constructorul 
București: 3—1 (15—10. 17—15, 14—16, 
15—3) cu I.E.F.S. In rest, rezultate

probei avea să revină Elenei Mir
za (Dinamo) — creditată cu 8,5 
secunde — deoarece, „grație" unei 
prevederi (discutabile!) a regulamen
tului de transferări, Valeria Bufanu 
a participat la întreceri... in afară de 
concurs. Deși realizat în circumstan
țele arătate, rezultatul Valeriei Bu
fanu se înscrie — după cel al lui Ca
rol Corbu, simbătă la triplu-salt : 
16,91 m, foarte aproape de recordul 
lumii — în rindul performanțelor de 
certă valoare mondială. Faptul nu 
poate decît să ne bucure ; campiona
tele europene de sală se apropie... 
Proba masculină de garduri (tot pe 60 
m) a fost ciștigată — în 7,7 secunde, 
record egalat — de Nicolae Perța 
(Steaua). Duelul dinamoviștilor Ga- 
gea — Iordan, la aruncarea greutății, 
s-a încheiat din nou cu succesul pri
mului, veteran al probei : 16,91 m. 
Mai tinărul său coleg de club, deși 
promisese că-1 va întrece pe Gagea, 
a aruncat cu 42 cm mai puțin.

Surpriza, marea surpriză a zilei, 
poate chiar a campionatului, am 
consemnat-o la lungime bărbați. La 
start s-au prezentat toți specialiștii 
probei, campioni și recordmani in 
ultimii ani : Zaharia, Sărucan, Jurcă, 
Corbu. Lupta dintre aceștia a fost 
foarte strinsă, doar cîțiva centimetri 
despărțindu-1 pe unul de celălalt 
(Corbu — 7,53 m ; Jurcă — 7,51 m ; 
Zaharia — 7,51 m ; Sărucan — 7,46 
m). Cel mai bun rezultat în această 
probă l-a realizat însă un tînăr stu
dent de la Institutul de petrol și gaze, 
Gabriel Oană (Petrolul Ploiești — 
antrenor Xenofonte Boboc). Noul și 
neașteptatul campion a sărit 7,63 m.

în absența Corneliei Popescu (care 
nu se pregătește pentru sărituri în 
sală) și a Roxanei Vulescu. (neresta
bilită), săritura in înălțime a revenit, 
la mare luptă, tinerei clujence Draga 
Comșa (Universitatea). Pe locurile 
următoare : Erica Teodorescu (Dina
mo) și Virginia Ioan (Rapid). Toate 
trei au sărit aceeași înălțime : 1,74 m.

Prin prezența apreciatului atlet 
grec Papanicolau, invitat de organiza
tori, campionatele — la proba de să
ritură cu prăjina — au avut și un 
caracter internațional. La cererea a- 
cestuia, ieri dimineață a avut loc o 
nouă întrecere între prăjiniști. Ca și 
simbătă, cel mai bun rezultat l-a în
registrat atletul grec (5,15 m, față de 
5.10 m simbătă). Dintre săritorii, noș
tri, mal bun s-a dovedit, precum și 
în ajun, Nichifor Ligor (C.A.U.). Ieri 
a sărit tot 5 m.

FOTBAL

Rapid se pregătește intens
în timp ce Leeds U. a suferit 

un insucces In deplasare, din 
partea lui Leicester, cu 2—0 
(mențlnlndu-și insă, locul al 
treilea în campionatul englez), 
Rapid și-a intensificat pregăti
rile, trecînd la meciuri cu e- 
chipe din divizia A. Ieri, pe 
stadionul Giulești, cu un teren 
în bună stare, Rapid a învins 
pe Sportul studențesc cu 3—2 
(2—1), punctele'" fiind înscrise 
în ordine de către O. Ionescu 
(min. 2), Dumitriu II (5), Savu 
(30), Culda (60), șl Neagu (75). 
Giuleștenii au aliniat următoa
rea formație : Niculescu — Pop, 
Mușat, Grigoraș, Codrea — M.

Stelian (Năsturescu), Savu — 
Petreanu, Dumitriu II, Neagu, 
Dumitriu III. După cum ne in
forma antrenorul federal C. 
Drăgușin, ambele echipe au a- 
rătat o formă fizică satisfăcă
toare, iar in joc, dintre rapi- 
diști s-au remarcat Neagu, Du
mitriu II, Grigoraș și Savu.

Pe stadionul Dinamo, echipa 
gazdă a întîlnit pe Steagul roșu 
Brașov cîștigînd cu scorul de 
1—0 (1—0) prin punctul înscris 
de Doru Popescu. De la dina- 
moviști s-au evidențiat portarii 
Cavai și Constantinescu, Doru 
Popescu, Nunweiller, iar de la 
stegari, Pescaru, Paraschivescu 
și portarul de rezervă, Albu.

în Capitală, în cadrul ciclului de 
manifestări pentru tineret intitulat 
„Cultivarea tradițiilor muncitorești", 
N. G. Munteanu, cercetător științi
fic principal Ia Institutul de studii 
istorice și social-politice de pe lin
gă C.C. al P.C.R., a expus confe
rința : Eroicele lupte ale muncito
rilor ceferiști și petroliști din fe
bruarie 1933“.

La Cristuru Secuiesc, Bălan, Re
ghin, Deda, Sărmașu, Ditrău, Gheor- 
gheni, Luduș și in alte peste 30 de 
localități din județele Mureș șl Har
ghita, mii de oameni ai muncii, ro
mâni, maghiari și germani, din a- 
ceastă parte a țării s-au întîlnit, in 
cadrul unor manifestări, cu cadre 
didactice universitare, cercetători, 
istorici, juriști, vechi mîlitanți ai 
mișcării muncitorești, care le-au 
vorbit despre semnificația acestor 
mari bătălii de clasă.

Pe meleagurile Gorjului, la cămi
nele culturale și casele de cultură 
din peste 20 de localități, între care 
Novaci, Tg. Cărbunești, Motru, Ro- 
vinari, profesori de științe sociale 
au vorbit despre desfășurarea și în
semnătatea internă și internațională 
a luptelor muncitorești de acum pa
tru decenii ; la Săcelu și Bîlteni au 
fost prezentate montaje literar-mu-

zicale intitulate „Memoria anului 
1933".

La clubul petroliștilor de la Ber
ea și al ceferiștilor de la Buzău, 
precum și in alte numeroase loca
lități din județul Buzău au avut loc 
expuneri urmate de programe oma
giale dedicată evenimentului, în ca
drul cărora membri ai biroului ju
dețean de partid au evocat princi
palele momente ale acestei mișcări.

Expuneri Întitulate „40 de ani de 
la eroicele lupte ale ceferiștilor și 
petroliștilor" au mai avut Ioc la clu
burile și căminele culturale din nu
meroase localități ale județelor Pra
hova ți Dîmbovița.

