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La Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972 s-a subliniat necesitatea creș
terii substanțiale a producției de legume și eșalonării ei, astfel ca populația 
să fie mai bine aprovizionată cu aceste produse. în 1973, față de anul tre
cut, cantitățile de legume de cîmp de care va dispune fondul de stat ur
mează să crească cu 10 la sută.

Am adresat tov. ION RADULESCU — șeful Centralei producție, valorifi
care și industrializare a legumelor și fructelor — citeva întrebări cu privire 
la stadiul lucrărilor pregătitoare și la măsurile ce se impun a fi luate pentru 
realizarea în condiții mai bune a sarcinilor ce revin sectorului legumicol.

— Anul trecut s-au obținut 
unele rezultate bune, dar pla
nul; după cum știm, n-a fost 

■ realizat. In acest an s!e vor rea
liza cele prevăzute in planul 
centralei ?

— Ne sprijinim, de această dată, 
, mai bine pe pîrghia contractelor. Ac

tivitatea de contractare am început-o 
mult mai devreme, încă din luna oc
tombrie, și se apropie de sfîrșit. Pînă 
în prezent, plamul la contractările de 
legume s-a realizat în proporție de 99 
la sută în cooperativele agricole și 
100 la sută în întreprinderile agri
cole de stat. A întîrziat încheierea 
contractelor cu gospodăriile popu
lației. Pentru a fi siguri că acțiunea 
de contractare s-a făcut temeinic, 
lucrătorii centralei au confruntat 
contractele din unități cu datele a- 
flate Ia întreprinderile județene. Pot 
aprecia că ceea ce s-a contractat este 
real. Este adevărat că in unele ju
dețe — Ialomița, Argeș, Timiș — 
contractările au întîrziat.

— Ce garanții există că
vor realiza sortimentele propuse 
a se cultiva, iar producția va fi 
eșalonată conform cerințelor 7

— Planul la producția de legume 
este plan de stat și în toate județele 
trebuie să se realizeze la fiecare sor
timent în parte. La principalele 
culturi — cartofi timpurii și de vară, 
ardei, varză, roșii și altele — aii 
fost încheiate contracte pentru toate 
cantitățile. Sînt unele județe in care 
nu se respectă nici acum sortimentul 
propus. Mă voi referi la cîteva ca-: 
zuri mai caracteristice, în speranța 
că organele județene de partid și de 
stat vor sprijini această acțiune. La 
tomate, de exemplu, nu au fost în
cheiate contracte pentru 
ga cantitate prevăzută i 
țele Prahova, Argeș, 
situație asemănătoare 
usturoi. în județul Timiș, 
tocmai acolo unde este o puternică 
bază pentru producerea usturoiului, 
cum este Cenadul, s-a contractat 
numai 47 Ia sută din cantitatea pre
văzută. Unele probleme se ridică și 
în ceea ce privește contractarea 
de produse ce urmează să fie li
vrate ca materie primă fabricilor 
de conserve. în județul Ialomița, 
planul la contractări pe total legume 
s-a realizat. Dar interesează nu nu
mai 
tele, 
abia 
dul, 
și-a

trebuie să se producă legumele care 
sînt necesare atit consumului in 
stare proaspătă, cît și cele destinate 
fabricilor de conserve. De aceea vom 
continua contractarea pînă la reali
zarea cantităților prevăzute.

Pentru eșalonarea producției astfel 
ca piața să fie bine aprovizionată în 
tot cursul anului am luat o seamă 
de măsuri tehnice și organizatorice. 
La tomate, de exemplu, vor începe 
livrările din sere încă din luna mar
tie, va urma producția din cele 2 000 
ha solarii, iar apoi cea din cîmp. 
Mazărea destinată consumultfi în 
stare proaspătă se va însămința, 
încă din zilele următoare, pe pantele 
mai însorite și zvintate, urmind eșa
lonat pe celelalte terenuri. Com
batem vechea practică grădinărească 
după care mazărea trebuie însămîn- 
țată în mustul zăpezii. Din această 
cauză, în ceilalți ani, am avut greu
tăți cu mazărea pentru conserve, de
oarece la o anumită dată se produ
cea o explozie de producție, care îm
piedica activitatea normală a fabri
cilor.

In acest an, la Uzina pentru 
producția de utilaje și piese de 
schimb din Suceava se vor 
simila peste 100 de noi repere. 
Imaginea reprezintă un aspect 
din secția prelucrări mecanice .
— atelierul de mecanică grea.

a-

întrea- 
în jude- 

Buzău. O 
avem la 

adică

— Cum combateți practica a- 
mintită ?

— Pentru a înlătura acest ne
ajuns, am repartizat sămînța de ma
zăre fabricilor care o vor da unități
lor cultivatoare la anumite date, 
potrivit graficelor, pentru a fi însă- 
mînțată în mod eșalonat. Producția 
obținîndu-se eșalonat, fabricile de 
conserve vor putea lucra degajat o 
perioadă mai lungă, rezultînd pro
duse de calitate superioară. De ase
menea, și producerea și plantarea 
răsadurilor de roșii, ardei, vinete se 
vor face eșalonat, astfel ca piața să 
fie aprovizionată tot timpul, să pu
tem înlătura virfurile urmate de go
luri.

— Se cunosc neajunsurile ce 
existat în trecut în această privin
ță : se contractau cantități ce nu 
aveau acoperire nici în suprafața ce 
urma să se cultive și nici în baza 
materială. Acum am procedat altfel, 
în primul rînd, tonajul la legume a 
fost transformat în suprafață care 
.este înscrisă în planul de producție 
al cooperativei agricole. în al doilea 
rînd, ca să fim siguri că terenul res
pectiv se va cultiva cu legume, s-a 
luat măsura ca suprafețele să fie 
măsurate și să se delimiteze cu e- 
xactitate de către reprezentanții cen
trului care încheie contractul și cei 
ai cooperativei agricole. Vrem să 
prevenim situații ca cele petrecute 
anul trecut, cind nu se realizau su
prafețele prevăzute a se cultiva cu 
legume și nici producțiile planifi
cate. La toate cele arătate se 
adaugă și cîteva măsuri organi
zatorice. S-au constituit 1 200 fer
me legumicole, încadrate în cea 
mai mare parte cu specialiști în 
care activitatea de producție și mun
ca sînt organizate temeinic. Avem 
apoi și fermele proprii ale centralei, 
in suprafață de 14 000 ha, ce vor 
produce mazăre, fasole, ardei și to
mate destinate în special asigurării 
materiei prime pentru industria ali
mentară. Acordul global ca formă 
de retribuire va fi generalizat în toa
te cooperativele agricole. Am fă
cut propuneri pentru mărirea mini-, 
mului gatantat. în vederea perma
nentizării oamenilor ca să lucreze în 
legumicultura, retribuția la 1000 de 
lei producție se va acorda nu numai 
în bani, ci și în produse : grîu, po
rumb etc. De asemenea, din sume
le suplimentare destinate pregătirii 
produselor pentru export, circa 70 
la sută se vor acorda, la sfirșit de 
săptămînă, cooperatorilor pentru 
realizarea unor producții mari și de 
calitate superioară.

Convorbire consemnată de 
Ion HERȚEG

volumul global, ci și sortimen- 
Or, la fasole s-a contractat 
40 la sută din necesar. Ara- 

care are și fabrică de conserve, 
. asigurat numai 38 la sută din 

cantitatea prevăzută. Același lucru 
și la mazăre în județele Dolj, Ga
lați și Bihor.

In urma discuțiilor purtate cu or
ganele agricole județene, s-a ajuns la 
concluzia că suprafețele planificate 
pot fi realizate. S-a găsit și soluția 
— pe terenurile espective, după re
coltarea mazării, se poate însămin
ța a doua cultură. în fiecare județ

Dunărea, zilele 
celea avea aspect po
lar. De la fereastra 
vagonului, în oricare 
parte ai fi privit, Bă
răganul, mănosul pă- 
mînt al pîinii, se arăta, 
așa cum este el tot
deauna iarna, acoperit 
de zăpadă, învăluit în 
ceață și dat nemilos 
la darac de vînturile 
dinspre răsărit. Dună
rea însă oferea o ima
gine cu totul insolită : 
nu mai era fluviul, 
pinză lucie de apă 
curgînd solemn pe sub 

. arcadele podului de la 
Cernavodă. Dunărea, 
Dunărea, cum o cu
noaștem și ni s-a fixat , 
în memorie, și nici 
pod de gheață, cum 
iarăși ne-o putem în
chipui, ci masă difor
mă de valuri încreme
nite, sfărîmate, presate 
unele intr-altele, în
grămădire haotică de 
sloiuri lunecînd leneș 
spre vărsare asemeni 
unei banchize în deri
vă. E dificil, nevăzînd 
Dunărea cu ochii pro
prii, să realizezi o re
prezentare cît de cît a- 
proape de real asupra 

însemna

fluviul zilele acelea, 
devenit,, din cale fără 

' opreliști, curs de apă 
mort, pe care nimic, a- 
fară de sloiurile în de
rivă, nu se vedea, nu 
mișca.

descoperă, surprinză
tor, un univers 
pus parcă altor 
ale firii. Dobrogea 
piră atmosferă 
toamnă tîrzie. Cu 
cerea Dunării, larga

mînța de primăvară, 
stuf pe albia canalu
lui de irigații, stații 
de pompare în repaos, 
rețea de conducte ma
gistrale.

Este o realitate, în

In dreapta, un relief 
frămîntat, pietros, cu 
stratul fertil așternut 
pe roci dure de înde
părtată. geneză. Istm 
sau peninsulă, limbă 
de pămint cuprinsă in-

DOBROGEA
Cu trecerea Dunării, 

privirea obosită de-atî- 
ta cimp alb, de-atîta 
întindere fără margini 
cu puncte de reper — 
pilcuri de copaci, silo
zuri de cereale implan
tate asemeni unor u- 
riașe domuri în Bără
gan, abia descifrin- 
■du-și conturul prin 
încărcătura de umidi
tate din atmosferă —

vale Carasu — albie de 
fluviu, ori lagună sau 
golf în timpuri de 
mult trecute, cu ma
luri de-o parte și de 
alta, amintind ciuda
tele fenomene carstice 
din podișul Mehedinți
lor —- este, alternant, 
covor verde de griu, 
pămint neîntors de 
plug, ogor negru în 
care va germina

parte neexplicată pînă 
azi, că Dunărea, alt
fel, în plan istorico- 
social, punte de legă
tură, iar nu linie des
părțitoare, separă tran
șant în sfera fenome
nelor naturale Bără
ganul de Dobrogea. în 
stînga fluviului, o 
cîmpie netedă ca-n 
palmă, cernoziom, pă- 
mînt să-l pui pe pîine.

tre albia majoră a Du
nării și Marea Neagră 
(surse, și fluviul și ma
rea, de intensă evapo- 
rație), Dobrogea ră- 
mîne, paradoxal, zona 
țării cea mai săracă în 
precipitații. Munți — 
relicve ale căror

N. Popescu-BOGDĂNEȘTI

piscuri nu urcă nici 
pină la cincisute de 
metri, dar se profi
lează în zare cu seme- 
ția Făgărașilor, podiș 
în formă de șa, stepă, 
o vale cu ochiuri de 
apă ținîndu-se lanț, 
acum canal de iriga
ții, mii de kilometri 
pătrațl de plajă ma
ritimă.

E fabuloasă Dobro
gea și- e fabuloasă atit 
prin ceea ce a dăltuit 
natura, cît și prin ceea 
ce a făcut cu mina și 
mintea lui omul, prin 
ceea ce a gestat isto
ria.

Antichitatea a năs
cut monumente trium
fale și așezări civile 
și militare impresio
nante. Genovezii au 
lăsat o bijuterie re
nascentistă — ,farul ,
ce le eternizează e- 
femera lor prezență 
pe țărmul dobrogean. 
Ca in valea Dunării, 
ca în Subcarpați, ca în 
cîmpiile dintre munți 
și ape, ca în toate „ță
rile" Țării Românești,

(Continuare în pag. a III-a)

Utilaje de execuție proprie pentru 
devansarea termenului noii turnătorii

Pentru a stimula și'triȘi mult 
eforturile ce se fac în vederea 
devansării termenului de intra
re în funcțiune a noii turnăto
rii de fontă, oțel și neferoase 
din zona Nocrich — Sibiu, care 
se află într-o fază avansată de 
execuție, uzina „Independența" 
Sibiu, beneficiara marii și mo
dernei investiții, a luat hotări- 
rea de a executa cu propriile-i 
forțe mai bine de 60 la sută din 
utilajele necesare noului obiec
tiv, valoarea acestora depășind 
3(1 milioane lei. Pînă în pre
zent au și fost realizate a- 
proape jumătate din utilaje
le prevăzute, acestea distin-

(INI) PRO!® O CĂCIllĂ
gindu-se hi primul rînd prin- 
tr-un înalt grad de tehni
citate. Printre acestea se află 
cubilouri de elaborare a fonței 
prin control cu izotopi radioac
tivi, instalații de sablat, cup
toare de uscare a formelor și 
a miezurilor și altele.

Zilele acestea a început mon
tajul primelor utilaje executate 
de uzină, aceasta constituind o 
garanție că eforturile ce se 
fac pentru devansarea terme
nului de intrare în funcțiune a 
noii turnătorii vor fi încununate 
de succes.

Nicolae BRUJAN 
corespondentul „Scînteii”

La rubrica „Scînteii" privind situația actuală și perspectivele 

sporturilor noastre olimpice, publicăm astăzi opiniile 
despre box ale maestrului emerit ION MONEA

j

i

înnoiri urbanistice într-o zonâ a Bucureștiului : Colentina
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ZZT a xi metru"
de 5 tone
pentru un
transport

de... 5 găini
• MINĂ-N MINA - ABUZUL Șl TOLE
RANȚA • O „CROAZIERĂ" DE 1 000 KM 

CU AUTOCAMIONUL ÎNTREPRINDERII. 
DAR CINE PLĂTEȘTE PAGUBELE ? • UN 
ACCIDENT MORTAL Șl NIȘTE „PRIETENI" 
MAI MINCINOȘI DECIT... FOAIA DE 

PARCURS

curse 
tot fe-

între-

O scrisoare sosită din 
Brașov semnalează că, în 
cadrul unor unități dețină
toare de mijloace de trans
port din județ, se falsifică 
foi de parcurs, se fac trans- ■ 
porturi ilegale și 
clandestine, se comit 
Iul de nereguli.

Un raid-anchetă
prins în județul Brașov, cu 
sprijinul miliției locale, a 
scos la iveală pe deplin jus
tețea celor sesizate.. într-o 
singură noapte au fost 
depistate, la domiciliul con
ducătorilor auto, 137 auto
vehicule parcate împotriva 
dispozițiilor legale. Din- 
tr-un calcul estimativ, co
roborat cu declarațiile șo
ferilor, rezultă că s-au 
parcurs, fără vreo acope
rire legală, 4110 km, 
daunele aduse statului ci- 
frîndu-se la aproape 14 000 
lei. Repetăm — numai in
tr-o noapte I La cît se ri
dică pagubele pe o lună ? 
Dar pe un an ? Cifrele ce 
rezultă sînt de ordinul mi
lioanelor. Iată consecința 
utilizării în scopuri perso
nale a autovehiculelor pro
prietate de stat.

