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o bună bucată de 
vreme, mai precis de 
peste un deceniu, Chis
cani a ajuns un nume 
familiar, înscriindu-se 
definitiv in ritmurile in
dustrializării. Mai întii, 
a devenit „cetate" a chi
miei, aici construindu-se 
două mari combinate : de 
celuloză și hîrtie și de fi
bre artificiale. Numele 
comunei a revenit în ul
timii doi ani in prim-plan, 
fiind pe cale să capete și 
cel de-al doilea atribut : 
„cetate" a luminii.

Am poposit din nou 
printre constructorii ter
mocentralei Brăila-Chis- 
cani. Am călcat din nou 
pe locuri unde altădată, 
iarna, cîmpul era doar 
o întindere pustie. De 

de aici s-a ple-

ia
ne 

Cornel
— Lucrăm acum 

structura internă, 
spune inginerul 
Milică. Montăm grinzi și 
stîlpî din 8 in 8 metri, 
cadre ce vor fi 
tate cu zidărie.

Spectaculosul 
lucrări a rămas, 
undeva în urmă, 
măcar lansarea 
două chesoane nu 
prezintă acum probleme. 
După lansarea primului 
cheson, cel de-al doilea 
se apropie și el, pe zi ce

comple-
acestei 
poate, 

Nici 
celor 
mai

că 
. a 
de 
a- 
se 
ce 
in

— Am putea spune 
numărătoarea inversă 
și început. Partea 
montaj finalizează la 
ceasta oră lucrări ce 
înscriu pe drumul 
conduce la punerea
funcțiune. încă din acest 
an, a grupului nr. 1 de 
210 MW. Pentru aceasta,, 
una din problemele im
portante este punerea sub 
tensiune a —1-'.-’ 
110 kV, . 
de energie din 
in vederea rotirii

a celulelor de 
prin preluarea 

sistem, 
agre-Ne vorbesc

BACAU (Corespondentul „Scîn
teii", Gh. Baltă). — In județul 
Bacău, paralel' cu intensificarea 
pregătirilor pentru campania de 
primăvară, se desfășoară o am
plă acțiune de combatere a ex
cesului de umiditate și de scur
gere a apei care băltește pe ogoa
re. De cîteva zile, oamenii au ieșit 
la lucru. La Izvorul Berheciu- 
lui, Glăvănești. Găiceana. Podul 
Turcului, Dealul Morii și în 
alte comune de pe văile Zele- 
tinului, Berheiului și Trotușului, 
s-au deschis șantiere de muncă 
patriotică. Șantiere asemănătoare 
au fost organizate și în coopera
tivele agricole de pe Valea. Și
retului. La Filipești, bunăoară, 
lucrau pe tarlalele celor două 
cooperative agricole circa 400 
de oameni. Aci, pînă la incepe- 
rea campaniei agricole de pri
măvară, vor fi scoase de sub 
apă aproape 800 hectare de te
ren. La Buhoci. un mare număr 
de cooperatori adîncesc și con
solidează canalele care colec
tează apele de pe tarlale. Pină 
la această dată au și fost săpa
te canale pentru scurgerea apei 
de pe o suprafață de circa 100 
hectare de teren. Numai în pri
măvara aceasta, în județul Ba
cău vor fi scoase de sub in
fluența excesului de umiditate 
peste 3,300 hectare de pămint.

scurtează dramul spre obiectivul 
major al îndeplinirii cincinalului

Fiecare zi, fiecare decadă înscriu — în graficele întrecerii socialiste 
— noi realizări de prestigiu obținute de oamenii muncii din Capitală 
în îndeplinirea planului pe anul 1973, la parametrii maximali, ale că
rui prevederi la producția indu strială, de pildă, sînt cu peste 17 la 
sută mai mari față de planul pe 1972. Aceste rezultate, consemnate sis
tematic și de ziarul nostru, demonstrează convingător eficienta măsu
rilor întreprinse în întreprinderile bucureștene pentru traducerea fermă 
în viață a sarcinilor stabilite de Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 
anul trecut, rodnicia muncii avîntate a colectivelor din unitățile pro
ductive, capacitatea organizațiilor de partid, a comitetelor și consiliilor 
oamenilor muncii de a mobiliza și dinamiza forțele creatoare, iniția
tiva în întrecere, de a soluționa operativ și competent problemele rea
lizării planului și angajamentelor, de a asigura acel cadru propice 
perfecționării activității pe multiple planuri, valorificării depline a 
potențialului productiv al industriei Bucureștiului, in vederea înfăp
tuirii angajamentului patriotic : cincinalul in patru ani și jumătate '■