în centrul feroviar Simeria, la 
clubul muncitoresc, s-a deschis o 
expoziție, în cadrul căreia sint ex
puse numeroase fotografii, extrase 
din presa vremii, documente origi
nale și fotocopii care evocă mo
mente importante ale desfășurării 
evenimentelor de acum 40 de ani. 
Tot în incinta clubului s-a organi
zat cu acest prilej o expoziție 
cercului 
oglindesc 
tivitatea 
noastră.

a 
filatelic cu timbre care 

aspecte din luptele și ac- 
ceferiștilor din țara

(Agerpres)

în cîteva rînduri
PATINAJ ARTISTIC

BOX :

I?.

Ion DUMITRIU

Dibley și americanul Bob Lutz, care 
l-a Întrecut cu 4—6, 7—6, 6—2 pe 
compatriotul său Dick Stockton.

Martz (S.U.A.) — Benkd 
și Quinteros (Argentina) — 
(Spania) s-au întrerupt.

din lemn

gar-

Startul căprioarelor Foto : M. Andreescu

secția 
Fintinele a fost 

o 
de 
să

stilpi de
ateliere-școală 
produse soli
de cumpără-

Ultima probă a campionatelor eu
ropene de patinaj artistic — proba 
individuală feminină — s-a încheiat 
cu victoria Christine! Erath (R.D. 
Germană), care a totalizat 341,14 
puncte. 'Medalia de argint a revenit 
sportivei engleze Jean Scott — 330,65 
puncte, iar cea de bronz a fost ciș
tigată de elvețianca Karin Iten — 
328,53 puncte.

TENIS t Laver gustă 
Iar din cupa înirîngerii

Turneul internațional masculin de 
tenis de la Philadelphia a continuat 
cu disputarea partidelor din cadrul 
sferturilor de finală ale probei de 
simplu. Performerul zilei a fost jucă
torul sud-african Robert Maud, care 
a reușit o surprinzătoare victorie cu 
6—4, 1—6, 7—6 în fața celebrului as 
australian Rod Laver. Celălalt mare 
favorit a) concursului, campionul a- 
mericân Stan Smith, a dispus cu 
(1—3. 6—0 de compatriotul său 'Cliff 
Richey. S-au mai calificat pentru 
semifinale : iugoslavul Nikola Pilici. 
învingător cu 8—7, 6—2, 7—6 în me
ciul susținut cu australianul Colin

ȘAH t Turneul de Ia Malaga
In prima rundă a celei de-a 13-a 

ediții a turneului internațional de 
șah „Costa del Sol", care se desfă
șoară la Malaga, marele maestru 
internațional român Florin Gheor
ghiu l-a învins în 30 de mutări pe 
francezul Nicolas Rossolimo. Jose 
Torre (Filipine) a cîștigat la O’Kelly 
(Belgia). A fost consemnată remiza 
în partidele Ruiz (Spania) — Par
ma (Iugoslavia), Bellon (Spania) — 
Filip (Cehoslovacia), Matanovici 
(Iugoslavia) — Pomar (Spania). Par
tidele 
(S.U.A.) 
Medina

Clay contra campionu
lui Europei

Miercuri, pe riiigul unei , arene din 
Las Vega-ș, ,fostul campion mondial 
de box la categoria grea, Câssius 
Clay, îl va întîlni pe Joe Bugner 
(Anglia), campionul Europei. Me
ciul se va disputa pe durata a 12 re
prize a cite trei minute:

I
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(Urmare din pag. I)

100 garnituri de mobilă

în unitățile Combinatului de 
exploatare și industrializare a 
lemnului din Bacău se desfășoa
ră o adevărată bătălie pentru 
valorificarea superioară și eco
nomisirea masei lemnoase. Re
zultatele obținute în luna ianua
rie a acestui an sint edificatoare: 
au fost economisiți peste 50 mc 
de lemn, ceea ce inseamnă ma
terie primă pentru 9 garnituri 
de mobilă, sau uși și ferestre 
pentru 10—12 apartamente. A- 
ceasta se datorește extinderii 
mecanizării lucrărilor în exploa
tările forestiere, adoptării unor 
soluții tehnice de scos-apropiat 
mai economice, reducerii pierde
rilor de exploatare etc.

în sectorul de industrializare 
sint valorificate la maximum 
deșeurile de fag, rășinoase și alte 
esențe. La fabricarea plăcilor fi- 
brolemnoase se vor utiliza în a- 
cest an cu 25 la sută mai multe 
deșeuri față de anul trecut. In 
felul acesta se vor economisi

LA I. I L. TÎRNAVENI

Din resurse locale 
de materiale

TG. MUREȘ. (co
respondentul „Scm- 
teii", L. Deaky). în
treprinderea de in
dustrie locală din Tir- 
năveni realizează in 
acest an un volum 
important de materi
ale de construcții. In 
acest scop, la 
din 
dată în exploatare 
nouă capacitate 
producție menită 
realizeze o gamă va
riată de prefabricate 
din beton, tuburi de 
diferite dimensiuni, 
garaje, căsuțe cam-

economisit
mai mult de 11 000 mc lobde, 
care vor fi valorificate superior. 
La fabrica de cherestea din mu
nicipiul Gh. Gheorghiu-Dej — 
ne-a relatat ing. Marin Romeo, 
directorul tehnic al combinatului 
— se construiește din fonduri de 
mică mecanizare o instalație de 
tocare a deșeurilor Ce vor fi 
folosite la fabricarea plăcilor fi- 
brolemnoase, Aceasta va avea o 
eficiență economică de aproape 
1 milion lei. Tot pentru econo
misirea lemnului se folosesc la 
fabricarea mobilei de bucătărie 
tip „Nora" plăcile emailate și 
melaminate. Un calcul estimativ 
arată că din lemnul economisit 
in acest an de forestierii băcă
uani se vor putea confecționa 
peste 100 garnituri de mobilă tip 
Studio sau uși și ferestre pentru 
circa 150 apartamente.

Gheorqhe BALTA 
corespondentul „Scînteii*

construcție
ping, 
duri, 
și alte 
citate 
tori.

Pentru satisfacerea 
cit mai deplină a ce
rințelor de materiale 
de construcții s-au pre
văzut și deschiderea 
unor noi cariere de 
pietriș și nisip cuarțos, 
construirea unui cup
tor tunel modern de 
ardere a cărămizilor 
care va duce la eco
nomisirea combustibi
lului și îmbunătăți
rea calității produse-

lor în condițiile unui 
spor de producție â- 
nual de 10 milioane 
bucăți cărămizi. De 
remarcat că, prin pu
nerea lui în funcțiu
ne, numai in acest an 
celtuielile de desfa
cere vor fi diminua
te cu peste 250 000 lei. 
In același timp, o deo
sebită atenție se acor
dă livrării la termen 
a produselor realizate, 
prin cooperare, pen
tru diverse intreprin- 
deri din industria re
publicană.

normale : la București, dlnamoviste- 
le (antrenate acum de maestra eme
rită Doina Ivănescu) au întrecut cu 
3—0 pe Universitatea Cluj ; la Ti
mișoara, Rapid — Universitatea 3—1; 
la Constanța, Penicilina — Farul 
3—0 ; la Sibiu, C.S.M. — Ceahlăul 
Piatra Neamț 3—1.