Cum se explică asemenea 
anomalii ? Ce factori faci
litează transformarea aces
tor mașini în „taximetre" 
ori turisme particulare ? 
Să ne oprim întii asupra 
faptelor. Știind că la coloa
na Hoghiz, aparținînd de 
S.U.C.T.-Brașov, se permite 
orice, Mihai Coziul a pornit 
cu autocamionul 21-BV-2744 
într-o „croazieră" de pomi
nă, tocmai în comuna Vama 
din județul Suceava’, cale 
de aproape 1 000 de km ! A 
străbătut mai multe județe, 
a parcurs o rută extrem de

aglomerată, dar nimeni, ab
solut nimeni, n-a sesizat 
dispariția șoferului și mai 
ales a autocamionului ! Cum 
se explică faptul că pe un 
traseu atit de lung și de a- 
glomerat nici măcar orga
nele de miliție nu l-au oprit 
pe „temerarul" excursio
nist ? Abia după 4 zile a 
constatat șeful de coloană 
Matei Chibocoteanu dispa
riția autocamionului din 
garaj 1

Cel puțin tot atît de dău
nătoare ca lipsa de control 
se dovedesc a fi și tole
ranța, îngăduința, cocoloși- 
rea actelor de indisciplină, 
fenomene ce.perpetuează și 
încurajează comiterea a tot 
felul de abuzuri. Adept al 
zicalei „o mină spală pe 
alta"; Ștefan Isac, șef de 
coloană la S.U.C.T.-Brașov 
— șantierul Făgăraș — a 
plecat din unitate în comu
na Recea. Era zi de tîrg și 
a dorit să profite ca să 
vîndă vreo 5 găini. Cum 
n-a găsit un mijloc de 
transport mai potrivit, a 
transformat pe Ioc în 
„taximetru" autoatelierul 
31-BV-3452 - și dus a fost! 
Nimeni n-a obiectat, nimeni 
n-a zis nimic. Doar șeful 
de coloană oferea un... 
exemplu personal ! Numai 
că I. Șt. n-a avut noroc. A 
dat peste o 
omorît un

Un alt caz, Iosif Șomu, 
șofer la i' ’ ’
a S.U.C.T.
S.U.C.T. !), avea sarcina să 
care cu autocamionul ma
teriale din depozitul gării 
Rupea pe șantierul din Ho
ghiz. Dar Cristina Trișcoiu, 
șeful biroului transporturi 
de pe șantierul Hoglțiz, l-a

căruță și a 
cal.

stația Hoghiz
. (din nou

luat cu el Ia Rupea să-și 
rezolve niște treburi ! La 
ora 13, șoferul și-a adus 
superiorul înapoi acasă. 
Dacă șeful de transporturi 
și-a permis o ilegalitate, de 
ce să nu-și permită acest 
lucru și subalternul lui — 
și-a zis I.Ș. Așa că, în loc 
să intre cu mașina în garaj, 
deoarece se terminase pro
gramul de lucru, a plecat 
să care coceni, în comuna 
Deișoara, în schimbul unor 
sume de bani. L-au văzut 
paznicul Ion Roșală, revi
zorul Cristor Cîndea și 
chiar șoferul de serviciu Ion 
Moroșan, dar nici unul nu 
s-a învrednicit să-1 opreas
că. Potrivit vechilor deprin
deri, „au închis ochii"... 
I.Ș. și-a făcut treburile, 
apoi s-a îmbătat criță și 
seara s-a urcat la volan. 
Urmarea : pe drum, ires
ponsabilul șofer a surprins 
și omorît doi tineri de 19 
ani. A fugit de la locul fap
tei, iar pe la orele 22,30 ă 
intrat în garaj. Nu numai 
că nu l-a întrebat nimeni 
de unde vine, pentru ce a 
băut, de ce are aripa ma
șinii îndoită, ci, dimpotrivă, 
incălcînd cele mai elemen
tare obligații profesionale 
și norme de etică, șoferul 
de serviciu și revizorul i-au 
dat o mină de ajutor să 
înlăture urmele accidentu
lui, reparîndu-i pînă și bara 
de direcție.

— Știai că ceea ce faci 
1 se numește complicitate, 
tovarășe Moroșan ?

— Am vrut să-l ajut... ca 
pe-un prieten 1 — vine ires
ponsabil răspunsul.

De neînțeles e și faptul 
că, deși constatase dispa-

r.iția autocamionului de 
citeva ore, chiar Romulus 
Turcu, șeful echipei de 
control a M.C.I., n-a anun
țat nici miliția, nici condu- - 
cerea întreprinderii, nici 
măcar pe șeful stației din 
Hoghiz ! Inexplicabil este, 
de asemenea, de ce șeful 
secției, ing. Patru Bîrzan, 
care știe perfect de bine că 
au fost încălcate obligații 
dintre cele mai elementare 
de serviciu, în afară de o 
mustrare(!) n-a mai luat ab
solut nici o măsură de 
sancționare a autorilor.

Prin gravitatea lor, ase
menea fapte aduc mari pre
judicii unităților deținătoa
re de mijloace de transport 
și, implicit, economiei na
ționale, prin uzajul mașini
lor, prin consumul supli
mentar de carburanți și ne- 
folosirea lor în scopul acti
vității productive. De ase
menea, cursele ilegale, se 
soldează, nu de puține ori, 
cu accidente tragice. Așa 
stînd lucrurile, e necesar 
ca direcțiile de resort din 
M.T.Tc. și din celelalte mi
nistere să impună unități
lor in subordine respec
tarea cu strictețe a norme
lor de folosire a mijloacelor 
de transport și, prin măsuri 
eficiente, să bareze drumul 
curselor clandestine. De a- 
semenea, e nevoie ca orga
nele de miliție să manifes
te, la rîndul lor, mai multă 
exigență in combaterea 
unor astfel de încălcări ale 
normelor legale să sancțio
neze prompt orice abatere 
de la disciplina rutieră.

Dumitru 
MINCULESCU

— Ion Monea, ați coborît definitiv 
treptele ringului la o vîrstă cind per
formanța vă mai era accesibilă și 
ați optat pentru profesiunea, de an
trenor. Aceasta, la capătul unui drum 
jalonat cu cinci medalii olimpice și 
europene și cu nu mai puțin de 11 
centuri naționale ! Mi se pare intere
sant pentru discuția noastră faptul că 
tocmai la ultimele mari întreceri 
ale îndelungatei dv. cariere sportive 
ați obținut succesiv titlurile de vice- 
campion olimpic și vicecampion eu
ropean Ia categoria semigrea. în a- 
mintirea amatorilor de box va stă
rui multă vreme acel splendid meci 
final de la București, dintre Monea 
și Dan Pozniak. Aș vrea să vă în
treb : cum se face că dv. — care ați 
știut să vă drămuiți atit de bine să
nătatea, forța și mijloacele de-a lun
gul anilor și pe parcursul fiecărui 
meci — v-ați îndreptat pașii spre 
o meserie ce presupune cel mai dur 
efort fizic cotidian în comparație cu 
antrenoratul din alte sporturi 7

I. M. — Opțiunea mea s-a făcut 
din dragoste pentru box și din dra
goste de a munci pentru box. Nu 
greutățile de ordin fizic îi îndepăr
tează pe foștii boxeri de meseria 
de antrenor. Cauzele sînt de altă 
natură, să nu le discutăm acum 
fiindcă ne-ar ocupa tot timpul. Vreau 
să spun însă că în acest prim an 
preolimpic ar trebui să rezolvăm și 
problema antrenorilor. Altfel, boxul 
nostru nu va ține pasul din punct 
de vedere tehnic și vom vorbi mai 
departe despre ghinioane pe ringul 
olimpic.

— După cite înțeleg, dv. puneți pe 
seama deficitului tehnic insuccesele 
boxerilor români la Miinchen ?

I. M. — Sigur ! Am citit prin zia
re despre înfrîngeri care s-ar fi da
torat pur și simplu ghinioanelor. 
Dar, pe ring, în general nu e loc pen
tru ghinioane. Accidentele și acciden
tările. care seamănă mai degrabă 
cu adevărate autoaccidentări,

urmările insuficiențelor tehnice. Ad
versarii de ce n-aU avut ghinioa
ne ? Să vă spun eu : știu mai mult 
box, adică au cunoștințele și deprin
derile apărării, ale atacului și ale 
contraatacului. Iar tactic, nu se a- ' 
runcă orbește la luptă, nu mizează 
totul pe forța fizică.

— Intr-adevăr, am văzut la tur
neul olimpic mulți boxeri excelenți 
a căror tehnică era cel puțin-egală 
calităților lor fizice. In fazele fina
le ale întrecerii, numai ca excep
ții, și prin erori de arbitraj, au 
pătruns luptători mai puțin înzes- 

ar fi 
urmă

pătruns luptători mai puțin 
trați tehnic. Care credeți că 
motivele rămînerii noastre în 
pe planul tehnicității ?

I. M. — întii, aș zice că se___
cește puțin și adesea fără tragere de 
inimă la antrenamentele cu începăto
rii, juniori și tineri. în definitiv an
trenamentul înseamnă învățătură, și 
încă multă, nu schimb reciproc de 
pumni în cap, sub privirea distrată 
a instructorului. înseamnă, cred eu, 
demonstrație, apoi exersare, corec
tare, repetare și iar repetare, de a- 
tîtea ori cu fiecare elev, pină ajungi 
la convingerea că un anume proce
deu a fost corect însușit.

în al doilea rînd, sînt mulți an
trenori despre care aș zice că lu
crează numai din amintiri. Fac cu 
elevii ceea ce au învățat la vremea 
lor și, uite așa, ajungem să boxăm 
ca în urmă cu 50 de ani.

E vremea să-i învățăm pe tineri 
tehnica modernă, e vremea să de
prindem procedeele ce se folosesc 
astăzi cu succes pe ringul interna
țional. Să mai punem mina și pe 
cărți tehnice, nu să citim numai cro
nicile din ziare. Dar dați-mi voie să 
continui. Văd la instructorii noștri și 
o grabă care strică treaba în box. 
Citeva luni de antrenament, nici nu

Valeriu MIRONESCU

mun-

• CAMPIONATELE MON 
DIALE DE BOB

• FOTBAL —VOLEI 
BASCHET

(Continuare în pag. a IH-a)

SPORT
• CÎT SPORT, CÎTĂ 

MIȘCARE AU FĂCUT 
IERI, DUMINICĂ, ELE
VII DV. ? (Rnid-an- 
chetc)

Alte știri din tură și de 
peste hotare, în pag 
Ill-a.
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actualitatea culturală
SĂPTĂMÎNA TEATRULUI NAȚIONAL 

„I.L. CARAGIALE"
între 19 și 25 februarie a.c. va 

avea Ioc Săptămina Teatrului 
Național, manifestare în cadrul 
căreia vor fi prezentate publi
cului următoarele spectacole : 
Coana Chirița de Tudor Mușa- 
tescu după V. Alecsandri, Jocul 
de-a vacanța de M. Sebastian. 
Un fluture pe lampă de Paul 
Everac, Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară de Eugen Barbu, Despre 
unele lipsuri, -neajunsuri și defi
ciențe în domeniul dragostei de 
Al. Mirodan, Travesti de A. Ba- 
ranga. Moartea ultimului golan 
de Virgil Stoenescu, Iadul și pa
sărea de Ion Omescu, Dulcea 
pasăre a tinereții de T. Williams, 
Părinții teribili de J. Cocteau.

Cu această ocazie se va sărbă
tori jubileul a 150 de reprezen
tații cu spectacolele : Coana Chi- 
rița, Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară, Moartea ultimului golan, 
precum și Cui i-e frică de Vir
ginia Woolf ? de E. Albee și 
Fanny de G. B. Shaw.

PREMIERE TEATRALE
e TEATRUL GIULEȘTI a în

scris pe afișul său o nouă montare: 
„Răzbunarea sufleurului" de V. I. 
Popa. Cu : Traian Dănceanu, Paul 
Ioachim, Astra Dan, Irina Mazanidis- 
Fugaru, Mircea Dumitru, Minei 
Klepper, Dorina Lazăr, Corneliu Du- 
mitraș, .Mihai Stan, Stelian Mihăiles- 
cu, Ion Chițoiu. Regia : Constantin 
Gheorghiu. Scenografia : Eugenia 
Bassa Crîșmaru.

• TEATRUL MAGHIAR DE STAT 
DIN TIMIȘOARA anunță pentru joi, 
22 februarie a.c., cea de-a 4-a pre
mieră a stagiunii cu comedia „Adam 
și Eva" de Aurel Baranga. Regia 
spectacolului este semnată de Sinka 
Karoly iar scenografia de Winterfeld 
Sandor. In distribuție : Vertes Iosif, 
Gașpar Mariria, Meșter Andrei, 
Szelyes Imre și alții.

• TEATRUL DE STAT DIN GA
LAȚI prezintă în sala Casei de cul
tură a sindicatelor din Galați pre
miera comediei „Preșul" de Ion 
Băieșu. Regia : Ion Maximilian ; Sce
nografia : Olimpia Damian. Inter
pret : Stela Popescu-Temelie, Gheor- 
ghe V. Gheorghe, Dimitrie Bitang, 
Grigore Chirițescu, Mihai Mihail, 
Ioana Ioniță, Mitică Iancu, Leonard 
Calea, Ioana Citta Baciu, Anton Fi
lip, Lucian Temelie, Liliana Lupan, 
Alexandru Năstase, Traian Dănescu, 
Dorel Bantaș.
• TEATRUL „A. DAVILA" DIN 

PITEȘTI prezintă pe 21 februarie, 
ora 20, Casa de- cultură a sindica
telor : „Dragostea noastră- moare o 
dată cu noi" ,de Silvia Ancireescu șj- 
Th. Mănescu -- premieră pe țară. 
Regia : Dan Nasta. Scenografia : C. 
Russu. Cu : Dora Chertes, Mihai 
Dobre, Al. Morariu, Cornel Poenaru, 
Adrian Vișan.

• TEATRUL DE NORD DIN SATU- 
MARE anunță premierele :

— „Războiul vacii" de Roger Aver- 
maete. Regia : Al. Tocilescu. Sceno
grafia : George Coulin.

— „Cel care s-a dovedit laș în dra
goste" de Illes Endre (secția maghia
ră). Regia : Kovăcs Adam. Scenogra
fia : Szakacs Gyorgy

Sâptâmîna Moliere 
la teatrul radiofonic

A doua jumătate a lunii februarie 
este marcată de prezența unui adevă

SCENA 1N SĂLILE DE CONCERTE

în cadrul „săptămînii", actori 
ai Teatrului Național vor sus
ține recitaluri de poezie româ
nească în diferite licee din Ca
pitală iar recenta premieră a 
teatrului cu piesa A doua față a 
medaliei de I. D. Sîrbu va fi 
prezentată colectivelor de sala- 
riați ai cîtorva uzine bucureș- 
tene.

★

A apărut Caietul-Program 
nr. 16 al Teatrului Național. Din 
sumar : Bloc-notes de Radu Be- 
ligan, Inedit — Tudor Arghezi, 
Un dramaturg își amintește 
(Mircea Ștefănescu), Confesiu
nea unui spectator (Sabin Bă- 
lașa, Alexandru Ivănescu — me
dic primar la Spitalul Colțea, 
Viorel Badea — inginer-șef la 
Uzinele Timpuri Noi), Un minut 
de adevăr cu Coca Andronescu, 
Un interviu în exclusivitate cu 
Alan Howard.

rat eveniment teatral radiofonic : di
fuzarea. cu începere de la 16 februarie, 
a unei „Săptămîni Moliăre", suită o- 
magială prilejuită de împlinirea a 
300 de ani de la moartea marelui co- 
mediograf francez.

Beneficiind de un cuvînt Introduc
tiv, rostit de Zoe Dumitrescu-Bușu- 
lenga, „Săptămina Moliere" a debutat 
ieri cu o premieră : „Soțul păcălit", 
(tradusă de Valentin Lipatti și adap
tată radiofonic de Radu Popescu).

Azi, 19 februarie, Teatrul radio
fonic prezintă în premieră audito
rilor săi : „Astă-seară joacă domnul 
Moliere", fantezie radiofonică de 
Marica Beligan.

„Săptămina Molifere" continuă cu 
trei înregistrări din „Fonoteca de 
aur" a Teatrului radiofonic : „Tar- 
tuffe", care se va difuza marți, 20 fe
bruarie ; „Bolnavul închipuit", 
(miercuri 21 februarie), iar vineri, 23 
februarie, în cadrul matineului tea
tral : „Burghezul gentilom". Difuza
rea spectacolelor radiofonice cu pie
sele lui Moliere vor prilejui audito
rilor noștri reîntilnirea cu mari actori 
ai scenei românești.