a- 
de 

fost

lîRAlLA (Corespondentul „Scîn- 
teiiy,<N'._ Gr, Mărășanu). — în u- 
zina „Laminorul" din Brăila se . 
intensifică preocuparea colecti
vului de muncitori, tehnicieni 
și ingineri in domeniul 
similarii unor noi tipuri 
oțeluri aliate. Recent, au
create Încă două : 12 C 130. și 
20 C 130, inoxidabile și refrac
tare, mult solicitate in con
strucția utilajelor chimice. La 
ora actuală sint realizate ca- 
librajele și este însușită teh
nologia de laminare pentru 
mărcile.40 C 130 și 10 C 170, 
din aceeași grupă a oțelurilor 
inoxidabile și refractare.

Evident, cind din cele 14,5 miliar
de lei — cit reprezintă sporul pla
nificat de producție industrială a ță
rii in anul curent, față de prevede
rile inițiale ale .cincinalului pe 1973 
— întreprinderile Capitalei realizează 
în acest an o producție in valoare de 
circa 7 miliarde lei, ceea ce echiva
lează cu aproape 50 la sută din spo
rul amintit ; cind există o preocupa
re generală susținută pentru majora
rea exportului și reducerea im
portului, pentru creșterea substan
țială a eficienței activității eco
nomice — este și firesc ca pro
blemele ce se impun a fi rezolvate, 
aflate pe agenda de lucru a organe
lor și organizațiilor de partid, să 
fie complexe. Una dintre acestea — 
după cum ne spunea intr-o discuție 
tovarășul STELIAN GRINDEANU, 
secretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R. vizează do
meniul atit de vast și complex al coo
perării interuzinale și. in ansamblu, 
al aprovizionării tchnico-materiale 
ritmice a unităților industriale.

Prin natura lucrurilor — in
dustria Capitalei fiind puternic di
versificată - ÎNTREPRINDERILE 
BUCUREȘTENE SÎNT ANGRENATE 
ÎN AMPLE LEGATURI DE 'CO
LABORARE, multe din acestea în
deplinind simultan un dublu rol : 
atit de furnizori, cit și de beneficiari 
ai unor materii prime, materiale, 
semifabricate. Marea majoritate a co
lectivelor din aceste întreprinderi — 
între care cele de la uzina de mașini 
electrice, „Electroaparataj", uzina de 
pompe — pe deplin conștiente de răs
punderile ce le revin, își fac datoria, 
livrează la termen și integral par

tenerilor cantitățile prevăzute în 
plan și contracte, acordind o maxi
mă atenție nu numai realizării 
propriilor sarcini planificate, ci și 
creării condițiilor materiale ca uni
tățile „surori", primind Ia timp ceea 
ce au nevoie, să-și îndeplinească rit
mic și 
nului.

Sint 
cauză 
restanțe, in perioada ce a trecut din 
acest ar, față de sarcinile de

în întregime prevederile pla-

insă și EXCEPȚII... Din ce 
uzina „Neferal" a înregistrat

„Invifafie
• I speciala

la datorie ?
Era intr-o seară, la Uzina de vagoane din Arad,X./U- WH.» M ______________

sectorul de'finisaj i, la sfirșitul celui de-al doilea 
schimb. Două vagoane de basculare, care urmau sa 
plece in noaptea aceea spre beneficiar, și-au dat la 
iveală, exact la ora 23, unele defecțiuni la sistemul 
de frinare. A constatat asta, in ultima clipă, șeful de 
echipă C. Răuță. Și, pentru că in atelier rămăsese sin
gur, a alergat la vestiar să-i mai găsească acolo pe cei 
ce plecau acasă. A mai găsit cițiva. I-a informat asupra 
defecțiunilor și i-a rugat să mai rămină puțin. Dar oa
menii erau pe picior de ducă. Unii s-au făcut că nu 
aud, unii s-au făcut că plouă, alții că n-au înțeles, 
unii au spus că nu pot, alții n-aveau realmente timp... 
Răuță s-a intors singur in atelier, a mai găsit acolo 
un controlor de calitate, meseriaș și el, și amindoi s-au 
așternut pe treabă. Au muncit aproape toată noaptea 
făcind ei doi ce ar fi trebuit să facă toți ceilalți. Spre 
dimineață, vagoanele au părăsit uzina, in perfectă 
stare, cu certificatul de bună calitate.