Rezultate din campionatul mascu
lin : Progresul — Electra 3—0, 
namo — Universitatea Cluj 
I.E.F.S. — Tractorul Brașov 
Viitorul C.S.U. <

, Di-
3—0
3—0, 

Galați

cu și Ion Monea. Altădată însă, de
pozitarii marilor comori de experien
ță — sportivi încă în activitate și 
proaspeți antrenori, dar și mulți te
șiți, din păcate, din sînul mișcării 
sportive — rămin departe de dezba
terea tehnică, încit ai crede că ni
meni n-ar mal avea nevoie de ceea 
ce ei gîndesc, de produsul creiere- 
lor lor pentru teoria și practica dife
ritelor discipline.

In cele ce urmează ne propunem 
să contribuim la valorificarea expe
riențelor, publidnd punctele de ve
dere ale unor oameni a căror tine
rețe Întreagă s-a confundat cu spor
tul de performanță. Facem aceasta 
in credința că organele și unitățile 
sportive din țară vor dezbate punc
tele de vedere publicate în ziarul 
nostru, extrăgind ceea ce se cuvine 
a fi transpus în practică. Mai de
parte, dăm cuvîntul Olgăi Szabo, una 
dintre prezențele de renume în flo
reta mondială pe parcursul unui lung 
șir de ani.

plăcea, 
mi-am 
familie 
găsesc 
sau să

literatură franceză și româna.

de asemenea, să nu se uite că 
găsit timp să-mi întemeiez o 
și că am fost nevoită să 

timp ca să-mi cresc copilul 
absolv o facultate de limbă

sînt „consultată" 7 Am să vă dau 
un exemplu. Prin luna noiembrie 
s-a făcut analiza turneului olim
pic. Noi, sportivele, antrenorii și re
prezentanții federației. Ședință 
chisă", ea și cînd 
cutat cine știe ce 
stat...

întrebarea despre cauzele care au 
făcut ca să ne oprim pe locul al 
treilea. Eu am spus-o răspicat : 
nici una dintre floretiste n-a fost in 
formă ; programul de pregătire a 
fost greșit ; la J.O. ne-am prezentat 
supraantrenate. Ceilalți, specialiștii 
și conducătorii, nu și nu ; voi sin- 
teți vinovate, n-ați avut suficientă 
conștiință în pregătiri. Dar, dacă 
așa ar fi stat lucrurile, chiar toate,

întîmplat— Aidoma 
mai multe

am 
fel

fi avut de 
de secrete

i-a
sporturi. N-au

— De fapt, discuția noastră 
urmărește, in principal, disti
larea bogatei dv. experiențe in
ternaționale in scopul utiliză-

Și

La federația de specialitate
— Olga Szabo, ați participat 

din 1956 incoace la toate cele 
cinci turnee olimpice. Longevi
tatea carierei dv. sportive a- 
proape că o egalează pe aceea 
a faimoasei discobole Lia Ma- 
noliu. Pe panoplia dv. strălu
cesc trei medalii olimpice, de 
asemenea, ați simțit ce inseamnă 
să porți titlul de campioană a 
lumii, atît în proba individuală 
cit ți la aceea destinată echi
pelor. Aproape 20 de ani pe 
planșele de luptă ale floretei e- 
lectrice, o viață încununată de 
mari succese.

Spade și spadasini (instantaneu din proba de spadă a triunghiularului pen
tru tineret România — R. D. Germană — Bulgaria, probă disputată ieri 

în sala Floreasca II)

. S. — Bilanțul, așa cum 11 _în- 
tocmiți, e deosebit de măgulitor, 
tuși, să nu vă supărați dacă 
spun, el mi se pare unilateral 
prin această, prezintă lucrurile 
fel decit in realitate. N-a fost 
drum triumfal, ci o carieră sporti
vă cu picături de bucurie printre 
șuvoaiele de trudă și frămîntări co
tidiene, cu multe nereușite și nervii 
adesea în prag de capitulare. Trec 
ani pînă să atingi cu virful flore
tei vreo medalie, ani în care ți-ai 
confruntat puterile cu sentimentele 
și gindurile proprii, cu temperamen
tul și mentalitatea altora. Mi-ar

'. To- 
V-0

un

să se încrucișeze săbiile® ©

pa sovietică, fuseserăm informate 
de tehnicieni că deține, în perioada 
pregătitoare, o formă slabă. Totuși, 
exact pe timpul turneului olimpic, 
adversarele noastre s-au arătat în 
foarte bună dispoziție de intrecere. 
Și atunci, ce se poate spune despre 
calitatea tehnică a unor asemenea 
observații și aprecieri ?

Mă grăbesc să previn o eventuală 
interpretare greșită. Nu sint adepta 
calchierii planurilor altora. Dimpo
trivă, presupun că împrumutul din 
experiența străină să se facă numai 
pe baza celei mai atente (și compe
tente) observări. înseși exemplele pe 
care vi le-am dat pledează pentru 
competența observației. Aș pretinde 
însă, fără urmă de subiectivism, cre- 
deți-mă, ca mai întii să cercetăm 
cum se cuvine propria noastră ex
periență. Cind, cum și de ce au do- 
bindit floretistele românce, și echi
pa întreagă, rezultatele lor cele mal 
bune ? E o treabă ce se poate între
prinde cu un plus de răbdare și de 
efort intelectual. La toate cele pa
tru arme.

ideilor înnoitoare!
— Dar, i-a făcut analiza...

S. — Să se refacă, măcar pe 
tehnic, să fie o nouă confrun- 
a ideilor, iată ce propun fede-

rii „esenței" la pregătirea vii
torului olimpic.

O. S. — Exact despre asta e vor
ba. Aș vrea ca acei ce conduc spor
tul și procesul de formare a sporti
vului de performanță să-l înțelea
gă atît pe adolescentul proaspăt 
recrutat, cit și pe atletul gata con
sacrat, drept oameni ca toți oame
nii. Nu ca mașini-robot cărora le 
faci programarea și aștepți un re
zultat. Și, mai sint activiști și tehni
cieni sportivi care ne consideră ma
șini-robot. Gindurile și opiniile noas
tre, în fond, experiența noastră, sînt 
subevaluate. Sau, părerile sint în
registrate, fără urmări pe plan prac
tic, ceea ce tot desconsiderare se 
cheamă. Iar, dacă vorbești și nu te 
ia nimeni in seamă, pină la urmă 
îți ții gura, fără să ți-o astupe ci
neva. Mă întreb atunci la ce mai ser
vește experiența mea și pentru ce

chemați nici ziariștii, nici chiar 
reprezentanții organului de pre
să al C.N.E.F.S. „Sportul". Și, 
chiar, nu era nimic de ascuns ?