R0MĂN1A-F1LM PREZINTĂ „GRĂSUN A“

Producție a studiourilor cehoslovace. Scenariul : Jaroslav Petnk, Josef Pinkava. Re
gia : Josef Pinkava. Cu : Marketa Svetlfkova, Lubomir Lipsky, Mila Myslikovâ, He

lena Kuzickova, Jaromir Hanzlio

• Unul din evenimentele muzi
cale ale acestei săptămîni este Reci
talul de lieduri și arii din opere, 
susținut de Martha Kessler, miercuri 
21, ora 20, la Sala mică a Palatului, 
își dau concursul : pianistul Fer
dinand Weiss, George Dima, Mircea 
Țifu, Vladimir Mendelsohn, Octa
vian Morea, Nicolae Licareț. Se vor 
interpreta lucrări de Ph Erlebach, 
Adam Krieger, Haydn, Schumann, 
Nicolae' Coman.

o La 22 februarie, violonistul turc 
(small Asan va susține un recital 
în Sala mică a Palatului. Acompa
niat la pian de compatriotul său 
Ergican Saydan, violonistul turc va 
interpreta lucrări de Bach, Beetho
ven, Brahms și A.A. Saygun.

9 Un alt moment demn de remar
cat este simfonicul Filarmonicii. Vi
neri 23, sîmbătâ 24, ora 20, la Ate
neu, concertele se vor desfășura sub 
bagheta cunoscutului compozitor po

EXPOZIȚII
O „40 de ani de la luptele mun

citorilor ceferiști și petroliști din fe
bruarie 1933" — se intitulează am
pla expoziție prin care artiștii în
tregii țări omagiază această eroică 
pagină a istoriei noastre. Expoziția 
se afla deschisă in sălile Dalles.

O In sala A.A.F. (str. Brezoianu 
nr. 23) s-a deschis expoziția de pic
tură a Matildei Ulmu.

o Miercuri, 21 februarie, în foaie
rul Teatrului de comedie (str. Măn- 
dinești nr. 2) va avea loc vernisajul 
expoziției de pictură Nirca M. Con
stantin.

★

Uniunea Artiștilor Plastici, in cola
borare cu Muzeul național de artă,

ECRAN
In afara filmului Adio arme (a- 

daptare după Hemingway anunțată 
în premieră și săptămina trecută) 
consemnăm singura premieră a a- 

lonez Lutoslawski. Solist : violonce
listul austriac Heinrich Schiff.

• Joi, în concertul Radiotelevfziu- 
nii vom putea asculta Simfonia I 
de Enescu, Simfonia a IlI-a, „Eroi
ca", de Beethoven. Dirijor : Emil 
Sinion.

• Tot joi 22, ora 20, la sala 
„George Enescu" a Conservatorului, 
concertul Orchestrei simfonice a 
Conservatorului se va desfășură sub 
bagheta tînărului dirijor Aurel Ni- 
culescu

• Teatrul muzical din -Constanța 
a prezentat săptămina trecută pre
miera cu opera „Traviata" de G. 
Verdi ; spectacolul se reia in 
afieastă săptămînă, vineri 23 februa
rie.

• Violonistul Alexandru Gavrilo- 
vici și violoncelistul Mirel Iancovici 
susțin duminică 25, la sala Studio a 
Filarmonicii bucureștene, un concert 
de prime audiții de muzică franceză.

invită amatorii de artă la „Dialogul 
artiști-public" cu tema „Necesități și 
direcții ale expresiei plastice con
temporane" care va avea loc, marți 
20 februarie a.c. orele 17 Ia sediul 
muzeului (str. Știrbei Vodă nr. 1) în 
sălile expoziției jubiliare „25 de ani 
de artă plastică roțnânească". Vor 
răspunde la întrebări A. Anastasiu, 
E. Antonescu, G. Apostu, M. Bădu- 
lescu, B. Barbosa, M Chirnoagă, P. 
Codiță, Th. Enescu, O. Grigorescu, 
M. Grigorescu, P. Gherasim, D. 
Hăulică, D. Herbay, O Maitec, G. 
Minea, I. Nlcodim, P. Oprea, A. 
Pavel, G. Peleanu, A. Petringenaru, 
M. Popescu, C. Piliuță, I. Sălișteanu, 
L. Szasz. N. Zamfir.

cestei săptămîni ; Grăsuna — pro
ducție a studiourilor cehoslovace în 
regia lui Josef Pinkava. Un film pen
tru tinerii spectatori.

Exemplul unui mare 
artist al naturii

Timpul și discernămîntul societății 
umane pot transforma creațiile unui 
artist în capodoperele unei etape 
istorice, expresii ale unicității și ori
ginalității ce împing evoluția artei 
spre noi orizonturi, sau, dimpotrivă, 
pot așterne praful uitării peste ele. 
De aceea ne oprim in reconsidera
rea trecutului artistic la acei artiști, 
care cu abnegație și sinceritate s-au 
dăruit artei și au lăsat moștenire 
nestemate ale căror străluciri nu mai 
pot fi stinse.

La împlinirea celor 90 de ani de 
la nașterea pictorului Nicolae Dă- 
răscu putem spu
ne că picturile 
sale au căpătat 
tăria chihlimba
rului și se impun 
tot mai puternic 
atenției noastre 
prin valoarea ar
tistică originală 
și rezonanța lor 
socială.

N. Dărăscu a lucrat în natură, că- 
utind acele locuri în care lumina se 
revărsa generoasă, poetizînd peisa
jul. L-au atras „porturile dunărene, 
țărmurile mărilor, canalurile orașe
lor scăldate de ape mișcătoare. Așa 
apar în pînzele sale imagini din 
Tulcea, Oltenița, Mangalia, Măcin, 
Saint-Tropez, Veneția, metamorfo- 
zîndu-le în armonii de culori și vi
brații de lumină.

Plăcerea de a studia efectul lu
minii pe suprafăța apei l-a apropiat 
de impresionism, căruia îi datorează 
persistența unor acelorași subiecte, 
abandonarea panteistă parcă în fața 
naturii ca și prioritatea pe care o a- 
cordă luminii, ce face să freamăte 
atmosfera, să vibreze reflexele pe 
apă, ce conferă culorii străluciri de 
smalț, tușei — nerv și energie.

Născut la Giurgiu, la 18 februarie 
1883, N. Dărăscu a învățat la Bucu
rești, cu G.D. Mirea și H. Strîmbu- 
lescu, apoi la Paris la Academia Ju
lian, cu Jean Paul Laurens, și ulte
rior cu Luc OMvier Merson, în pe
rioada cînd, la Paris, îl cunoaște pe 
sculptorul Q. Brâncuși, care-i face 
celebrul bust. Prima expoziție per
sonală din 1911, la Ateneu, îl impu
ne ca un artist matur.

In pictura noastră, N. Dărăscu face 
un trio fericit cu Lucian Grigores
cu și J. Al. Steriadi, ca pictori pei- 
saglști. Stilul său însă personal și 
impunător, se desprinde de impre
sionism și de tradiție, chiar dacă u- 
neori sîntem tentați să-l alăturăm 
lui Claude Monet pentru asemăna
rea picturii din tablourile reprezen- 
tînd Veneția. Autonomia picturii 
sale față de Impresionism constă 
însă în semnificațiile mai profunde 
pe care intenționează să le imprime 
reprezentării naturii, în intensitatea 
explozivă a coloritului său.

La 90 de ani de la nașterea
f

pictorului N. Dărăscu

PROGRAMUL I

lu- w.

suri de Niqolae Tăutu. Inter
pretează Florin Bogardo.

20,05 Mai aveți o întrebare 1 
Coordonate noi tn explorarea 
spațiului cosmic.

20,45 Roman foileton : „Piatra 
nil", după romanul lui 
Collins. Episodul II.

21.30 Revista literară TV : Simpli
tatea limbajului, în literatura 
de azi — capriciu sau nece
sitate ? Emisiune de Adrian 
Păunescu.

22.30 24 de ore.
22,50 Teleglob : itinerar belgian.

Curs de limbă franceză. Lec
ția a 42-a (reluare).
Telex.
La ordinea zilei. Azi, în ju
dețul Bihor.
Căminul.

19,00 Ecranul. Emisiune de actua
litate și critică cinematogra
fică.

19,20 îooi de seri.
19,30 Telejurnal. « Cincinalul tna- 
i inte de termen — cauză a 

întregului popor.
20,00 Cîntecul săptămînii. „Iubirea 

mea — pămîntul românesc" 
de Florin Bogardo, pe ver-

Mai profund decît pictorii impre- 
sioniști el adîncește în unele tablouri 
sensurile sociale, ca de exemplu în 
„Piața Teatrului Național pe ploaie", 
un tablou nu numai document rar 
și autentic al vechiului București, 
dar și de o unitate și un farmec 
cromatic ce-1 înscrie printre lucră
rile memorabile ale picturii citadine 
românești. La fel „Cherhana" sau 
„Bazarul din Tulcea", acesta din 
urmă un document prețios al vechii 
piețe în stil oriental, unică in felul 
ei. Spiritul de observație, surprin
derea psihologiei umane se remarcă 

și in marele său 
tablou, de un 
subtil dramatism, 
„Cimitirul tătă
resc", aflat în co
lecția Muzeului 
Zambaccian, ale 
cărei pietre fu
nerare, înfățișate 
cu multă plastici
tate, au o mo

numentalitate impresionantă. Apoi 
corăbiile, bărcile, porturile, pescarii 
i-au fost foarte apropiate spirituali
cește. Sînt teme pe care le-a Inter
pretat cu grija cu care se urmărește 
de obicei expresia unui portret.

Alături de Petrașcu, N. Dărăscu 
este unul dintre cei mai reprezenta
tivi pictori ai Veneției, după cum 
alături de D. Ghiață are o Înțelegere 
specifică a tîrgurilor și piețelor 
populare ale primelor decade ale se
colului nostru. Este suficient să a- 
mintim in acest sens de „Tirgul o- 
larilor din Argeș" sau „Peisaj ar- 
geșean".

Dărăscu a pictat direct în natură, 
nu s-a putut despărți de ea, dar i-a 
căutat întotdeauna sensurile profun
de, a dorit mereu să redea lumina 
cea mai intensă care o însuflețea. 
Aceasta l-a și făcut, spre sfîrșitul 
vieții, să fie preocupat de sinteză In 
spiritul lui Câzanne.

„O paletă bogată și o pensulă în
drăzneață și ușoară, scria despre 
Dărăscu în 1924 Victor Ion Popa, 
servesc de minune căutării de ar
monie completă intre atmosferă și 
subiect" ; iar Tudor Arghezi notase 
cu mult înainte : „Artistul mînuiește 
soarele, cerul, vegetația, lumea cu 
pasiunea și franchețea naturii de Ia 
care a învățat gestul mare și liber 
de a construi".

Intr-adevăr, Dărăscu rămlne un 
artist complex, original, care a cău
tat în natură autenticitatea expre
siei sale picturale ; un artist îndră
gostit de viață, de culoare și lumină ; 
un exemplu de artist prob, creator 
al unei opere bogate, pilduitoare 
pentru generațiile contemporane.

Mircea DEAC

PROGRAMUL H
20,00 Avanpremiera.
20,05 Film serial pentru copii : 

„Delfinul Flipper".
20,30 Dans și muzică de pretutin

deni. Cîntece și jocuri popu
lare din R. P. Bulgaria.

20,55 Film artistic : „Cartierul ve
seliei". Scenariul loan Grigo
rescu. Regia Manole Marcus.

<

MARAMUREȘ

„Politehnic-club"
Reunind un grup de tineri 

entuziaști — ingineri, economiști, 
profesori, arhitecți, artiști plas
tici — Ia Baia Mare a luat fiin
ță un „Politehnic-club“. In 
programul acestuia figurează 
teme privind estetica industria
lă, arhitectura viitorului, iniție
rea în calculatoarele electronice 
etc. Membrii acestui club și-au 
propus, între altele, să colabo
reze la elaborarea unui sistem 
mai rational și eficient de orga
nizare a transportului urban, Ia 
proiectarea unor baze sportive 
și de agrement.

BOTOȘANI?
Lac de acumulare

La Bucecea, în județul Boto
șani, au început lucrările de a- 
menajare a unui mare lac de a- 
cumulare, care va asigura un 
debit sporit de apă potabilă și 
industrială pentru municipiul 
Botoșani. In acest scop, între 
Botoșani și Bucecea se constru
iește o conductă de aductiune 
de 18,8 km. Totodată, prin exe
cutarea lacului de acumulare va 
putea fi irigată o suprafață a- 
gricolă de aproape 8 000 hectare.

Patru complexe 
creșâ-grâdinifâ
In noul cartier de locuințe 

„Carpați" din Satu-Mare s-a dat 
în folosință o spațioasă clădire, 
care găzduiește un complex 
grădiniță-creșă cu 240 și, res
pectiv, 100 de locuri pentru 
copiii salariaților care locuiesc 
în această parte a orașului. Pînă 
în trimestrul III al acestui an 
va fi terminată construcția altor 
trei complexe moderne similare 
— două în cartierele „Solidari
tății" și „Someș" și unul pentru 
copiii salariaților fabricii de 
confecții „Mondiala".

Noi spații 
comerciale

In ultimul timp, rețeaua co
mercială a orașului Vaslui s-a 
extins și modernizat. La parte
rul noilor blocuri de locuințe 
s-au dat in folosință un număr 
însemnat de unități comerciale. 
Numai în anul 1972, în Vaslui 
s-au deschis peste 15 noi' uni
tăți la parterul blocurilor din 
zona centru-hală. Printre aces
tea se află magazine de mobilă, 
confecții, încălțăminte, galante
rie, bijuterie, artizanat, o far
macie, librărie, un restaurant 
cu autoservire, în prezent se 
fac ultimele finisări la marele 
magazin general, situat in zona 
centrală a orașului, care are o 
suprafață de peste 4 000 metri 
patra ti.

Turneul Teatrului
• Azi și mîine, colectivul artistic al 

TEATRULUI DE STAT DIN BAIA 
MARE va prezenta în Capitală mai 
multe spectacole :

— „Somnul rațiunii" de A. B. 
Vallejo. Regia și decorurile : Liviu 
Ciulei (azi ora 20, la Teatrul „Bu- 
landra" — sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1).

— „Unchiul nostru din Jamaica" 
de Dan Tărchilă. Regia : Petre Po-

din Baia Mare
pescu. Scenografia : Liviu Ciulei 
(azi, orele 17 și 20).

— „Avram Iancu" de Pavel Bellu. 
Regia : Marius Popescu. Scenografia : 
M. Matcaboji (marți. 20 februarie, 
orele 16,30 și 20).

Ultimele două piese vor fi prezen
tate la sala Ansamblului artistic 
„Rapsodia română" din str. Lipscani 
nr. 53.

Cercetare socio-culturală
SLOBOZIA (Corespondentul „Scîn- 

teii". Lucian Ciubotarii). Din iniția
tiva comitetului jud. țean de cultură 
șl educație socialistă. în comuna Cio
cănești (Ialomița) se desfășoară întie 
14 februarie și 7 martie o acțiune 
de cercetare socio-culturală al cărei 
scop este cunoașterea problemelor de 
cel mai larg interes, privind viața 
spirituală a satului și întocmirea 
unui „plan unitar integral al activi
tății culturale", care va servi ca mo
del și altor localități. Prin interme

diul chestionarelor — vor răspunde 
la întrebări 500 de locuitori, de di
ferite virste și profesii — organizatorii 
acțiunii și-au propus să facă un son
daj de opinii asupra cerințelor și 
preocupărilor localnicilor 'în dome
niul cultural-educativ cu scopul de 
a evidenția genul preferat d? litera
tură și spectacole, manifestările ar
tistice la care doresc să participe, 
mijloacele și formele mai potrivite 
pentru dobîndirea cunoștințelor de 
cultură generală, mijloacele de infor
mare.

„IARNA 
TULCEANĂ"

TULCEA (Corespondentul „Scin- 
teii", Radu Vornicu). — tn săptă
mâna 18—25 februarie a.c., căminele 
culturale și casele de cultură din 
orașele și comunele județului găz
duiesc cea de-a 111-a ediție a tradi
ționalei manifestări cultural-educa
tive și artistice pentru agricultorii 
tulceni. Organizată, in colaborare, 
de către Comitetul județean de cul
tură și educație socialistă. Direcția 
generală județeană pentru agricul
tură, industria alimentară și ape și 
Uniunea județeană a cooperativelor 
agricole de producție. săptămina 
„Iarna tulceană" va prilejui și in a- 
cest an oamenilor muncii din agri
cultura județului interesante întîl- 
niri cu cadre de înaltă specializare 
din agricultură și alte domenii ale 
științei, participarea la numeroase 
colocvii și simpozioane științifice, 
vizionarea unor spectacole susținute 
de formații de artiști amatori din 
județ.

FESTIVALUL

FILMULUI DE AMATORI

„Secvență 
tirmșana- /□

TIMIȘOARA (Corespondentul „Scîn- 
teii", Cezar Ioana). — Cineclubul sin
dicatului Direcției regionale C.F.R. 
Timișoara, primul nucleu de cineaști 
amatori creat in țara noastră, a îm
plinit 15 ani de activitate. Cu acest 
prilej, in zilele de 17 și 18 februarie, 
in orașul de pe Bega a avut loc un 
festival al filmului de amatori intitu
lat „Secvență timișanâ -73“ in cadrul 
căruia creatori aparținind cineclubu- 
rilor timișene și din alte 24 de județe 
au prezentat peste 80 de pelicule — 
documentare tehnice, de actualități, 
artistice și de animație. Un juriu de 
specialiști a acordat celor mai valo
roase dintre ele premii și mențiuni. 
Cineclubul sărbătorit a oferit la rin- 
dul său o gală cuprinzînd cele mai 
reprezentative filme create în cei 15 
ani de activitate, unele dintre ele 
premiate la diferite confruntări na
ționale Și internaționale.

Dacă nu sîntem barem 
cu o jumătate de oră mai 
isteți decit escrocii, imi 
spunea cineva la urechea 
dreaptă, nu e bine. Nu este 
bine absolut deloc. Ba, aș 
putea zice ră este chiar 
foarte rău. Dar mai intii 
să vedem cine este escro
cul și ce vrea el. Iubita și 
stimata noastră natură n-a 
binevoit să ne dea o mină 
de ajutor. Cind l-a creat, 
nu i-a scris in frunte : 
„Feriți-vă, ăsta-i escroc !“ 
L-a făcut din același lut 
și i-a dat drumul printre 
noi.

Ce vrea el ? Să se întin
dă mai mult decît ii este 
plapuma, să ducă o viață 
ca in filmele care au luat 
premiul Oscar. Iar de 
muncit să muncească altul, 
nu el. Stă mai mult in 
preajma naivilor, patru
lează printre naivi, și cind 
acestor naivi le este lumea 
mai dragă, haț ! ii „în
ghite". E crocul are un 
miros de copoi. Ți-l dibuie 
pe fraier și-n gaură de 
șarpe. Escrocul nu-l „u- 
sucă" numai pe naiv, ci pe 
noi toți. Obșt.a. Ca să nu 
se c eadă că vorbesc nu
mai așa ca să mă aflu in 
vorbă, am să mă sprijin 
pe exemplul care mi-a 
ieșit acum de curind in 
cale.

Un o..ecare Mircea Ma
covei făcea niște escroche
rii. Aceste escrocherii a- 
proape că nici nu erau bă
gate in seamă. Lua bani 
de la naivi că le instalea
ză telefon și nu le monta 
nici măcar sonerii ori clo
poței la poartă. La un mo
ment dai, i s-a părut că 
chestia asta e prea mă
runtă pentru el. Uneori se 
uita in oglindă și se dis
prețuia : „Numai de-atita 
sint eu in stare ." S-a mai 
disprețuit, o dată cu spirit 
și mai autocritic și s-a 
dus pe șoseaua Chitilei nr 
30, unde s-a angajat ca 
tehnician la serviciul co
mercial al LA T M A.-23. 
Această intreprindere, dacă 
nu mă înșeală memoria, se 
ocupă cu aprovizionarea 
tehnico-materială pentru 
agricultura. A mai „insta
lat" telefoane și la cițiva 
noi colegi de birou și a în
ceput să studieze cu mul
tă temeinicie, cu multă 
profunzime terenul. S-a 

virit printre delegații care 
veneau din toate colțurile 
țării să se aprovizioneze cu 
materiale, i-a ■ selecționat, 
s-a uitat mai adine in ochii 
lor. Mai adine și cu vreo 
18 subînțelesuri șl jumă
tate, după care și-a făcut 
un plan. A băgat planul la 
copt și intr-o zi s-a intilnit 
cu unul pe care îl cheamă 
Brașoveanu și avea servici 
la Constanța.

— Și ce lucrezi dumnea
ta la Constanța ? l-a intre- 

Despre „dumnealui" 
care înghite fraieri
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bat Mircea Macovei, acum 
tehnician la I.A.T.M.A.-23.

— Sint șeful secției pre
stări servicii al C.A.P. 
„Drumul belșugului" din 
comuna Șerbănești, ju
dețul Galați.

— Stai, că nu te-am în
țeles prea bine. Deci, deși 
te cheamă Brașoveanu, lu
crezi in Constanța și a- 
parții de Galați. Cum vine 
asta ?

— Nu cunoști proble
ma ? Lucrezi pe cont pro
priu, te lipești de un C.A.P. 
ii dai și C.A.P.-ului ceva 
acolo că te patronează și-ți 
iese „parnusa" (a se citi 
ciubuc — n.a.)

— Și ce știi să faci dum- 
neata la secția asta de
prestări ?
- ?i pe dracu. dacă am

comandă. Comanda este
totul Fă-mi rost de o co
mandă cu acoperire in
bancă și dacă nu ți-l fac 
pe dracu să nu-mi zici mie 
Brașoveanu.

Macovei și-a stors creie
rii ce și i-a stors și intr-o zi 
l-a chemat pe Brașoveanu 
din Constanța care lucra 
pentru Galați și i-a zis :

— Niște cleme poți să 
faci 7

— Și o sută de mii 1
— Fă-mi deocamdată 

30 000 de bucăți. N-am ne
voie de ele, dar vezi să 
iasă in jur de 20 leilbu- 
cata... Cit am de bucată ?

Să nu ne amestecăm in 
bucătăria lor cu bucate 
mult prea neigienice. Să 
vedem de unde a făcut 
rost Macovei de comandă 
cu acoperire în bancă ? 
V-am povestit că atunci

foileton
cind și-a luat postul de 
tehnician în primire a în
ceput să se uite cu vreo 
18 înțelesuri și jumătate in 
ochii celor care veneau pe 
la I.A.T.M.A.-23. Printre 
cei care i-au privii in ochi 
cu atenție a fost și con
tabilul șef de la întreprin
derea prestări-servicii Pia
tra Neamț. Acest contabil 
șef, după cite am auzita 
era bucureștean și făcea 
naveta București-Piatra 
Neamț Macovei ii c'ere a- 
cestui navetist, dar conta
bil șef, o comandă in alb, 
semnată de toți dumnezeii 
și ștampilată de îngeri. Era 
liber doar locul unde se
Indică ce comanzi. Con
tabilul șeț navetist ii tri
mite astfel comenzi in alb 
prin delegat. Macovei a
scris acolo 30 000 bucăți
cleme...

Brașoveanu, care este 
șeful serviciului prestări- 
servicii in Constanta, se 
duce la șefii lg,l din Ga
lați, le arată' comanda și 

obține aprobare de la con
ducerea C.A.P. „Drumul 
belșugului" să se apuce de 
lucru. Brașoveanu se duce 
la Constanța, angajează 
niște spoitori care topesc 
în tuci niște aluminiu și 
toarnă niște cleme. Deo
camdată... 12 000 bucăți. Se 
fac actele de predare, se 
completează avizul de ex
pediție 1 636, se scoate din 
producție un autocamion 
și se pornește cu marfa 
caldă la București. Dele- 

gat : Brașoveanu. Autoca
mionul cu cleme ajunge la 
I.A.T.M.A-23 și cel care a 
comandat clemele, adică 
Macovei, sare in sus și țipă 
la cel care a confecționat 
clemele.

— Ce cauți aici ?
— Le-am adus.
— Nu ți-am spus că nu 

am nevoie de ele ? Uite, iți 
semnez, iți ștampilez de 
primire și fă ce vrei cu 
ele. Aici nu pot să ți le 
prim.se. Dacă mă întreabă 
șefii ? Aruncă-le ! Du-le 
mai bine la mine acasă, 
str. Turda 145.

Brașoveanu a scăpat de 
cleme Are acte de pre
dare, le duce la „Drumul 
belșugului", ii plătește pe 
cei care au confecționat 
clemele și. conform factu
rii nr 288 ..Drumul belșu
gului". cere banii de la cel 
care a făcut comanda, a- 
dică de la prestări-servicii 
Piatra Neamț. Piatra Neamț 
cere bani de la I.A.T.M.A. 
și...

Și făcătorul de comenzi 
de cleme Macovei mai e- 
mite o comandă de 15 000 
de cleme și lui unu' Ră- 

ducanu Gheorghe de la 
cooperativa de consum 
Mehadia, județul Caraș- 
Severin. Face și ăsta de 
probă 12 000 de cleme, vine 
și el la București, Macovei 
semnează de primire, ștam
pilează de primire, dar ii 
pretinde furnizorului să 
facă ce-o vrea cu clemele. 
I-a dat prin minte lui Ră- 
ducanu să . le presare pe 
stradă, dar i-a fost frică 
să nu fie amendat că nu 
păstrează curățenia ora
șului. Așa că, cele 12 000 
de cleme au fost abando
nate in spatele unei barăci 
a C.F.R.-ului din șos. Giu- 
lești nr. 6 A. Hirtiile pri
mite pentru plata clemelor 
de Mehadia (valoare 
177 864 lei) insă circulau și 
se1 plăteau conform avizu
lui de primire semnat și 
ștampilat de I.A.T.M.A., a- 
dică de Macovei Mircea. El 
primea la bucată... Cit ? vă 
rog să nu mă întrebați că 
nu știu precis și nu vreau 
să mă joc cu cifrele. Dacă 
primea un leu de clemă și 
tot era bine. Dar asta nu 
ne interesează pe noi prea 
mult, ci pe cei ce cercetea
ză acest caz ieșit cam din 
comunul escrocheriilor.

Măruntul escroc crește 
pe bază de cleme, se înal
tă și incepe să facă rava
gii printre comenzi. Co
mandă și la secția prestări- 
servicii a C.A.P.-ului „16 
Februarie" din Livești, ba 
chiar și la C.A.P.-ul Fun- 
deni de Ilfov... Dacă ofi
țerii de miliție Dumitru 
Mihu, Gheorghe Ghețu și 
Constantin Antohi nu in- 
terveneau ne păștea o 
mare nenorocire. Puteam 
fi acoperiți de cleme. Pu
team să nu mai ne miș
căm din cauză de cleme, 
ca in „Păsările" lui Hit- 
chkok. La secția prestări- 
servicii a C.A.P. „Drumul 
belșugului" a fost găsită o 
comandă cu acoperire in 
bancă, ca și celelalte cu 
clemele, in valoare de circa 
2 000 000 lei. Și se vor mai 
găsi și altele.

Cel care mi-a spus mie 
la urechea dreaptă că tre
buie să fii mai isteț cu o 
jumătate de oră decit es
crocii nu avea dreptate. 
Trebuie să fim cu cel pu
țin două ore.

Nicută TANASE

^HARGHlW

Valorificarea 
unor zone 

turistice
Prin grija Oficiului de turism 

din Gheorghieni, la Praid și Iz
vorul Mureșului urmează să se 
dea in folosință, în curînd, noi 
complexe turistice cu spații de 
cazare, restaurante și cofetării. 
De la aceste complexe se asi
gură turiștilor accesul spre zo
nele de un pitoresc inedit din 
împrejurimi. Totodată, se exe
cută lucrări de întreținere și 
modernizare a cabanelor de la 
Bucin. Serters. Homorod și al
te'».

Servicii la sate
Uniunea județeană a coopera

tivelor meșteșugărești își lăr
gește continuu rețeaua de ser
vicii în mediul rural. Astfel, în 
comuna Sîngeru a și fost des
chisă o unitate pentru lucrări de 
întreținere a instalațiilor elec
trice, iar la Slănic Prahova s-a 
deschis un atelier pentru repa
rat frigidere, mașini de cusut, 
aspiratoare de praf. La Boldești- 
Scăeni se amenajează în prezent 
un centru pentru confecționarea 
și vînzarea articolelor de îmbră
căminte, lenjerie, broderie etc. 
In acest an, în satele prahovene 
se vor înființa peste 20 de ase
menea unități.

BACĂU

Microraion 
de locuințe

Pe platforma viitorului centru 
civic al municipiului Gh. Gheor- 
ghiu-Dej a început construcția 
unui nou microraion de locuin
țe. In prima etapă, aici se vor 
înălța blocuri cu 4 și 10 etaje, 
care vor însuma circa 2 000 de 
apartamente. Pentru locatarii 
noilor blocuri vor fi construite 
o școală cu 16 săli de clasă, 
creșe, grădinițe, policlinică, 
spații comerciale. Tot aici va fi 
înălțat și sediul politico-admi- 
nistrativ al orașului.

prim.se
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Campionatele mondiale de bob

O întrebare pentru profesorii de educație fizică, 
dar nu numai pentru ei

La Lake Placid 
(S.U.A.) au avut loc, 
simbătă și duminică, 
„mondialele" de bob 
rezervate echipajelor 
de patru persoane.

După disputarea pri
mei manșe, în clasa
ment conducea Aus
tria I (pilot-Karth) cu 
timpul de 1’05”99/100, 
urmată de Italia I — 
(Alvera — l’06”34/100) 
și R. F. a Germaniei 
II (Floth — l’06”74/
100). Echipajul Româ
niei, condus de Ion 
Panțuru, a realizat în 
această manșă timpul 
de l’08”54/100. Intre 
surprize — clasarea 
doar pe locul 8 a echi

pajului R.F.G. condus 
de campionul mon
dial și european Zim- 
merer.

Ieri, pînă la închide
rea ediției, se desfășu- 
rase și manșa a Il-a. 
în clasament, după a- 
ceastă manșă, același 
lider — echipajul aus
triac (2Tl”91/100). Pe 
locul doi : Elveția 
(2T2”42/100). Echipajul 
nostru — locul 15 (din 
20) cu 2’16”29/100.

transporturilor și
Duminică dimineața a plecat la 

Londra tovarășul Emil Drăgănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministru al transporturilor și 
telecomunicațiilor, care, la. invitația 
guvernului britanic, va face o vi
zită în Anglia.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, a fost salutat de tovarășii 
Janos Fazekas, vicepreședinte al

Consiliului de Miniștri, Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, de membri ai 
conducerii Ministerului Transportu
rilor și Telecomunicațiilor.

A fost de față Derick Rosslyn 
Ashe, ambasadorul Marii Britanii la 
București.