O. S. — Nimic. Sau, poate, cîte
va dintre... părerile noastre ! Au fost 
unele divergențe pronunțate de o- 
pinii. Să vă explic, pe scurt. Noi, 
floretistele, am cucerit pe echipe 
medalia de bronz, dar, Vorbind cit 
se poate de cinstit, n-am fost deloc 
mulțumite de rezultatele noastre la 
Miinchen. Ne cunoaștem forțele și 
posibilitățile. Dacă, de pildă, la un 
concurs intern, vreo tinără scrimeră 
ar învinge pe una dintre noi, atunci, 
teoretic, aș spune că ea poate între
ce orice altă floretistă de pe glob. 
Asta ne e valoarea, nu degeaba am 
fost campioane mondiale, iar, la 
Miinchen, năzuiam la mai mult de
cit am dobindit. Se punea — și aș 
vrea să cred că se va mai pune 1 —

toate, am păcătuit prin inconștiență ? 
Nici una dintre noi n-a vrut, mai 
mult decit antrenorii și conducăto
rii, să-și pună la piept incă o meda
lie ? Zic că acesta e un tel absurd 
de a judeca. El exprimă, cred eu, 
tendința de a îndepărta pericolul, 
de a devia critica de la neajunsurile 
muncii tehnice.

— Îmi spuneați că v-ați in
teresat de modalitățile pregă
tirilor efectuate de către echi
pele care s-au clasat pe prime
le două locuri...

O. S. — E ciudat, însă ceea ce a 
făcut lotul italian in perioada pre
gătitoare contravine simțitor punc
tului de vedere al antrenorilor noș
tri despre obținerea performanței ! 
Probabil, italiencele să fi compen
sat presupusele greșeli printr-o.. 
superconștlință ! Cit privește «chi-

O. 
plan 
tare 
rației. O confruntare pină la capăt, 
pină la aflarea adevărului de natură 
tehnică. Iar cei ce bat pasul pe loc 
dintre activiștii federației și antre
nori să se dea de-o parte. Nu e drept 
și nu e bine ca foști sportivi cu 
mare autoritate printre noi să iasă 
definitiv din rindurile mușchetari
lor, să nu-și aducă de-abia de-acum 
încolo, La anii deplinei maturități, 
contribuția directă la pregătirea per
formanței. O primenire de intelect 
și dinamism, combinate cu experien
ța îndelungată pe primele planșe de 
pe glob și cu o pregătire teoretică 
superioară, constat eu că se impune 
pe frontul scrimei incă în primul 
dintre anii preolimpici.

— După cite înțeleg, suge
rați o infuzie masivă de tinere
țe in scrimă și la federația de 
scrimă...

O. S. — Si ceiebrii mușchetari ai 
lui Duma» îmbătrâniseră, după 
douăzeci de ani 1



viața internațională
Vizita H le Duan in regiunile sfe sud

ale R. D. Vietnam
HANOI 11 (Agerpres). — Presa din 

Hanoi, citată de agenția V.N.A., in
formează că primul secretar al C.C. 
al Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, Le Duan, a vizitat, cu oca
zia tradiționalei sărbători vietnameze 
Tet, regiunile sudice ale R.D. Viet
nam — Vinh Linh și provincia Quang 
Binh — unde a avut o serie de întil- 
niri și convorbiri cu oamenii muncii, 
cu activiști de partid și din aparatul 
de stat.

în cursul acestor convorbiri, Le 
Duan a arătat că sarcina primordială 
a poporului vietnamez este, în mo
mentul de fată, de a consolida pa
cea, de a cere îndeplinirea acordului 
semnat la Paris în problema Vietna
mului, de a lupta pentru crearea unui 
Vietnam de sud independent, liber 
și cu adevărat democratic, de a îm
bunătăți condițiile de viață, de a

transpune în fapt înțelegerea națio
nală, de a înainta pe calea reunifi- 
cării pașnice a țării.

★
ROMA. — Xuan Thui, șeful dele

gației R.D. Vietnam la convorbirile 
cvadripartite de la Paris in problema 
vietnameză, a sosit duminică la 
Roma, la invitația președintelui P.C. 
Italian, Luigi Longo, și a secretarului 
general al P.C. Italian, Enrico Ber- 
linguer.

CAMBODGIA

Acțiuni ofensive 
ale forțelor patriotice
PNOM PENH 11 (Agerpres). — 

Forțele patriotice cambodgiene, care 
au ocupat, acum cîteva zile, baza 
fluvială Neak Luong, din delta Me- 
kongului, au declanșat, în cursul zi
lei de duminică, o ofensivă de mare 
amploare. Este pentru prima dată 
— relatează agențiile de presă — 
cînd comandamentul trupelor lon- 
noliste a fost nevoit să ordone tru
pelor sale „să facă față, cu orice 
preț, atacului".

Comunicat 
soviet©-egiptean

MOSCOVA 10 (Agerpres). — La în
cheierea vizitei efeotuate la Moscova, 
între 7 și 10 februarie, de Hafez Is
mail, consilier al președintelui Re
publicii Arabe Egipt pentru pro
blemele securității naționale, și a 
convorbirilor avute cu Andrei Gro- 
mîko, ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., a fost dat publicității un 
comunicat. Agenția T.A.S.S. infor
mează că părțile și-au reafirmat 
hotărîrea de a acționa activ pentru 
o reglementare justă în Orientul A- 
propiat, pe baza îndeplinirii tuturor 
prevederilor rezoluției Consiliului 
de Securitate. A fost subliniată ne
cesitatea retragerii trupelor israelie- 
ne de pe toate teritoriile ocupate în 
1967 și a garantării drepturilor legi
time ale poporului arab palestinean 
— condiții fundamentale pentru in
staurarea unei păci juste și trai
nice.

Părțile, subliniază comunicatul, 
și-au reafirmat dorința de a dez
volta și consolida relațiile bilatera
le, respectînd strict prevederile Tra
tatului sovieto-egiptean de prietenia 
și colaborare. —

Evoluția situației politice din Uruguay
MONTEVIDEO 11 (Agerpres). — 

După patru zile de la declanșare, cri
za politică uruguayană — provocată 
de divergențele apărute între preșe
dintele Juan Maria Bordaberry și unii 
lideri militari, care au cerut demite
rea noului ministru al apărării — e- 
voluează spre faza soluționării sale, 
relatează agențiile internaționale de 
presă.

în cursul zilei de duminică, trei 
miniștri uruguayeni s-au întîlnit, la 
Palatul prezidențial, cu Jose Perez 
Caldas, comandantul forțelor aeriene 
și reprezentant al cercurilor militare 
opuse președintelui Bordaberry. Sco
pul reuniunii a fost de a examina a-

tît componența eventualului guvern 
civil, cît și programul de reforme 
prezentat de militari.