(Agerpres)

DELEGAȚIA CONFEDERAȚIEI GENERALE A INDUSTRIEI 
ITALIENE A PĂRĂSIT CAPITALA

SALA DE SCRIMA FLOREASCA — Un adevărat 
laborator pentru ftoretiste, pentru spadasini (dar

- efectivul este prea mic)

SALA LICEULUI „MIHAIL SADOVEANU" — Trei 
meciuri, trei forfait-uri (echipa Ș. S. 1 cîștigă prin 

neprezentarea echipei liceului 25)

IN FAȚA CURȚII LICEULUI „E. RACOVIȚA" - ...o 
miuță de fotbal pe stradă, întrucit pe terenul școlii nu 

e voie

ACTUALITATEA LA VOLEI...
Etapa a XIII-a 

a campionatelor 
naționale de volei 
a programat cîte
va partide intere
sante. La fete, 
jocurile: Rapid — 
Farul și I.E.F.S. 
— Universitatea 
cele mai disputa

te. Deși încheiate cu victorii ale gaz
delor (la scor identic : 3—1), meciu
rile au fost strînse și cu adevărat 
spectaculoase, echipele oaspete dove- 
dindu-se în real progres și promițînd 
in viitor (datorită tinereții loturilor) 
evoluții superioare. O deziluzie au 
produs-o însă tinerele jucătoare de la 
Constructorul (recent învingătoare 
ale redutabilelor studente de la 
I.E.F.S.), înfrînte categoric (0—3) de 
Medicina, după un joc în care n-au

arătat decît... incoerență tehnică și 
(mai ales) tactică.

La băieți, bucureștenii prezenți în 
sala Giulești au consemnat o nouă 
comportare remarcabilă a Viitorului 
din Bacău, care a dispus cu 3—1 de 
Electra, devenind astfel candidată la 
locul al 3-lea (după ce anul trecut se 
zbatea în zona retrogradării 1). In 
clasamente conduc Rapid și Penici
lina — la fete (cu cite 25 p) și 
Dinamo — la băieți.

Rezultate tehnice : Feminin : Con
structorul — Medicina 0—3 ; „U“
Cluj—Universitatea București 3—0 ; 
I.E.F.S. — Universitatea Timișoara 
3—1 ; Rapid — Farul 3—1 ; Penicili
na — C.S.M. 3—0. Masculin : C.S.U. 
Galați — I.E.F.S. 3—2 ; „U“ Cluj - 
Rapid 3—2 ; Progresul — Universita
tea Craiova 2—3 ; Electra — Viito
rul 1—3.

Duminică dimineața a părăsit Ca
pitala delegația Confederației gene
rale a industriei italiene (Confindus- 
tria) condusă de Renato Lombardi, 
președintele confederației, care a fă
cut o vizită în țara noastră. Delega
ția, formată din industriași și oa
meni de afaceri, reprezentînd cunos
cute firme italiene, a avut convor
biri cu conducători de sectoare in
dustriale din țara noastră cu privire 
la posibilitățile de dezvoltare a coo

perării tehnice, economice și indus
triale româno-italiene.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
membrii delegației au fost salutați 
de Roman Moldovan, președintele 
Camerei de Comerț, de funcționari 
superiori din Ministerul Comerțului 
Exterior.

A fost prezent Antonino Restivo, 
ambasadorul Italiei la București.

(Agerpres)

Adunare festivă consacrată 
aniversării luptelor din 1933

...SI LA
9

Echipa femini
nă de baschet 
Withe Stars Ha
arlem, ocupanta, 
locului 2 in cam
pionatul olandez, 
și-a început tur
neul in țara noas
tră, întîlnind ieri

BASCHET
o selecționată divizionară română, 
în fața căreia a cedat cu 59—70. 
Baschetbalistele oaspete vor parti
cipa începînd de azi la un turneu 
în compania echipelor Politehnica, 
Constructorul și I.E.F.S. ce se va 
desfășura în sala Constructorul din 
Capitală.

CLUJ (Corespondentul „Scînteii" 
Alexandru Mureșan). — Duminică, 
în sala clubului „Armonia" a uzinei 
mecanice de material rulant „16 Fe
bruarie", a avut loc o adunare fes
tivă Ia care au luat parte mun
citori, ingineri și tehnicieni de 
la această uzină, de la depoul de lo
comotive, regionala de cale ferată 
etc., mulți din ei participant! la ma
rile bătălii de clasă din anii 1929 — 
1933. Au fost prezenți, de asemenea, 
membrii biroului comitetului jude
țean și municipal de partid, primul 
secretar al comitetului județean

de partid, tovarășul Ștefan Mo- 
cuța, alți activiști de partid și de 
stat, oameni de cultură, știință și 
artă.

Despre însemnătatea eroicelor 
lupte muncitorești din ianuarie-fe- 
bruarie 1933 a vorbit tovarășul Emil 
Popa. Participanții la adunare au a- 
dresat o telegramă C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în 
care se reafirmă hotărîrea colectivu
lui uzinei mecanice de material ru
lant „16 Februarie" de a îndeplini 
prevederile cincinalului in 4 ani.

A apărut nr. 1/1973 al revistei
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IERI, LA FOTBAL

Pentru toată lumea (sau oricum 
pentru aproape toată . lumea), ziua 
de duminică este zi plină pentru 
odihnă, zi de destindere, de recon- 
fortare. Fără îndoială, activitatea 
fizică, excursiilepe jofc, sportul în 
general intră și eî : în-vederile»! ce-: 
lor interesați, :■ ocupă o- cotă-jiarte: 
din timpul liber. Un raid inopinat, 
întreprins ieri în Capitală — la ba
zele sportive cunoscute, la săli și 
terenuri din incinta școlilor și li
ceelor — ne-a prilejuit, însă, con
statări puțin măgulitoare pentru 
toți aceia care, într-un fel sau al
tui, au răspunderi și posibilități de 
a recomanda, de a organiza acti
vități sportive care să suscite in
teresul tineretului școlar.

Vremea, ieri dimineață, nu s-a a- 
rătat poate prea generoasă, pre
cum simbătă ; soarele a apărut că
tre amiază. Dar timpul a permis 
amatorilor de aer liber să ia dru
mul stadioanelor, al aleilor parcu
rilor, al terenurilor de tot felul. 
Pentru unele probe sau sporturi 
«pecifice, sălile au fost, de ase
menea, gazde ospitaliere. însem
nările noastre și, într-o anume mă
sură, imaginile do mai sus arată 
Insă că ieri, în atîtea ore libere, 
elevii bucureșteni nu au manifes
tat o prea mare preferință pentru 
activitățile sportive.

La stadionul Tineretului, intîlnim 
doar un mic grup de a*leți (eleve 
ți elevi de la școala generală nr.

178). Aleargă, cu o plăcere molip
sitoare am zice, încercind să facă 
toate punctele din programul re
comandat de antrenor (care însă 
nu, venise...). Amatori de atletism 

.. găsim’și in sala mare a complexului 
t sportiv „23 . August*, 
•r-atftrertcment pentrtf' cop^Jsfta eloși.1 

pentru' (cam puținii) spectatori... 
La bazinul olimpie de înot, de ase
menea, animație.

Iată-ne la complexul sportiv de 
la Floreasca. în sala de scrimă, 
printre competitori, elevi și eleve 
de la liceele 25. 38. „Nicolae Băl- 
cescu**, „Mihail Sadoveanu", școli
le generale 1, 151. Un cadru foarte 
frumos, dar familia scrimerilor 
este, totuși, prea mică (echipament 
și material specific există din a- 
bundență — ni se spune — dar in
tențiile federației de a „pătrunde" 
în școli sîfit încă nematerializate...). 
Firește, apa din bazinul Floreasca 
nu putea fi liniștită tocmai ieri ; 
de fapt, la acest bazin activitatea 
este continuă (un adevărat „foc 
nestins"). La finele săptăminii) du
minica mai ales, atinge cote maxi
me. în programul de dimineață, 
meciuri de polo pentru echipele de 
juniori, marea majoritate elevi (de 
la liceele 21 și 24. de la Școala gene
rală nr. 5 etc.). în contrast.cu „cli- 
pocirea" apei, cu acea precipitare 
caracteristică jocului de polo. In 
tribunele bazinului — destul de în
căpătoare — o liniște desăvirșită :

unde vor fi fost spectatorii, colegii 
celor ce-și măsurau forțele, își for
tificau sănătatea ?

Pe traseul nostru (de circa 50 
km) nu am văzut decît foarte pu- 

■ ține terenuri și săli de sport șco
lare puse la dispoziția elevilor. Mai, 
'pestd’ito'tj'iporți și uși. zăvorite 1 In 
lițisa unor spații adecvate, se bate 
mingea... în mijlocul străzii. De 
fapt, totul este prea bine știut — 
și nu de azi, de ieri. Școala, pro
fesorii de educație fizică rămîn 
încă pasivi făță de o activitate atit 
de necesară, atît de recomandabilă 
pentru timpul elevilor. Ceea ce se 
face în acest domeniu este încă 
prea puțin. Chiar și după orele de 
clasă — școlii ii revin îndatoriri de 
răspundere pentru a continua acti
vitatea de formare, de educare a ti
neretului.

Pornind de la cele cîteva notații 
de mai sus — și de la ceea ce fie
care profesor de educație fizică ar 
putea afla întrebîndu-i, de pildă, 
chiar azi pe elevi : „Cît sport, cită 
mișcare ați făcut duminică ?“ — 
conducerile școlilor, cadrele didac
tice, organizațiile de pionieri și de 
U.T.C. își vor da încă o dată sea
ma că au obligația de a revedea în 
întregime concepția despre aceste 
activități. Reconfortarea prin sport 
este necesară tuturor copiilor!

I. DUMITR1U
Foto : E. Dichiseam!

Ieri, în Giulești, în fața a 4 000 de 
spectatori, Rapid a întîlnit, într-un 
meci amical, selecționata de tineret 
a României (sub 21 de ani). După 
un joc de bună calitate și cu acțiuni 
frumoase, de ambele părți, în care 
insă atacurile n-au fost eficace. 
Rapid a învins cu 1—0 (1—0), prin 
golul înscris de Codrea (min. 35) 
dintr-o pasă de la Neagu. Au jucat 
următoarele formații : Rapid : Nicu- 
Iescu — Pop (Ștefan), Mușat, Grigo- 
raș, Codrea — Savuț Angelescu — 
Năsturescu (Petreanu), Marin Ste- 
lian, Neagu, Petreanu (Dumitriu Iii)'.

A
In cîteva rinduri

în finala turneului internațio
nal de tenis pe teren acoperit 
de la Calgary (Alberta), se vor 
întîlni jucătorii Ilie Năstase 
(România) și Paul Gerken 
(S.U.A.) în prima semifinală, 
Ilie Năstase și Ion Tiriac au 
furnizat un meci spectaculos. 
A cîștigat Năstase cu scorul de 
3—6, 7—5, 6—1. în cea de-a
doua semifinală, Gerken a cîș
tigat tot în trei seturi (6—1, 
5—7, 6—3) în fața spaniolului 
Gisbert.

La TIMIȘOARA s-a disputat ieri 
întilnlrea internațională amicală de 
rugbi dintre campioana țării noastre, 
Universitatea, și A. S. Metalcrom 
Treviso, clasată pe locul 4 în cam
pionatul italian. Scor 10—0 (4—0) 
pentru timișoreni.

• Cu prilejul unui concurs inter
național atletic de sală, desfășurat 
la Moscova, sprintera sovietică Na- 
dejda Besfamilnaia a stabilit un nou 
record mondial în proba de 100 m 
pe teren acoperit, cu timpul de 
ll”4/10.

Selecționata de tineret : Ion Gabriel 
(Jiul) — Purima (U.T.A.), Unchiaș 
(A.S.A.), Porațki („U" Cluj), Ciocir- 
lan (Universitatea Craiova) — Iovă- 
nescu (Steaua), Vișan (C.F.R. Cluj) 
— Batacliu (Dinamo), kțlureșan („U“- 
Cluj), Rădulescu (Farul), Szabados 
(Jiul). Au mai jucat : Onuțan (Jiul), 
Ion Ion (Steaua) și Amarandei (Po
litehnica Iași). S-au evidențiat : Pop, 
Grigoraș, Marin Stelian (Rapid) și 
Unchiaș, Porâțki, Iovănescu, Vișan 
din selecționată. Lotul de tineret 
pleacă săptămina aceasta în Italia, 
pentru a participa, sub numele dei 
Steaua, la un turneu internațional 
ce începe la 23 februarie la 
Viareggio, întîlnind în primul joc 
(24 februarie) formația A. C. Milan.

★
La Oradea, F. C. Bihor — Ujpesti 

Dozsa (campioana Ungariei) 0—1. 
Golul a fost înscris de internaționa
lul Bene. în prima repriză.

e în campionatul englez de fotbal, 
echipa Leeds United, viitoarea ad
versară a formației Rapid București 
în „Cupa Cupelor", a terminat la 
egalitate (1—1) pe teren propriu, cu 
echipa Chelsea.

(Urmare din pag. I)

știe tînărul să se apere, și gata, sus 
pe ring cu el ! Grabă observ chiar 
la consacrați, atunci cînd se produ
ce trecerea de la o categorie la alta. 
Celui proaspăt urcat intr-o nouă ca
tegorie de greutate i se opun din- 
tr-o dată adversari foarte puternici, 
poate chiar... campionul categoriei ! 
Mi-aduc aminte că atunci cînd am 
trecut de la „mijlocie" la „semigrea", 
maestrul Nour mi-a programat vre
me de jumătate de an numai spăr- 
ring-parteneri 1

Dar bătrînii maeștri au cam Ie
șit din rinduri. Și alții nu prea vin 
în loc, locurile rămin goale, în 
special in provincie, asta fiind o 
realitate chiar pentru centre cum 
sint Galații și Brăila.

— Facem ce facem și tot la pro
blema antrenorilor ajungem. Aveați 
dreptate cînd afirmați la început că 
e o veritabilă problemă. Dv. cum ați 
ajuns antrenor ?

I. M. — Am ajuns antrenor fiind
că mi-a fost drag să fiu antrenor, 
nu din cauză că aș fi primit încu
rajări. în schimb, sînt promovați 
drept antrenori de box unii absol
venți I.E.F.S. despre care nu știu 
să- fi urcat treptele ringului, in mod 
sigur insă n-au ajuns nici în fina
lele campionatelor naționale, dar 
încă la turneele olimpice sau euro
pene. Aceasta se petrece și în alte 
sporturi. V-aș întreba : pentru ce 
numeroși medaliați olimpici, cam
pioni mondiali sau europeni, după 
încheierea performantei s-au apucat 
de alte meserii ? Pentru ce o expe
riență valoroasă, imposibil de dobîn- 
dit numai prin audierea cursurilor, 
se irosește ? Pentru ce nu se acor
dă acelora ce și-au contopit tinere
țea cu sportul de performantă prio
ritate la încadrarea ca antrenori, in 
activul cluburilor și chiar al fede
rațiilor ?

Iar dacă se va aduce cumva con- 
traargumentul că unii dintre foștii 
performeri n-au studiile corespunză
toare. de-abia aș întreba : dv.. fe
derații, cluburi, antrenori, ce-ați pă
zit ? Oricum in box, poate și in 
lupte sau caiac-canoe, așteptăm încă 
atît rezolvarea școlarizării sistema
tice a sportivilor pe timpul perfor
mantei, cit și aceea a calificării lor 
superioare prin I.E.F.S,

— In discuțiile cu oamenii din lu
mea boxului intervine adesea criti
ca la adresa condiției acestui sport 
prin comparația cu celelalte ramuri. 
Sint discipline In care sportivii 
concurează pe rînd, altele cu adver
sarii alături sau despărțiți de o pla
să, in fine, unele în care adversa
rii Intră în contact fizic direct. Din
tre acestea din urmă, fără îndoială, 
cel mai aprig e boxul. Pînă și an
trenamentul presupune schimburi de 
pumni inmănușați. După cîte știu, 
nici dv. nu sînteți mulțumit de cum 
este cotat și sprijinit la noi pugi
latul.

I. M. — Sportul nostru are multi 
susținători, spectacolul din ring pla-
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lescenților debutanți. Aceasta e o 
treabă care se cere pusă la punct 
acum, în primul din anii preolimpici, 
și pentru întreaga perioadă preolim- 
pică, nu în ajun.

— Am cercetat împreună o listă 
cuprinzind pe cei ce ar putea să ne 
reprezinte la turneul olimpic din 
1976. Părerile dv. erau circumspecte 
și critice.

I. M. — Viitorul Imediat nu e 
promițător, în special Ia categoriile 
mari. Efectivul selecțlonabililor a ră
mas cam același de ani de zile. Tot 
Cuțov. Pometcu, Alexe. poate Do- 
biescu. au rămas capi de listă. Ar 
trebui să ameliorăm repede condi
țiile generale și să ne gindim din

Cînd promiți o căciulă 
de medalii...

ce și atrage un public numeros. Se 
trece însă ușor peste (aptul că bo
xul de performantă are un speci
fic ce izvorăște din natura efortu
lui fizic și a recuperării forțelor. 
Dacă se va neglija in continuare a- 
ceastă deosebire. însuși procesul 
performanței — selecție, instruire, 
competiție — va avea de suferit. 
Printre noi e o vorbă : ori pierzi, ori 
ciștigi, porția de pumni ți-o iei, iar 
a doua zi măninci biscuiți muiați in 
lapte. Asta nu înțeleg sau se fac 
că nu înțeleg cei ce stabilesc cadrul 
general al boxului, condițiile prac
ticării Iul. Nu mai vorbesc de pu- 
gilistul consacrat, dar chiar tinărui 
proaspăt adus la sală trebuie bine 
Ițrănlt. Or. aceasta nu înseamnă să 
rfiăninci făinoase. ciorbe, sosuri. 
Dacă te ingrași mereu depășești 
greutatea categoriei și adio perfor
manță. Tar la noi nu s-a asigurat 
o alimentație sistematică specială, cu 
multe proteine fine, nici pugiliști- 
lor fruntași, cu atit mai puțin ado-

vreme pentru Olimpiada din 1980. 
Desigur, aceasta nu ne împiedică să 
ne intensificăm căutarea unor ele
mente excepționale pentru medaliile 
din Canada. '

★
După cum pot constata cititorii, 

maestrul emerit al sportului Ion 
Monea supune discuției publice un 
șir de aspecte esențiale privind evo
luția boxului românesc. In special in 
domeniul laturii tehnice a acestui 
sport, experimentatul pugilist — 
participant Ia trei turnee olimpice — 
așază pe masa dezbaterilor păreri 
și idei de preț care cer o analiză de 
calitate, întreprinsă cu o competen
tă ridicată. Aceasta cu atît mai mult 
cu cît, după opinia noastră, ideile 
sus-arătate presupun REVEDEREA 
ÎNTREGII CONCEPȚII asupra pro
cesului de instruire-selecție și ra
portarea ei la ceea ce e nou și po
zitiv pe ringul internațional. în con
textul menționat, necesită cea mai 
mare atenție CREȘTEREA Șl CĂLI-

FICAREA CONTINUA A ANTRE
NORILOR, o dată cu statuarea pre
cisă a obligațiilor și drepturilor ce 
revin acestora. Sigur, invitatul ru
bricii noastre n-a abordat decit in 
treacăt importanta chestiune a con
diției specifice a boxului amator. De 
asemenea, el nu s-a pronunțat asu
pra unor asemenea teme mari și 
hotăritoare pentru evoluția pugilatu
lui cum ar fi REVITALIZAREA VE
CHILOR CENTRE DE BOX ȘI OR
GANIZAREA ALTORA NOI, unde e- 
xistă toate condițiile necesare, siste
mul competiționai și, legat de acesta 
din urmă, posibilitatea autofinanțării 
acestui sport atit pe ansamblu, cit 
și la nivelurile cluburilor și asociații
lor.

După părerea noastră, toate cele 
expuse mai sus aduc în discuție 
CONCEPȚIA ȘI MODUL DE ORGA
NIZARE A ÎNTREGII RAMURI DE 
CĂTRE F.R.B. Șl UNELE CLUBURI 
ȘI ASOCIAȚII. Mai bine zis, RE
ADUC in discuție, fiindcă de-a lun
gul timpului presa sportivă a sem
nalat multe dintre neajunsurile con
ceperii și organizării boxului. Dar, 
IN POFIDA UNOR REPETATE 
SEMNALE, CONDUCEREA FEDE
RAȚIEI DE SPECIALITATE S-A 
COMPLĂCUT ÎNTR-O STARE DE 
AUTOMULȚUMIRE, manifestînd, cu 
o consecvență demnă de o cauză mai 
bună, o LIPSA DE EFORT PE DRU
MUL ÎNNOIRII. De aceea, n-a fost 
deloc întîmplător angajamentul ușu
ratic — despre care s-a mai relatat 
— al președintelui F.R.B. cu privire 
la „căciula" de medalii olimpice pe 
care boxul urma să Ie aducă de la 
Miinchen. Departe de a stirni hazul, 
respectivul angajament a îngrijorat 
prin incapacitatea de apreciere a si
tuației și a raportului de valori pe 
ringul international. E nevoie de 
multă SERIOZITATE Șl PRICEPE
RE. de SPIRIT CRITIC ȘI AUTO
CRITIC. de o UNITATE IN VOIN
ȚA ȘI SCOP, pentru a se revedea 
acum întreaga problematică a dez
voltării boxului. Sintem convinși că 
pentru realizarea unui asemenea 
țel — de înnoire a acestui sport 
popular și cu atîtea succese notabile 
in trecut — se vor uni specialiștii 
de Ia federație și de la cluburi și 
vor rezolva cu ambiție și competen
ță problemele acumulate de-a lun
gul anilor, dar devenite acum de 
stringentă actualitate.

Lipsește... doar 
inițiativa

Aceste zile frumoase, de ade
vărată primăvară, ii îndemnau 
pe oaspeți — oameni la odihnă 
sau turiști veniți la sfirșit de 
săptămină in Sinaia, Bușteni, 
Azuga sau Predeal — să iasă 
din vile, să petreacă ore plă
cute, in aerul tare, ozonat, pe 
potecile muntelui. Solitarii au 
plecat de unii singuri. Alții 
însă, amatori de excursii in 
grup, s-au adresat Biroului de 
turism din Sinaia.

— Noi nu vă putem ajuta cu 
nimic. Nu ne ocupăm cu așa 
ceva. '

— Dar cine se ocupă ? In- 
drumați-ne in altă parte, căci 
avem nevoie de un sfat, de un 
ghid.

— Nimeni — a precizat sec 
nepăsătorul om de la ghișeul 
turistic.

Intr-adevăr, așa este : nimeni 
din zecii de șefi și organizatori 
de turism de la O.J.T.—Pra
hova n-are timp să se ocupe de 
drumeția montană, accesibilă și 
plăcută tuturor. Ea, pare-se, nu 
este agreată chiar... in pro- 
pria-i casă. Oficiul local de tu
rism are preocupări care țin 
mai mult de cărăușia modernă 
— valabilă, credem, in primul 
rind in centrele urbane mari. 
Pe un mare afiș de la acest o- 
ficiu seri. : „Zburați cu noi la... 
sau la...“ (la Sinaia, nici măcar 
aerodrom nu este !). Mai sint 
la acest birou și alte amabile 
invitații, pentru plimbări... cu 
autobuzul. Nimeni insă, absolut 
nimeni, — deși ziarul „Scin- 
lela“ a mai semnalat acest lu
cru — nu vrea nici in ruptul 
capului să vină in întâmpinarea 
oaspeților. Nu vrea să-l ajute 
pentru' ca timp de 2—3 ore, 
mergind pe o cărare sau alta 
in apropierea stațiunii, să se 
recreeze ; nimeni nu vrea să 
înțeleagă că de favt pentru asta 
a venit omul la Sinaia, la Buș
teni sau la Predeal.

Stăm de vorbă in acest sens 
cu tovarășul Ion Bugan, orga
nizator principal la Biroul 
O.N.T din Sinaia. „Sigur că se 
poate organiza drumeția mon
tană, aici la noi — ne spune el. 
N-avem insă indicații in acest 
sens de la conducere...

Dar condiții, aveți ?
— Da. Avem și experiență, 

avem și ghizi plătiți și ghizi 
voluntari, localnici, care iubesc 
muntele, excursia.

Există de toate. Lipsește insă 
un singur lucru : inițiativa.

Const. CAPRARU 
corespondentul „Scinteii”

Numărul se deschide cu arti
colul „Probleme actuale ale 
sistematizării" de PETRE BLA- 
JOVICI In continuare sînt in
serate articolele : „Cu privire 
Ia poziția socială a științei <ti 
socialism" de MARIO DUMA și 
„Teoria politicii externe — o- 
biect și funcții" de NICOLAE 
ȘTEFLEA. Sub titlul „ȘTIINȚA 
CONDUCERII" sînt reunite ar
ticolele : „Democrație muncito
rească și. conducerea întreprin
derilor industriale" de IOAN 
VELEA, „Perfecționarea organi
zării — o problemă dc perma
nentă actualitate" de RADU 
DOAGA, „Model pentru elabo
rarea variantelor de plan și ac
tualizarea planului" de PAUL 
CONSTANȚINESCU și „Simula
rea sistemelor sociale dinamice" 
de NICOLAE RACOVEANU. In 
continuare, la rubrica „METO
DOLOGIA ȘTIINȚELOR SO
CIALE" sînt publicate artico
lele : „Principii metodologice 
de elaborare a unui model pen
tru prelucrarea automată a 
informațiilor rezultate din an
chetele sociale" de ION CAUC 
și „Un instrument de cunoaș
tere interumană în procesul de 
muncă" de MIHAI MACAVES- 
CU. Rubrica „CERCETĂRI DE 
TEREN" cuprinde articolele : 
„Valorificarea forței de muncă 
în agricultura cooperatistă" de 
GRIGORE VALCEANU și RO
MEO CONSTANTIN. „Organi
zația și individul. Despre ra
ționalitatea economică a țărani
lor cooperatori" de MIHAIL 
CERNEA, „Statutul perceput

și problemele educative pe caro 
le ridică" de N. RADU, M. IO- 
NIȚĂ, V. MARTIN și A. PRE- 
DESCU, „Serviciile sociale pen
tru copii" de EMILIA RUNCEA- 
NU, „Mediul familial și de
lincventa juvenilă" de CON
STANTIN IACOVIȘAC, „Coor
donatele psihosociale ale 
motivării frecventării teatrului" 
de CONSTANTIN SCHIFIR- 
NEȚ. în continuare sînt inserate 
in cadrul rubricii „PROGNOZA 
ȘI PLANIFICARE" articolul : 
„Marketing și prospectivă" de 
MIHAI C. BOTEZ, GRIGORE 
L. DIACONESCU, P. DIMITRIU 
și I. IONESCU-SISEȘTI, iar la 
rubrica „CURENTE ÎN GÎN- 
DIREA SOCIOLOGICA" artico
lul „Conservatorismul ideologic 
contemporan" de SILVIU BRU- 
CAN. Revista mai cuprinde 
rubrica „SOCIOLOGIA FAMI
LIEI", în care este inserată 
comunicarea „Locul familiei in 
dezvoltarea multilaterală a so
cietății" de IOAN I. MATEI, 
rubrica „SOCIOLOGIA EDU
CAȚIEI și ÎNVĂȚAMÎNTULUI" 
care cuprinde articolul „Inte
grarea invățămintului superior 
economic cu cercetarea și pro
ducția" de PETRE BURLOIU, 
rubrica „SOCIOLOGIA CUL
TURII", în care sint publicate 
articolele „Experimentarea unui 
program cultural complek in 
unități-pilot" de IOAN JINGA 
și „Implicații ale analizei so
ciologice a fenomenului religio
zității pornind de la o investiga
ție concretă" de HARALAMB 
CULEA.

I
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DOBROGEA
(Urmare din pag. I)
în Dobrogea s-au for
mat, în cadrul acelu
iași proces general de 
etnogeneză, limba și 
poporul român. Intr-o 
inscripție de pe un 
vas dobrogean de lut 
datînd de la cumpăna 
mileniilor unu și doi 
apare primul onomas
tic în forma lui româ
nească de astăzi, nu
mele „Petre". Hărți și 
scrieri vechi atestă în 
Dobrogea o toponimie 
românească de mult în
cetățenită. Dobrogea 
deține o particularita
te unică în materie de 
grai: limba română cea 
mai uniformă, cea mai 
nedialectală se vor
bește aici. Fenomenul 
se justifică istoric. 
Populației autohtone i 
s-au alipit în decursul 
veacurilor oieri tran
silvăneni, munteni tre- 
cînd dincolo fluviul ca 
în țara lor, olteni 
lungați de sărăcie și 
asuprire, moldoveni. 
Toate aceste spițe 
și-au distilat graiu- 
rile lor cu inflexiuni 
particulare în același 
alambic și au născut 
limba vorbită pretu
tindeni în Dobrogea, o 
limbă bogată și cu
rată — ca în carte. 
Acum cîțiva ani, în 
Țara Oașului desco
peream lucruri într-un 
fel uimitoare pentru 
înțelegerea ariei de 
plămădire a limbii și 
poporului român. Spre 
exemplu, termeni de- 
semnind lucruri și ac
tivități specifice unor 
zone îndepărtate geo
grafic. ca Teleormanul 
sau nordul Olteniei, 
erau organic incorpo
rați în vorbirea oșeni- 
lor. Tehnici de con
strucția locuinței din 
zona Sibiului se îmbi
nau armonios cu cele 

, din Bucovina, th Do- 
) brogea, experiența au- 
(j tohtonă. îmbogățită cu 
I________

a-

practici și experiență 
aduse in 
timpurilor 
părți ale României, a 
născut, ca și in planul 
vorbirii, sinteze re
marcabile in viziunea 
asupra lucrurilor, în 
activitățile diurne, în 
capacitatea de înțele
gere a imperativelor 
istorice.

Ne 1 aducem aminte 
că pe pămîntul dobro
gean a dobîndit întiia 
deplinătate marea ex
periență socialistă a 

— cooperați vi-
agriculturii.

decursul 
din alte

țării 
zarea 
Căutînd borne de de
limitare a 
de prezent, publicisti
ca noastră a vorbit 
mult de Dobrogea ca 
despre o fostă lume a 
colibelor și a mizeriei, 
într-adevăr, satele do
brogene erau cufunda
te în pămint și 
focate de praf, 
tr-adevăr, se ara 
cu plugul tras de boi, 
ci cu măgarul, obți- 
nîndu-se la pogon abia 
cît se putea pune po
vară pe doi asini. As
tăzi satele sînt așezări 
civilizate și, in ele, mai 
mult decît în specta
culosul litoral, se poate 
lua 
salt 
tea 
sfert 
mădire socialistă, 
fost
naturii : 189 000 de
hectare, altădată înse
tate pînă la arșiță, sînt 
astăzi saturate 
apa dătătoare de viață 
adusă pe cele 3 000 de 
kilometri de canale 
magistrale de aducțiu- 
ne și conducte făcînd 
parte din marile sis
teme Medgidia. Tăta- 
ru, Cernavodă. Ca un 
Moloh insațiabil, 
țiile 
sorb 
rasu 
apă 
a ogoarelor care astăzi 
dau peste 3 000 kg

trecutului

măsura 
făcut de 
noastră 
de veac

su-
In-
nu

marelui 
societa- 
într-un 
de plă- 

Au 
aduse corective 

189 000

prin

sta- 
de pompare ab- 
din canalul Ca- 
140 metri cubi de 
pe secundă, sevă

grîu la hectar și pes
te 10 tone de porumb. 
Se află în curs de 
realizare sistemul Ra- 
zelm care va îndestula 
cu apă alte peste 
120 000 hectare situate 
în partea de nord a 
ținutului.