Programul de acțiune al forțelor 
militare (dat publicității de posturile 
de radio și televiziune, pe care le 
controlează) cuprinde un plan gene
ral, politic și economic, prin interme
diul căruia armata încearcă să devi
nă, în fapt, forța conducătoare a ță
rii. Militarii proclamă intenția de a 
„supraveghea conduita națiunii în 
direcția înfăptuirii obiectivelor pre
conizate și în special toate hotăririle 
privind dezvoltarea și securitatea ță
rii".

Pentru o conferință9 

internațională de pace 
in Orientul Apropiat
TEL AVIV 11 (Agerpres). — în 

interviul acordat posturilor de radio 
israeliene, lordul Caradon — care, în 
calitatea sa de reprezentant al Marii 
Britanii în Consiliul de Securitate al 
O.N.U., a jucat un rol de prim ordin 
în elaborarea rezoluției 242, privind 
reglementarea situației din Orientul 
Apropiat — s-a pronunțat în favoarea 
convocării unei conferințe interna
ționale de pace în această zonă a 
lumii, oonferință care să militeze pen
tru deplina aplicare a rezoluției din 
22 noiembrie 1967.

Azi, în Franfa

Start 
în campania 

electorală

Criza monetară occidentală
• Americanii s-au hotărît să studieze situația la fața lo
cului « Fostul ministru de finanțe al R.F.G. consideră 
actuala furtună monetară drept cea mal puternică din
ultimii 40 de ani

ALEGERI ANTICIPATE

IN CANADA?
OTTAWA 11 (Agerpres). — Guver

nul liberal minoritar al Canadei, 
oondus de premierul Pierre Elliot 
Trudeau, este hotărît să dizolve Ca
mera Comunelor și să convoace a- 
legeri generale anticipate, dacă bu
getul, pe care îl va supune spre a- 
probare Parlamentului la 19 februa
rie, va fi respins. Această declarație 
a făcut-o șeful grupului parlamentar 
liberal, cu prilejul unui interviu 
acordat rețelei canadiene de televi
ziune „C.T.V.".

PARIS 11 (Agerpres). — în Franța 
se inaugurează, azi, campania elec
torală pentru alegerile legislative din 
4 și 11 martie. Circa 2 800 de can
didați vor solicita, în cadrul acestei 
competiții electorale, sufragiile a 
aproximativ 31,5 milioane de alegă
tori.

Cu 20 de zile înainte de începerea 
alegerilor, orice pronosticuri privind 
rezultatele acestora sînt hazardate, 
relatează agenția France Presse. Cu 
atît mai mult cu cît sistemul elec
toral francez prevede că la cel de-al 
doilea tur de scrutin este suficientă 
o majoritate relativă pentru a fi ales. 
La scrutinul din 1968, aproximativ un 
sfert de mandate au fost dobîndite cu 
o diferență de voturi mai mică de 10 
la sută. Potrivit calculelor, la actua
lele alegeri este suficientă o depla
sare de numai unu la sută a sufra
giilor pentru a se schimba posesorii 
a cel puțin 50 de mandate din cele 
490 ale viitoarei Adunări Naționale.

La Casa Oficiului Radîotele- 
viziunii franceze, din Paris, a 
avut loc o seară de gală consa
crată „Poeziei românești con
temporane". Un grup de cunos- 
cuți actori parizieni au recitat 
poezii ale unor autori clasici și 
contemporani români.

Ministrul adjunct de 
finanțe al S.U.A., Paul 
Volcker, va întreprinde, 
începind de miercuri, 
un turneu la Tokio, 
Bonn și Londra, pen
tru consultări asupra 
actualei crize monetare 
occidentale — anunță 
agențiile internaționale 
de presă. Potrivit unui 
comunicat al Trezore
riei americane, Volcker 
urmează să sosească la 
Paris pentru consultări 
similare. Misiunea lui 
Volcker, care se ocupă 
cu problemele mone
tare internaționale, a 
fost hotărită „din în- 
'dicația președintelui 
Nixon", menționează 
comunicatul. Din a- 
ceeași însărcinare, fos
tul ministru american 
al comerțului, Peter 
Peterson, a plecat in
tr-o călătorie prin mai 
multe țări vest-euro- 
pene pentru a studia 
evoluția crizei mone
tare.

Actuala criză mone
tară occidentală, poate 
cea mai gravă din ul
timii 40 de ani, nu va 
mai putea fi soluțio
nată pe plan național 
— a opinat Franz Josef 
Strauss, președintele

o închiderea bur 
Londra

Uniunii Creștin Socia
le, ramura bavareză a 
Uniunii Creștin Demo
crate, principalul par
tid de opoziție din R.F. 
a Germaniei. Strauss, 
care a fost și ministru 
de finanțe al R.F.G., 
susține, intr-un inter
viu acordat ziarului 
„Bild am Sonntag", că 
„orice încercare de a 
găsi pe plan național 
o soluție acestei crize 
ar fi lipsită de sens și 
ar genera dificultăți in 
relațiile cu partenerii 
noștri din C.E.E.".

Referindu-se la mo
tivul pentru care a fost 
închisă vineri bursa 
din Tokio, purtătorul 
de cuvînt al Ministe
rului de Finanțe al Ja
poniei a declarat că 
autoritățile nipone au 
luat această măsură in 
scopul de a evita o 
confuzie monetară inu
tilă pe piețele de 
schimb japoneze. El a 
precizat că bursa din 
Tokio va fi redeschisă 
luni, sau in zilele ur
mătoare, în funcție de 
evoluția crizei mone
tare, adăugind că „si
tuația de pe piețele de 
schimb vest-europene 
este atît de serioasă și

din Paris $1

fluidă Incit este impo
sibil să se prevadă e- 
voluția ei". Acesta a 
relevat, totodată, că 
Ministerul de Finanțe 
și Banca Centrală a 
Japoniei așteaptă re
zultatele conferinței 
Băncii pentru regle
mentări internaționale, 
convocată ieri și as
tăzi la Basel, pentru a 
ști dacă bursele vest- 
europene vor fi deschi
se azi și pentru a a- 
dopta, în funcție de a- 
ceasta, măsurile ce se 
impun.

Pe de altă parte, mi
nistrul de finanțe al 
Japoniei, Kiichî Aichi, 
a declarat că Japonia 
va participa la o reu
niune internațională 
consacrată analizării 
problemelor ridicate de 
actuala criză moneta
ră. Ministrul japonez a 
precizat insă că țara 
sa nu a primit vreo 
invitație la o asemenea 
conferință și nici nu a 
propus convocarea u- 
nei asemenea reuni
uni.

O știre de ultimi ori 
anunță că, luni, bur
sele din Paris șl Lon
dra vor fi închise.

agențiite de presa transmit:
Ciu En-lai, membru al Comi

tetului Permanent al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Chinez, premier al 
Consiliului de Stat al R.P. Chineze, a 
primit, simbătă, pe Hă Dam, mi
nistrul afacerilor externe al R.P.D. 
Coreene, aflat în vizită la Pekin. A 
avut loc o discuție cordială, desfășu
rată într-o atmosferă frățească.