în plan Industrial, 
Dobrogea a făcut, de 
asemenea, un salt ca 
de la nicovala fiera
rului la strungul mo
dern. O întreprindere 
de superfosfați la Nă
vodari. Alta, în con
strucție. la Tulcea, de 
producere a aluminei. 
Anul 1973 va 
la șantierele _____
din Constanța trece
rea la construcția de 
vase de 55 000 și 60 000 
t.d.w., prim pas spre 
giganții de 150 000 tone 
care vor aduce, pînă 
la finele deceniului, o 
contribuție esențială 
la înfăptuirea progra
mului național de con
strucții navale, 
ar fi să căutăm 
un corespondent fap
tic în România socia
listă dictonului la
tin „fabricando-fabri- 
camur", înveți să lu
crezi — lucrind, Do
brogea ni-1 oferă cu 
prisosință.

Popoarele migratoa
re au traversat Dună
rea pe pod de gheață. 
Noi o trecem pe drum 
de fier. Privind-o de 
sus, din fuga trenului, 
putem medita, chiar și 
atunci cînd nu 
panglică argintie 
necind solemn pe 
arcadele podului 
la Cernavodă, ci 
grămădire haotică 
sloiuri, la capricioasele 
dar și inspiratele ursi
toare ce i-au hărăzit 
rol de talveg despăr
țitor de fenomene 
turale însă — și 
demn de notat — 
linie dd înfrățire 
marea, peste peninsu
la dobrogeană, a por 
porului nostru.

marca 
navale

Dacă 
încă

este 
lu- 
sub 
de 

în
de

na- 
mai 

de 
cu



Amplificarea

Anul acesta, tra
diționalele acțiuni 
de luptă ale ma
selor populare din 
Japonia, în spri
jinul revendicărilor 
lor politice, econo
mice și sociale, 
cunoscute sub nu
mele de „ofensiva 
muncitorească de 
primăvară", au în
ceput cu o lună 
mai devreme. In 
imagine : recentă 
demonstrație a oa
menilor muncii pe 
străzile orașului 

Tokio

mișcării greviste
AUSTRIA

în Marea Britanie
LONDRA 18 (Agerpres). — Miș

cările greviste din Anglia tind să se 
extindă în tot mai multe sectoare 
ale economiei ca o manifestare a 
amplificării luptei sindicatelor îm
potriva fazei a doua a programu
lui antiinflaționist al guvernului 
conservator.

în timp ce greva celor 50 000 de 
lucrători din industria gazului a in
trat în cea de-a patra zi, alte ordine 
de încetare a lucrului sînt lansate 
de organizațiile sindicale. Personalul 
auxiliar din spitalele britanice a ho- 
tărît să declanșeze, începînd de la 
1 martie, o grevă națională.

Membrii corpurilor didactice din 
Londra și Țara Galilor amenință să 
înceteze, din nou, lucrul. Lucrătorii 
serviciilor adminjstrg.țiv.g, — .aproxi
mativ 250 000 — au hotărît să de
clare grevă în ziua de 27 februarie. 
Iar a doua zi, 29 000 de mecanici de 
locomotivă vor înceta lucrul.

în fața acestei situații, premierul 
Edward Heath a reafirmat, la Bir
mingham, voința guvernului de a 
continua, în orice condiții, politica 
de controlare a inflației, prirf men
ținerea așa-numitei „înghețări a sa
lariilor și prețurilor". Această mă
sură, după cum se știe, nu se aplică 
decit asupra salariilor, întrucît pre
țurile la unele produse nu cad sub 
incidența acesteia, continuînd să 
crească nestingherit, ceea ce a atras 
opoziția fermă a sindicatelor.

*
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Restructurări
in industria siderurgică

I

naționalizată1
VIENA 18 (Agerpres). — Par

lamentul austriac a aprobat pro
iectul de lege propus de guver
nul socialist al cancelarului 
Bruno Kreisky asupra restruc
turării industriei siderurgice 
naționalizate a țării.

Legea — care a fost votată 
atît de deputății socialiști, 
cît și de cei liberali — 
creează, prin fuzionarea firme
lor „Voest", „Alpine", „Boehler" 
și „Schoeller-Bleckman", o nouă 
societate : „Voest-Alpine Ag“, 
care se va situa, cu cei 72 000 
de salariați și o cifră de afaceri 
anuală de 26 miliarde de șilingi 
pe locul al șaselea ‘ •
principalelor firme 
pene. Legea recent votată in
stituie, totodată, in cadrul noii 
întreprinderi, un sistem de co- 
gestiune, care, ulterior, va pu
tea fi generalizat pe ansamblul 
țării. O treime din cei treizeci 
de membri ai Consiliului de ad
ministrație al lui „Voest-Al
pine" va fi desemnată de către 
adunarea generală a salariaților.

în rîndul 
vest-euro-

s.u.a. Acțiuni in scopul inițierii unei campanii 
naționale împotriva proiectării filmelor 

obscene pe ecrane
18WASHINGTON 

(Agerpres). — Agen
ția Associated Press 
informează, citind sur
se oficiale ale Minis
terului de Justiție al 
S.U.A., că oficialități 
guvernamentale între
prind acțiuni susți
nute pentru a iniția o 
campanie pe plan na
țional împotriva pro
iectării, pe ecranele

cinematografelor ame
ricane, a unor filme 
obscene. Aceste ofi
cialități. continuă a- 
genția menționată, au 
obținut deja punerea 
sub acuzație, de către 
un mare juriu fede
ral, a producătorilor 
și distribuitorilor u- 
nui număr de trei fil
me de acest fel. Po-

trivit actului de pu
nere sub acuzație, for
mulat vineri de Tri
bunalul districtual din 
Washington, produ
cătorii acestor filme 
sint acuzați de încăl
carea moralei publice 
și promovarea obsce
nității prin proiecta
rea lor în cinemato
grafe publice.
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pekin Președintele Mao Tzedun 
l-a primit pe

„Chile dorește să-și MOSCOVA

18 (Agerpres). — Pre- 
Tzedun l-a primit,

H. Kissinger extindă relațiile, N. PODGORNÎI DECORAT
PEKIN 

ședințele Mao 
sîmbătă seara, pe Henry Kissinger, 
consilierul special al președintelui 
Nixon pentru problemele securității 
naționale, care se află într-o vizită 
oficială la Pekin — informează a- 
genția China Nouă.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire amplă și sinceră, într-o at
mosferă destinsă. La sfîrșitul în
trevederii, președintele Mao Tzedun 
a rugat pe Henry I Kissinger să 
transmită salutările sale președin
telui Nixon.

La întîlnire a participat Ciu En-lai, 
premierul Consiliului de Stat.

in primul rind, cu țările CU ORDINUL LEMN
socialiste"

Declarația unui purtător 
de cuvînt al M.A.E. chilian

Șl MEDALIA DE AUR
.SECERA ȘI CIOCANUL"

KURT WALDHEIM:

„încetarea războiului din Vietnam 
deschide noi perspective pentru O.N.U."

SAN FRANCISCO 18 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a declarat duminică, la 
San Francisco, că, o dată cu înce
tarea războiului din Vietnam, se des
chid noi perspective pentru Organi
zația Națiunilor Unite. Pentru prima 
dată, a precizat el, părțile implicate 
direct în Vietnam au invitat Națiu
nile Unite să participe Ia reglemen
tarea războiului. Waldheim a amin
tit, apoi, că a fost invitat să ia 
parte personal la lucrările conferin
ței internaționale cu privire la Viet-

nam, care urmează să se deschidă 
la sfîrșitul lunii, la Paris.

Referindu-se la rolul Organizației 
Națiiinilor Unite, secretarul general 
al O.N.U. a subliniat că, în actualele 
condiții internaționale, se impune 
creșterea eficienței organizației în 
întărirea păcii și securității interna
ționale. Astfel, a arătat el, în ce pri
vește situația din Orientul Apropiat, 
este esențial ca O.N.U. să-și conti
nue tentativele pentru a ajuta părți
le să ajungă la încheierea unei păci 
juste.

SANTIAGO DE CHILE 18 (Ager
pres). — „Statul chilian dorește să-și 
extindă relațiile comerciale cu toate 
statele, în primul rind cu țările so
cialiste din Europa și cu Republica 
Populară Chineză", a afirmat 
purtător de cuvînt .1 .
Afacerilor de Externe chilian, 
cadrul unui interviu de presă.

în actualul context latino-ameri
can — a adăugat el — vor fi inten
sificate îndeosebi relațiile cu țările 
Pactului Andin. Pentru a-și apăra 
bogățiile naturale, Chile se alătură 
statelor membre ale Consiliului in- 
terguverriamental al țărilor producă
toare și exportatoare de cupru 
(C.I.P.E.C.) și sprijină țările produ
cătoare și exportatoare de petrol gru
pate în O.P.E.C., care luptă pentru o 
strategie comună în confruntarea cu 
noile modalități de presiune folosite 
de monopolurile străine.

Guvernul chilian își exprimă de
plina satisfacție față de reuniunea 
Consiliului de Securitate al O.N.U., 
convocată la Ciudad de Panama, 
pentru 15 martie, a subliniat purtă
torul de cuvînt chilian.

un 
al Ministerului 

în

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
Printr-un decret al Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., Nikolai 
Podgornîi, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al U- 
niunii Sovietice, a fost decorat cu 
Ordinul Lenin și cu Medalia de aur 
„Secera și Ciocanul", pentru mari 
merite față de P.C.U.S. și statul so
vietic, în legătură cu împlinirea vîr- 
stei de 70 de ani.

PENTRU ÎNTĂRIREA
SOLIDARITĂȚII POPOARELOR

AFRICII IN LUPTA
ANTIIMPERIALISTĂ

© Eliberarea unor noi
HANOI 18 (Agerpres). — Agenția 

V.N.A. informează că, la 12 februa
rie, pe aerodromul Loc Ninh din 
Vietnamul de sud, reprezentanții Gu
vernului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud au 
remis autorităților americane 27 de 
membri ai personalului militar ame
rican care au fost capturați și de
ținuți de forțele armate populare de 
eliberare din Vietnamul de sud. 

. Totodată, au fost remiși autorități
lor saigoneze 715 membri ai perso
nalului militar ai Administrației sai
goneze care au fost capturați și de-

contingente de prizonieri
ținuți de forțele armate populare de 
eliberare și de populația din Viet
namul de. sud.

Agenția informează, de asemenea, 
că la 14 și 15 februarie, reprezentan
ții Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului de 

. sud au organizat o ceremonie solem
nă la Quang Tri, pentru a primi pe 
compatrioții și combatanții sud-viet- 
namezi puși în libertate de autori
tățile de la Saigon. Ceremonii simi
lare s-au desfășurat în zilele de 
12—15 februarie pe aerodromul de 
la Loc Ninh.

Bombardamente asupra
HONOLULU 18 (Agerpres). - 

Aviația americană continuă să în
treprindă raiduri de bombardament 
asupra Laosului și Cambodgiei, s-a 
anunțat duminică la Honolulu, sediul 
Comandamentului trupelor americane 
din Pacific. în comunicat se preci
zează că la aceste raiduri au parti
cipat și bombardiere „B-52".

★
SAM NEUA 18 (Agerpres). — 

genția China Nouă informează
postul de radio Patet Lao a condam-

Laosuluî și Cambodgiei

A- 
că

nat, într-un comentariu difuzat la 16 
februarie, Statele Unite și autorită
țile de la Vientiane pentru acțiunile 
militare întreprinse pe scară largă 
împotriva zonelor eliberate din Laos.

„Aceste acțiuni, se arată in comen
tariu, au umbrit desfășurarea con
vorbirilor de la Vientiane și vin în 
contradicție cu aspirațiile poporului 
laoțian și ale opiniei publice pentru 
o grabnică restabilire . a păcii în 
Laos".

Lărgirea și diversificarea colaborării
economice iugoslavo-americane

BELGRAD 18. Corespondentul A- 
gerpres, S. Morcovescu, transmite : 
Vizita în S.U.A. a vicepreședintelui 
Consiliului Executiv Federal al Iu
goslaviei, Iakov Sirotkovici, a luat 
sfîrșit. Purtătorul de cuvînt oficial 
al Departamentului de Stat a apre
ciat, într-o declarație preluată de 
presa iugoslavă, că întîlnirile și con
vorbirile avute de Sirotkovici cu ofi
cialitățile americane vor contribui la 
extinderea colaborării economice din
tre cele două țări și, pe un plan mai 
larg, a relațiilor dintre Iugoslavia și 
S.U.A.

într-un comentariu consacrat a- 
cestei vizite, ziarul „Borba" men
ționează că printre temele concrete 
examinate în cursul vizitei au figu
rat planurile de construire a 
centrale

Ziarul 
ta, că 
dată. în 
restul 
New York cu bonuri de stat proprii, 
respectiv cu obligații de stat, care 
au caracterul unui împrumut pe ter
men lung. Obligațiile, sint plasate 
de Banca Națională â Iugoslaviei, 
iar guvernul iugoslav garantează a- 
ceste obligații. Potrivit așteptărilor 
și explicațiilor care se dau în legă
tură cu aceasta; lansarea de obligații 
ar putea constitui aspectul cel mai 
favorabil al creditării pe termen

i
lung a dezvoltării economiei iugo
slave".

Unul din elementele noi ale vizi
tei este și propunerea americană de 
creare a unei Camere comerciale 
mixte iugoslavo-americane, care va 
fi acceptată de partea iugoslavă, 
scrie ziarul.

Pe scena chiliana 
preelectorală

— Co- 
trans- 
pentru 

4 mar-

CAIRO 18 (Agerpres). — Președin
tele Egiptului, Anwar Sadat, a adre
sat un mesaj Consiliului General al 
Federației sindicatelor din întreaga 
Africă, reunit la Cairo într-o sesiune 
de trei zile. în mesaj, informează 
agenția M.E.N., președintele Sadat 
subliniază că popoarele africane tre
buie să-și întărească cooperarea și 
solidaritatea în lupta lor împotriva 
amenințărilor imperialiste. în condi
țiile actuale, a arătat el, țările afri
cane trebuie să se bazeze, în primul 
rind, pe ele însele și pe propriile lor 
resurse umane și materiale, care tre
buie să constituie factorul decisiv al 
acestei lupte.

Președintele Sadat a apelat, în ace
lași timp, pentru întărirea relațiilor 
între țările africane în toate dome
niile, inclusiv în privința asistenței 
tehnice și a schimburilor de expe
riență. El și-a exprimat speranța că 
la actuala reuniune a Consiliului Ge
neral al Federației sindicatelor din 
întreaga Africă, hotărîrea de luptă 
a țărilor africane pentru libertate si 
demnitate va fi puternic exprimată.

unei 
atomoelectrice în Iugoslavia, 
anunță, în legătură cu vizi- 
„Iugoslavia, pentru prima 
activitatea sa financiară cu 
lumii, apare la bursa din

„DE REVOLUTIONIBUS" 
— PRIMA EDIȚIE

Lucrarea lui N. Copernic „De 
Revolutionibus" prin care re
numitul astronom și matema
tician polonez, de la a cărui 
naștere se împlinește, în a- 
ceste zile, o jumătate de mi
leniu, a înlocuit in 1543 teoria 
geocentrică cu cea heliocen
trică, a fost, după cît se pare, 
tipărită numai în cîteva sute de 
exemplare. O Gingerich, de la 
Universitatea Harvard, a făcut 
acum un 1 inventar al exempla
relor din această primă ediție, 
care s-au păstrat pină în zilele 
noastre. Potrivit cercetătorului 
american, în S.U.A. s-ar afla 
44 de exemplare, in R.F.G. — 30, 
Anglia — 20, R.D.G. — 15, Po
lonia 12, U.R.S.S., Franța și 
Italia — cite 8, Suedia, Ceho
slovacia, Austria și Monaco, 
cite 1 exemplar. Alte ediții ale 
acestei lucrări au apărut in 
1566 la Basel și 1617 la Amster
dam.

TELEFON FĂRĂ FIR
Telefonul fără fir RIKO-60, 

din fotografia de mai jos, a 
fost construit în întreprinderea 
„Sigma" din R.S.S. Lituaniană. 
Aparatul se compune dintr-o 
instalație de comandă, un re
ceptor și un emițător, con

SANTIAGO DE CHILE 18. 
respondentul nostru E. Pop 
mite : în cadrul campaniei 
alegerile parlamentare de la 
tie, în Chile au loc adunări și întil-
niri electorale, la care conducătorii' 
partidelor Unității Populare poartă 
un amplu dialog cu diferite catego
rii ale populației.

Participînd la o adunare electorală 
din localitatea Temuco, secretarul 
generai al partidului comunist, Lu'S 
Corvalan, s-a referit la coordonatele 
programatice ale procesului revolu
ționar din Chile și la rolul de pro
tagonist al poporului. „Sîjitem pen
tru accelerarea acestui proces, , în 
cadrul actualului stat, și sin tem 

. adepți fermi ai participării efective 
a clasei muncitoare la gestiunea gu
vernului — a declarat Luis Corvalan.

La rîndul său, secretarul general 
al Partidului Socialist din Chile, 
Carlos Altamirano, s-a referit, în ca
drul unui miting popular, desfășurat 
la Santiago, la o serie de probleme 
politice și economice ale perioadei 
actuale. El a, relevat realizările so
ciale ale guvernului popular, cum 
ar fi scăderea șomajului și redistri
buirea venitului național, subliniind 
că toate cuceririle au fost obținute 
în condițiile unei lupte dure cu im-- 
perialismul

„Comitet de apărare a avio
nului CONCORDE"

și reacțiunea internă.

LONDRA 18 (Agerpres). — Vineri 
a fost creat, la Londra, in cadrul 
unei conferințe — care a reunit 36 
de delegați din Franța și Marea 
Britanie — un comitet sindical fran- 
co-britanic pentru „apărarea avionu
lui „Concorde". Comunicatul publi- 

' cat la încheierea reuniunii arată că 
actualul acord consemnează dorința 
comună de continuare a construirii 
avionului „Concorde" și necesitatea 
menținerii unor linii paralele de 
fabricație în cele două țări, precum 
și obligația de a se opune oricărei 
renunțări la angajamentele luate de 
cei doi parteneri. Agenția Asso
ciated Press nota că această hotărî- 
re este o chemare la solidaritate în 
urma hotărîrii unor companii aerie
ne occidentale de a renunța la achi
ziționarea avioanelor „Co .cor de".

agenții!© de presă
Premierul Consiliului de 

Stat al R.P. Chineze, Ciu En_ 
lai, a avut duminică o întrevedere 
cu Nusrat Bhutto, soția președinte
lui Pakistanului, Zulfikar Aii Bhutto, 
aflată în vizită la Pekin. întrevede
rea s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială, prietenească, informează 
agenția China Nouă.

Premierul R.D. Vietnam, 
Fam Van Dong, a primit delegația 
Ligii femeilor social-democrate din 
Suedia. Premierul Fam Van Dong a 
transmis, cu această ocazie, din 
partea guvernului R. D. Vietnam, 
sincere mulțumiri poporului și gu
vernului suedez pentru sprijinul 
călduros acordat poporului vietnamez.

transmit

struite pe bază de semicpnduc- - 
tori.

Cu ajutorul lui se poate sta
bili legătura, alternativ, cu 60 
de posturi similare aflate la o 
distanță pină la doi kilometri.

Ultimele evoluții politice din 
Uruguay — acordul deplin interve
nit între președintele Juan Mana 
Bordaberry și reprezentanții forțe
lor armate, măsurile care au fost 
anunțate ulterior continuă să fie 
urmărite cu interes în cercurile ob
servatorilor scenei politice )atino-a- 
mericane. Și nu sint puține opiniile 
potrivit cărora actualele evenimente 
din viața politică uruguayană se inte
grează intr-o serie de tendințe noi, ce 
se fac simțite în viața continentului 
latino-american. în cazul de față, 
este vorba de diferențierile ce s-au 
produs și se produc în rîndurile mi
litarilor din diverse țări de pe con
tinent. S-au creat, astfel, un șir de 
nuclee militare cu vederi patriotice, 
care se fac ecoul dorinței tot mai 
larg exprimate a opiniei publice de 
apărare a suveranității și a resurse
lor naționale, de creare a condiții
lor unei dezvoltări economico-sociale 
corespunzătoare intereselor popoa
relor respective. Fenomenul are 
multiple cauze : schimbările politî- 
co-economice și sociale intervenite 
pe continent, crizele economice și 
de structură, radicalizarea păturilor 
largi ale populației, proces care a 
cuprins și anumite sectoare ale for
țelor armate. Acest din urmă fe
nomen se explică. între altele, și prin 
faptul că, în ultima vreme, majo
ritatea cadrelor militare se recru
tează din straturile mijlocii ale so
cietății, cum este și cazul militari
lor uruguayeni, promotori ai progra
mului de reforme, propus puterii 
executive. De altfel, tocmai luîndu-se

în considerare obiectivele acestui 
program, se vorbește despre apariția 
în Uruguay a unei „tendințe pe
ruane", făcîndu-se o comparație cu 
evenimentele din Peru, unde, după 
cum se știe, ca urmare a instalării 
la putere a guvernului militar, au 
fost promovate o serie de măsuri 
cu caracter înnoitor, antiimperialist.

Uruguayul, ca și alte țări latino-a- 
mericane, se află în căutarea căilor 
spre progres economic și social și 
experiența pozitivă dintr-o țară sau 
alta sint privite cu atenție, pentru 
a putea fi folosite în funcție de an- t 
samblul propriilor condiții politice 
și economice. „Puterea executivă va 
crea căile constituționale pentru ca 
participarea forțelor armate la pro
blemele naționale să aibă loc într-un 
cadru legal" — a declarat președin
tele Bordaberry, în prima sa alocu
țiune televizată. după rezolvarea 
situației de criză survenită Ia Mon
tevideo, anunțînd, totodată, că va fi 
creat Consiliul Securității Naționale, 
organism ce are misiunea să-l asis
te pe președintele republicii în rea
lizarea condițiilor necesare înfăp
tuirii obiectivelor de interes natio-

■ nai. Observatorii politici din Mon
tevideo relevau că în baza sarcinilor 
ce i-au fost trasate, acest organism 
urmează să treacă la aplicarea pro
gramului de măsuri propus de mili
tari : redistribuirea venitului națio
nal și a pămîntului, lupta împotriva 
monopolurilor. crearea de noi lo
curi de muncă, stimularea exportu- , 
rilor și a producției naționale, drep
tul de participare al oamenilor

muncii la conducerea întreprinderi
lor, reprimarea activității economi
ce ilicite și a corupției administra
tive, politică de credite în sprijinul 
cooperativelor și întreprinderilor 
mici și mijlocii.

Programul de reforme, asupra 
cărora a intervenit un acord deplin 
între președintele republicii și mili
tari, a fost primit cu satisfacție de 
păturile largi ale populației. După 
cum se subliniază în declarația C.C. 
al P.C. din Uruguay, este necesară 
înfăptuirea unor profunde transfor
mări social-economice în țară, pen
tru a se putea pune capăt domina
ției oligarhiei și imperialismului. în 
declarație se arată că Uruguayul 
traversează, în prezent, momente 
dintre cele mai semnificative ale 
istoriei sale și că „forțele armate au 
început să joace un rol important în 
acest proces". Documentul apreciază 
că traducerea în viață a propuneri
lor militarilor ar deschide perspec
tive favorabile și ar oferi posibili
tatea de a scoate țara din situația 
de criză. El cheamă pe toți comu
niștii, pe toți oamenii muncii, să 
acționeze în acest scop.

Punînd în evidență un șir de ten
dințe semnificative legate de situa
ția specifică din Uruguay, ultimele 
evoluții din această țară reprezintă, 
în mod indiscutabil, o nouă expresie 
a proceselor de transformări pozitive 
ce se petrec la scara întregului 
continent. Iar atenția și interesul 
suscitate de aceste evoluții sint pe 
deplin justificate.

Președintele Consiliului 
de Stat al R.P. Polone,Henryk 
Jablonski, a sosit într-o vizită ofi
cială la Damasc. . într-o declarație 
făcută la sosire, oaspetele .polonez 
a menționat : „Cu toată distanța 
care ne desparte, pe noi ne leagă 
experiența istoriei și sentimentele de 
prietenie. Dorim ca această prietenie 
să nu se exprime doar în sfera sen
timentelor, ci și în cadrul unei co
laborări concrete".

Colaborarea economică 
sovieto-indiană. Delhi a 
avut loc semnarea protocolului pri
mei ședințe a comisiei interguver- 
namentale sovieto-indiene de co
laborare economică și tehnico-știin- 
țifică, anunță agenția T.A.S.S. Do
cumentul a fost semnat de S. Ska- 
cikov, președintele Comitetului pen
tru relațiile economice externe al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
și de D. P. Dhar, ministrul planifi
cării al Indiei. Protocolul prevede 
extinderea colaborării economice 
sovieto-indiene în domeniile meta
lurgiei, siderurgiei, industriei petro
lului, energeticii, al pregătirii ca
drelor de ingineri și tehnicieni in
dieni.

„Marocanizarea băncilor 
este un imperativ primordial. Este 
firesc ca marocanii să-și asume res
ponsabilitățile ce le revin, atît în ce 
privește gestiunea, cît și orientarea 
creditelor" — a declarat ministrul' 
marocan al finanțelor, Bensalem 
Guessous. Evocînd rolul sectorului 
bancar in realizarea planului econo
mic cincinal, care intră în aplicare în 
acest an, ministrul a subliniat nece
sitatea adaptării politicii creditelor 
la efortul general de dezvoltare a 
țării.

Un protocol iugoslovo- 
greC Pr’v’n^ schimburile de mărfuri 
pe anul 1973 a fost semnat la Bel
grad de către reprezentanții guver
nelor celor două țări. în cursul

V. PĂUNESCU

Consilierul prezidențial 
egiptean pentru problemele 
securității naționale, Hafez 
Ismail, a plecat duminică dimineața 
spre Londra, unde urmează să în
treprindă o vizită oficială pentru a 
dxamina împreună cu oficialitățile 
britanice evoluția situației din O- 
rientul Apropiat, informează agenția 
M.E.N. De la Londra, Hafez Ismail 
va pleca, la 23 februarie, la Wa
shington; Călătoria lui Hafez Ismail 
la Londra și Washington intervine 
după vizita efectuată, la începutul 
lunii februarie, la Moscova.

convorbirilor care au precedat sem
narea protocolului s-a exprimat sa
tisfacția ambelor părți pentru dez
voltarea continuă a schimburilor 
economice. Volumul schimburilor de 
mărfuri din ultimii zece ani a spo
rit de peste două ori, astfel incit 
Grecia face parte dintre partenerii 
cei mai importanți ai comerțului ex
terior iugoslav; pentru anul acesta 
se prevede o creștere cu 25 la sută 
față de anul trecut.

Președintele Zambiei, 
Kenneth Kaunda, a anunțat într-o 
declarație făcută la Lusaka că Tan
zania, Kenya și Malawy au acordat 
țării sale facilități portuare, în urma 
hotărîrii luate de a nu mai utiliza 
căile de transport spre mare, care 
trec pe teritoriul Rhodesiei. „în 
unele cazuri, a arătat președintele 
Kaunda, vecinii noștri au făcut rea
le sacrificii, transferînd o parte din 
bunurile lor în alte porturi, pentru a 
oferi mărfurilor de import și export 
zambiene facilitățile necesare". Șe
ful statului zambian a anunțat, de 
asemenea, că țara sa a primit din 
partea Republicii Zair un ajutor de 
un milion de dolari. ' ,

Rezultate interesante ale cercetărilor efectuate
de stația automată „Luna-19“

18 (Ager- 
timp ce 

își conti-
MOSCOVA 

preș). — în 
„Lunohod-2“ 
nuă cercetările pe sa
telitul nostru natural, 
specialiștii au obținut 
noi date asupra Lunii 
și a spațiului interpla
netar prin prelucrarea 
datelor obținute cu a- 
jutorul stației automa-. 
te sovietice 
care s-a 
peste un 
o orbită

Cîmpul 
al Lunii 
rezultatele 
— este mai 
decît cel terestru, 
fost, 
aberații 
cîmpului 
lunar, . provocate

„Liina-Î9‘*, 
aflat, timp de 
an de zile, pe 
circumlunară. 
gravitațional 

au arătat 
cercetărilor 

complicat 
Au 

astfel, depistate 
locale ale 
gravitațional 

de

concentrări masive de 
• materie cu o mare 
densitate, localizate în 
special în regiunea mă
rilor circulare de pe 
Lună.

Aparatura stației a 
permis măsurarea in
tensității fluxului de 
protoni din razele cos
mice solare și deter
minarea spectrului e- 
nergetic al acestor pro
toni. Studiile 
o mare i 
practică, 
pectivele 
festare a 
lare, au 
deosebită 
tregii biosfere terestre.

Stația „Luna-19“ a 
permis, de asemenea, 
determinarea varia
ției, în decursul unei

prezintă 
importanță 

deoarece res- 
raze, mani- 

activității so- 
o influență 
asupra în-

zile, a cantității de e- 
lectroni din ionosfera 
terestră în funcție de 
altitudine, datele ob
ținute prezentînd inte
res pentru studie
rea propagării undelor 
radio pe traseul Pă- 
mînt—Lună. La rîndul 
său, studierea condiții
lor de propagare a 
semnalelor radio în a- 
propierea Lunii a fă
cut posibilă descoperi
rea existenței plasmei 
deasupra părții lumi
nate a astrului nopții. 
Concentrația acestei 
plasme — ■ existentă 
într-un strat gros de 
zeci de kilometri — va
riază cu altitudinea și 
depinde de ora sele
nară.

CUVINTE SINTETICE
O mașină electronică „vorbi

toare" a fost brevetată de cu- 
rînd in S.U.A. Robotul este ca
pabil să transforme un text 
scris in flux sonor. Principiu de 
funcționare : calculatorul ana
lizează fraza, pune accentele 
tonice și caută transcrierea fo
netică a fiecărui cuvînt și pe 
urmă citește cuvintul cu voce 
tare. O primă utilizare : infor
mații simple privind, de pildă, 
orarul trenurilor sau avioane
lor, cotările la bursă.

BACTERII 
„DOMESTICITE"

Doi profesori de la universi
tatea din Gottingen (R.F.G.) au 
elaborat un procedeu pentru 
obținerea de proteine comesti
bile, pornind de la culturile de 
bacterii. Cultivate intr-un suc 
nutritiv ce conține săruri mi
nerale, gaz carbonic, oxigen și 
hidrogen — bacteriile produc o 
substanță' celulară cu 50 la sută 
produse nutritive.

GAZON... CU METRU
O firmă engleză a pus la 

punct o tehnică inedită de ob
ținere a gazonului, și anume 
sub formă de suluri lungi de 
2—10 m și avind lățimea de un 
metru. Semințele de iarbă nu

mai sint plantate in pămint, ci 
într-o pătură subțire de polisti- 
ren în combinație cu poliure- 
tan, care reține apa.

RADIO-STILOU
O firmă japoneză a lansat pe 

piață un stilou care are încor
porat un radioreceptor în mi
niatură. Minusculul aparat este 
alcătuit dintr-un tranzistor, 
două diode și trei micro-baterii 
cu mercur, care îi asigură o du
rată de funcționare de 180 de ore.

CÎRTIȚĂ MECANICĂ
In R.F.G. a fost realizat un 

nou tip de mașină de săpat ga
lerii. Ea își croiește, ca și cir- 
tița, drum în interiorul solului 
și în galeria practicată, trage și 
conducta ce trebuie să fie in
stalată. Noul procedeu prezintă 
avantajul că in timpul lucrări
lor nu este nevoie să fie în
trerupt traficul rutier, nici să 
fie spart asfaltul.
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