Comitetul juridic intera- 
meriCtm <orSanism aparținînd Or
ganizației Statelor Americane — 
O.S.A.) a aprobat un proiect de re
glementare a drepturilor statelor asu
pra apelor mării, care va fi transmis

spre examinare sesiunii O.S.A. Suve
ranitatea fiecărei națiuni riverane 
trebuie să se exercite pînă la maxi
mum 200 mile marine de la țărm, 
stipulează proiectul. Pe de altă parte, 
documentul reclamă încetarea expe
riențelor nucleare în mare, în solul 
și subsolul marin, precum și în at
mosferă.

Peste 600 de persoane 
au manifestat, sîmbătă> p«stră- 
zile Stockholmului pentru a protesta 
împotriva războiului colonial dus de 
Portugălia in Africa. Coloana de ma
nifestați s-a oprit în fața ambasa-

del portugheze, scandînd : „Portuga
lia, afară din Africa 1“

Biroul Politic al Partidu
lui Poporului din Panama 
a dat publicității o declarație prin 
care își exprimă sprijinul față de ini
țiativa guvernului privind organizarea 
viitoarei sesiuni a Consiliului de 
Securitate în această țară. Documen
tul relevă hotărîrea poporului pana
mez de a-și apăra libertatea și de 
a-și întări suveranitatea asupra în
tregului teritoriu național.

Ministrul suedez al afa
cerilor externe, Krister Wick- 
man, aflat într-o vizită oficială la 
Ottawa, a conferit cu ministrul ca
nadian de externe, Mitchell Sharp. 
Pe agenda întrevederii au figurat, în 
principal, convorbirile multilaterale 
pregătitoare privind conferința gene- 
ral-europeană pentru securitate șl 
cooperare, evoluția situației în Indo
china, criza monetară occidentală, di
ficultățile pe care le întimpină cele 
două țări în comerțul cu Piața co
mună.

Ploile torențiale rar€ au câ- 
zut în ultimele zile în statul brazi
lian Rio Grande do Sul au provocat 
moartea a 6 persoane, precum și con
siderabile pagube materiale.

CCORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT:

SANTIAGO DE CHILE-

încredere în continuitatea 
procesului revoluționar

Prezentînd politica 
externă a guvernului 
popular, președintele 
Allende a arătat că ea 
„proiectează princi
piile unei poziții su
verane și independen
te", urmărește dez
voltarea colaborării 
cu celelalte țări lati- 
no-americane, denun
țarea pozițiilor neoco-

lonialiste în cadrul 
O.S.A., extinderea ra
porturilor internațio
nale ale Republicii 
Chile, inclusiv dezvol
tarea relațiilor politi- 
co-diplomatice și de 
cooperare cu țările 
socialiste. O politică 
pe care, așa cum a- 
preciază observatorii

politici obiectivi de 
aici, poporul chilian 
o aprobă întru totul, ea 
fiind, ca și cea inter
nă, o expresie a inte
reselor sale funda
mentale și a năzuin
țelor sale de pace, co
laborare și progres.

Eugen POP

In-

Apropierea alege
rilor parlamentare de 
la 4 martie atrage du
pă sine înmulțirea dez
baterilor și analizelor 
politice, atît asupra 
conținutului și per
spectivei transformă
rilor inițiate de gu
vernul Unității Popu
lare, cît și asupra ra
portului de forțe 
plan electoral.-
tr-adevăr. opinia pu
blică chiliană trăiește 
intens această activi
zare politică. Pe „Es- 
tadio Nacional" — 
unde, la 4 noiembrie 
1970, președintele Al
lende expunea ideile 
programatice ale gu
vernului popular — a 
avut loc, recent — cu 
aceeași participare 
impresionantă — un 
mare miting al forțe
lor de stingă și inde
pendente, 
adeziunea 
procesului

exprimind 
la cauza 
revoluțio

nar, încrederea lor în 
continuitatea și dez
voltarea acestuia. Cu- 
vîntările rostite cu 
acest prilej de șeful 
statului chilian și de 
președintele în exer- 
îițiu al Partidului Fe
derativ al Unității 
Populare, Rafael Au
gustin Gumucio, sînt 
apreciate ca documen
te politice de mare în
semnătate, atît pentru 
faptul că ele prezintă 
și explică obiectivele 
principale expuse în 
platforma de guver
nare, cît și pentru că 

sarcinile 
în

ac-

precizează
Unității Populare 
momentul politic 
tual. Ca obiective fun
damentale, platforma 
vizează cucerirea în- 

1 tregii puteri politice 
de către clasa munci
toare și popor, asigu
rarea dezvoltării eco
nomice în slujba po
porului, consolidarea 
independenței 
nale.

Prezentînd 
rile de pînă 
președintele 
releva caracteristici
le procesului revolu- 
țtenar, în cadrul că
ruia cucerirea puterii—- - - - - - - -

națio-

cucerl- 
acum, 

Allende

politice urmează a fi 
realizată pe cale paș
nică, prin realizarea 
unor transformări pro
funde, structurale, po- 
litico-sociale, cu do
rința de a se „evita 
războiul civil, distru
gerile materiale și 
umane". Președintele 
arăta, totodată, că for
țele reacționare, nepu- 
tînd opri desfășurarea 
acestui proces, se de
dau la acțiuni și ma
nevră care să împie
dice înfăptuirea aspi
rațiilor fundamentale 
ale poporului, să pro
voace frămîntări și 
perturbații în viața e- 
conomico-socială. Pre
ședintele Allende a 
denunțat astfel esca
lada tentativelor tor
țelor reacțiunii de a 
crea obstrucții activi
tății puterii populare, 
subliniind totodată ne
cesitatea depășirii po
zițiilor conservatoare, 
imobiliste : „Calea
chiliană spre socialism, 
calea democrației, plu
ralismului și ' liber
tății — spunea Sal
vador Allende — cer 
ca sistemul economic 
și politic să fie des
chis schimbărilor. A- 
plicarea legii și a 
constituției, capacita
tea poporului de a 
riposta prin forța sa 
de mobilizare și de 
organizare la orice fel 
de atac al reacțiunii 
constituie expresia u- 
nității dintre guvern 
și mase în apărarea 
revoluției".

Confruntarea cu re- 
acțiunea și dejucarea 
planurilor ei de a sa
bota și lichida, prin 
indiferent ce mijloace, 
puterea populară — 
au fost teme centrale 
și în cuvîntarea pre
ședintelui Partidului 
Federativ al Unității 
Populare. „Pentru for
țele de stînga — a de
clarat Gumucio — fap
tul esențial este că, in
diferent de rezultatele 
alegerilor, dreapta va 
căuta, ca și pînă acum, 
să provoace acte de 
violență. In fața aces
tei realități, stîngii i

se impun două îndato
riri : să învingă în 
alegerile din martie și 
să se pregătească pen
tru perioada de după 
martie, in vederea 
zădărnicirii încercări
lor de distorsiune sau 
de înfruntare violentă 
ae care Unitatea Popu
lară nu o vrea și nu 
o dorește". Gumucio a 
subliniat însemnăta
tea deosebită a sarcinii 
de a se desfășura o 
vastă muncă politică 
pentru ca realizările 
regimului să fie bine 
cunoscute, temeinic 
înțelese de către acele 
categorii de oameni 
care, fără să aibă in
terese comune cu 
dreapta, se lasă une
ori influențate sau 
dezorientate de propa
ganda demagogică a- 
siduă a acesteia. Gu
mucio a cerut spori
rea eforturilor pentru 
creșterea capacității 
de acțiune comună a 
Unității Populare. El 
a subliniat, totodată, 
necesitatea abordării 
realiste a problemelor 
ce confruntă societa
tea chiliană.

în acest spirit, docu
mentele prezentate la 
adunarea populară de 
pe „Estadio Nacional" 
conțin obiective con
crete, reflectînd toc
mai asemenea preocu
pări realiste în dome
niul vieții economice 
și sociale. Pentru e- 
conomie. platforma 
prevede creșterea pro
ducției, în relație 
strinsă cu îmbunătă
țirea aprovizionării, 
amplificarea „ariei 
sociale" (sectorul de 
stat din economie) în 
forma pe care a fă
cut-o cunoscută gu
vernul, promovarea 
unei politici de spri
jinire a întreprinde
rilor mici și mijlocii, 
inițierea unei ample 
acțiuni de economii cu 
scopul de a se asigura 
mijloacele necesare 
creșterii investițiilor, 
dezvoltarea indus
trială și tehnică, crea
rea sistemului națio
nal de planificare.

TOKIO •

Prefigurări programatice Ia
Congresul socialiștilor japonezi

Marea Britanie. O- 
țelari din localita
tea Shotton au de
monstrat la Lon
dra, în fața clădi
rii Parlamentului, 
împotriva intenției 
patronilor de a în
chide uzina în care 

lucrează

• PROIECTUL UNUI FRONT COMUN 
AL OPOZIȚIEI • ARIPA DE STÎNGA 

SI-A CONSOLIDAT POZIȚIILE
Lucrările celui de-al 

36-lea Congres al Par
tidului Socialist din 
Japonia, cel mai mare 
partid al opoziției, des
fășurate recent la To
kio, au fost axate, așa 
cum remarcă observa
torii și cum a reieșit 
din dezbaterile asu
pra raportului de acti
vitate și programului 
politic pe anul in curs, 
asupra necesității întă
ririi organizatorice a 
partidului în vederea 
viitoarelor alegeri.

Programul politic pe 
anul 1973, adoptat in 
unanimitate de Con
gres, prevede, paralel 
cu măsuri concrete 
pentru atingerea aces
tui obiectiv, intensifi
carea campaniilor și 
activităților politice 
curente la scară națio
nală, lupta pentru for
marea unui front co
mun al tuturor parti
delor din opoziție.

Congresul a adoptat 
un șir de rezoluții spe- 
cificind măsurile con
crete în vederea mobi
lizării forțelor partidu
lui, in perspectiva ale
gerilor pentru organe
le reprezentative ale 
orașului Tokio, ce vor 
avea loc în luna iunie 
a.c. A fost adoptată, de 
asemenea, o declarație 
in care P.S.J. se anga
jează să facă tot po
sibilul pentru obține
rea unui succes în ale
gerile parțiale pentru 
Camera Consilierilor,

ce vor avea loc anul 
viitor și care urmează 
să reprezinte un mo
ment de însemnătate 
majoră in lupta parti
delor progresiste pen
tru consolidarea pozi
ției lor pe scena poli
tică japoneză.

In cursul unei confe
rințe de presă ținută 
după Congres, pre
ședintele P.S.J., Tomo- 
mi Narita, și-a mani
festat optimismul asu
pra viitorului relațiilor 
dintre comuniști și so
cialiști — principalele 
partide ale opoziției — 
in ciuda anumitor deo
sebiri de poziții. Dis
cuțiile în curs asupra 
acestor deosebiri sint 
tocmai menite să ne
tezească terenul in 
scopul promovării lup
tei comune a celor 
două partide, prin res
pectarea reciprocă a 
independenței lor. De
parte de a frina înche
garea frontului comun 
al opoziției, cerut de 
masele populare, dis
cuțiile dintre socialiști 
și comuniști, a spus 
Narita, sint menite să 
faciliteze realizarea a- 
cestui țel.

După cum s-a rela
tat, Congresul a reales 
in funcția de președin
te pe Tomomi Narita 
și în cea de secretar 
general pe Masashi 
Ishibashi, subliniind 
contribuția lor la suc
cesul obținut de partid 
la alegerile din decem

brie anul, trecut, cind 
numărul mandatelor 
deținute de socialiști in 
Camera Reprezentanți
lor a sporit cu 28. Con
gresul a ales, de ase
menea, pe cei 23 de 
membri ai Comitetului 
Central Executiv și a 
desemnat în funcțiile 
de vicepreședinți două 
noi personalități, Shoi- 
chi Shimodaira și Kat- 
sujiro Nagai. Semnifi
cativ este faptul că 
nici un reprezentant al 
aripii de dreapta, gru
pată in jurul lui Sabu- 
ro Eda, nu a fost ales 
in Comitetul Cehtral 
Executiv. Confirmind 
declinul aripii de 
dreapta, acest fapt 
este, pe bună dreptate, 
interpretat ca o netă 
respingere, de către 
majoritatea covirșitoa- 
re a partidului, a pro
iectului acestei aripi 
de a realiza un front 
comun al opoziției la 
care să participe nu
mai P.S.J., Komeito și 
Partidul social-demo
crat, fără comuniști. 
Congresul a consfințit 
astfel victoria aripii de 
stingă, care se pronun
ță pentru colaborarea 
cu partidul comunist, 
precum și cu celelalte 
partide ale opoziției.

Potrivit părerii ob
servatorilor, acest Con
gres marchează un mo
ment politic important 
care deschide Partidu
lui Socialist din Japo
nia noi perspective 
pentru consolidarea 
poziției sale în viața 
politică a țării.

FI. TUIU

Aproximativ 22 de vase 
de război engleze, care ur~ 
mează să participe, începind de azi, 
la o serie de manevre militare, au 
fost concentrate în fața insulei Gi
braltar. Prezența navelor a provocat 
protestul guvernului spaniol, care a 
adresat o notă ambasadorului britanic 
la Madrid, exprimind „profunda în
grijorare" față de această situație. 
Presa madrileană a definit apropia
tele manevre, care se vor desfășura 
in apropierea apelor teritoriale spa
niole, drept ..o probă de forță" a Ma
rii Britanii față de Spania, legînd-o 
de recentele discuții pentru stabilirea 
statutului insulei Gibraltar.

Președintele Libiei, Moa- 
mer El Geddafi, și-a încheiat vizita 
în Egipt. El a luat parte la lucrările 
Consiliului prezidențial federal, care 
a reunit pe șefii de stat ai Egiptului, 
Siriei și Libiei și a avut întrevederi, 
privind situația politică din zonă, cu 
o serie de oficialități egiptene, confe
rind, totodată, în legătură cu dezvol
tarea colaborării și cooperării libia- 
no—egiptene.

Un comitet fronco-poion 
de cooperare economică a 
fost creat pe lingă Consiliul Național 
al Patronatului francez. Acesta este 
menit să creeze condiții favorabile 
dezvoltării colaborării celor două țări, 
prin îmbunătățirea informării reci
proce asupra posibilităților și nece
sităților. pieței partenerului, precum 
și prin acordarea de asistență părții 
poloneze în legătură cu organizarea 
de diverse acțiuni economice în 
Franța.

Guvernele 
și Nigerieiau 
stabilească relații 
vel de ambasadă.

R.D. Germane 
căzut de acord să 
diplomatice la ni-

Personalul radioului și 
televiziunii daneze își conti_ 
nuă greva declanșată vineri. Greviștii 
protestează împotriva anunțării de 
către direcția societății a concedierii 
in viitorul apropiat a unui număr de 
51 de colaboratori. Televiziunea și-a 
întrerupt programele, iar radioul 
transmite doar muzică.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA i București» Piața Scinteil,

Curtea de Apel a S.U.A. 
a interzis proiectul de construire a 
conductei petroliere transalaskane. Se 
apreciază că hotărîrea, motivată prin 
temerile privind poluarea mediului, 
va duce la un apel al companiilor 
interesate către Curtea Supremă.

După realegerea preșe
dintelui Makarios, ^minică, 
18 februarie, în Cipru vor avea loc 
alegeri pentru ocuparea fotoliului de 
vicepreședinte al țării. In acest scop, 
s-au înscris pe listele electorale doi 
candidați — Rauf Denktash, apre
ciat de observatorii politici ca lider 
al comunității turce din Cipru, și 
Mehmet Berberoglu, lider al Parti
dului democrat turc, recent creat.

Vulcanul Asama din Japonia a de
venit activ. Coloana de fum de dea
supra muntelui Asama se ridică la 
o înălțime de peste 300 metri. Au
toritățile localității Karuizawa, din 
prefectura Nagano, au avertizat lo
cuitorii asupra pericolului unei erup
ții puternice, care ar putea inter

veni în orice moment

20 DE ORE SUB ZĂPADĂ

TEHNICA REACTIVĂ 
ÎN TRANSPORTURILE 

MARITIME
Vapoare propulsate cu ajuto

rul rachetelor 7 In prezent un 
asemenea sistem de propulsie 
hidraulică este in stadiu expe
rimental. Bazată pe aplicarea 
tehnologiei aerospațiale, pro
pulsia hidraulică se realizează 
aplicind principiul furtunurilor 
de stropit, respectiv prin aspi- 
rarea accelerată a unui mare 
volum de apă la bordul vapo
rului șl apoi respingerea lui 
bruscă, ceea ce asigură forță ■ 
de reacție. 378 000 litri de apă 
pot fi pompați pe minut și ejec- 
tați cu o viteză de 240 km/h.

O navă propulsată cu ajuto
rul unei astfel de rachete va 
putea traversa Atlanticul in nu
mai 30 de ore.

CALCULATOARELE 
ÎN AJUTORUL 

PROIECTANȚILOR
Un grup de oameni de știință 

din Harkov a construit o ma
șină automată pentru facilitarea 
activității inginerilor proiec- 
tanți. Este vorba, de fapt, de o 
mașină electronică de calcul

care execută calculele necesare 
întocmirii proiectului. Intr-un 
timp extrem de scurt, mașina 
oferă, pe ecran, un desen o- 
?lindind rezultatul calculelor, 
ntr-o singură secundă, auto

matul poate „desena" pe ecran 
peste 1000 elemente grafice — 
nu numai puncte, ci și linii 
drepte, curbe, circulare, elipti
ce. Pentru fixarea soluției ofe
rite, desenul ce apare pe ecran 
este fotografiat in mod auto
mat.

LOCUINȚE DIN...
RESTURI MENAJERE

Nu, nu este vorba de cocioa
bele vestitelor „bidonville"-uri, 
alcătuite din resturi de cartoane 
și petice de tablă. Un nou pro
cedeu, pus la punct in Elveția, 
permite folosirea tuturor deșeu
rilor provenite din gospodării ca 
materii prime pentru... construi
rea de case. Resturile menajere 
sint mai întii sterilizate, li se 
adaugă nisip și cleiuri speciale, 
fiind apoi supuse unor puter
nice presiuni. Din produsul ob
ținut se fabrică plăci fibroase 
care se decupează in diferite 
forme. O primă uzină de pre
fabricate de acest timp a și in
trat în funcțiune.

UN CENTENAR 
ÎN LUMEA FILMULUI

Nu de mult, Hollywoodul 
adus omagiul său cunoscutului 
producător cinematografic A- 
dolph Zukor, care a împlinit ve
nerabila virstă de o sută de ani. 
Fondatorul studiourilor „Para
mount" și-a exprimat, cu acest 
prilej, nemulțumirea față de 
cultul violenței și de alte excese 
care se constată in anumite 
producții ale cinematografiei oc
cidentale, dar și-a manifestat, 
in același timp, încrederea in 
viitorul celei de-a șaptea arte.

PROCEDEU NOU 
DE FABRICARE 

A BRÎNZETURILOR
Colaboratorii Institutului

țional de cercetări agronomice 
din Franța au pus la punct un 
nou procedeu de fabricare a 
brinzeturilor, care se bazează 
pe tehnica ultrafiltrării. In a- 
cest nou procedeu, ordinea tra
dițională a operațiunilor a fost 
inversată : filtrarea laptelui
printr-o membrană extrem de 
fină precede operațiunea de co
agulare, ceea ce permite recu
perarea tuturor proteinelor.

Abia după ce, prin filtrare, se 
rețin lactoza, sărurile minerale 
și o mare parte din apă — se 
trece la faza închegării. In afa
ra recuperării integrale a pro
teinelor, alte avantaje sint re
ducerea procesului tehnologic, 
realizarea de produse perfect 
omogene și sporirea randamen
tului cu 15—20 la sută.

Un schior în virstă de 49 de 
ani a fost îngropat în zăpadă 
de o avalanșă puternică. După 
ce a petrecut 20 de ore acope
rit complet de nămeți, el a reu
șit, recâpătlndu-și conștiința, să 
iasă la suprafață și, reperat de 
un elicopter militar, a fost trans
portat teafăr acasă. Medicii 
apreciază acest caz ca un ade
vărat miracol, finind seama de 
faptul că în asemenea împreju
rări șansele de supraviețuire 
sint de una la citeva milioane.
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