Cum era și firesc, Răuță nu s-a împăcat cu ideea 
Indiferenței unora dintre ei față de o asemenea che-

9 I
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mare. Ața că a doua zi, cind aceștia au revenitmare. Așa că a doua zi, cind aceștia au revenit la 
lucru, el a adunat un mare număr dintre muncitorii 
secției și le-a istorisit cele intimplate. Reacția munci
torilor a fost cea normală : de nedumerire și dezapro- 
bare. . ...

— De ce n-ați rămas, măi tovarăși ? au fost întrebați 
cei in cauză.

Cițiva dintre ei au dat următorul răspuns :
— De ce n-am fost chemați de-acasă dacă era atit 

de important? Și altădată a mai venit'noaptea după 
noi cite o mașină ca să ne aducă la o treabă urgentă 
in fabrică și-’am venit...

Asta era ! Dacă ar fi fost căutați prin noapte, cu o 
mașină, dacă cineva ar fi orbecăit pe la porțile lor 
chemindu-i la uzină pentru aceeași operație, atunci da, 
ar fi înțeles că e important... Dar așa ? Cind ei se 
aflau încă in uzină, iar vagoanele defecte se aflau 
chiar lingă ei, cum putea să-i impresioneze ?

Cum ? Simplu : gindindu-se că, oricare ar fi fost 
condițiile in care erau solicitați, importanța operației 
respective era absolut aceeași. Și mai gindindu-se că, 
știindu-se ultimii care se mai, află in preajma acelor 
importante produse ale uzinei înainte de livrarea aces
tora, ar fi avut datoria să nu se desprindă de ele fără 
siguranța că totul e in ordine.

'Simțul datoriei, abnegația nu așteaptă zile de sărbă
toare și nu se manifestă neapărat in împrejurări spec
taculoase. Poate chiar dimpotrivă : chipul și substanța 
lor autentică se relevă in fapte obișnuite, de zi cu zi. 
Hormale, calme, anonime...

Mihai CARANFTL

Uzina meta
lurgică din Ba
cău : o 
șarjă de 
tă este

nouă 
fon- 
gata

Foto :
E. Dichiseanu

plan ? întrucît întreprinderea de co
lectare a metalelor, tot din Capita
lă, nu-i asigură deșeurile metalice. 
Din ce cauză Fabrica de ma- 
șini-unelte și agregate întîmpină'se
rioase dificultăți în îndeplinirea in
tegrală a planului și prezintă rămi- 
neri în urmă în livrarea unor mij
loace 
ei ?
gust" 
cu întîrziere unele 
prevăzute în contractele de colabora
re. Și, din nefericire, la fel își tra
tează partenerii de contract și alte 
unități, între care’: Uzina de mase 
plastice. în cazul Fabricii de cabluri 
și materiale electroizolante : Filatura 
de lină pieptănată și „Tricodava" (be
neficiar — „Tînăra gardă").

— Nu este normal — aprecia, cu 
prilejul investigațiilor noastre, tova
rășul CONSTANTIN DUMITRACHE, 
director general al uzinei „Grivița 
roșie" — ca, din cauza unor piese

Constantin DUMITRU
Petre NEDELCU

Mihai Catrava, inginer- 
șef adjunct al șantierului 
nr. 4 Energoconstrucția- 
Brăila, a venit aici de la 
început. Adică a fost 
martorul momentului 
simbolic al infigerii pri
mului țăruș, de către 
tehnicianul Victor Cuciuc. 
Acestui moment aveau, 
să-i urmeze atîtea altele. 
Mai întîi au poposit aici 
oamenii 
amintirile vii ale multor 
șantiere : 
macaragii, 
canici, fierari, zidari, 
chesoniști. Pămîntul a 
căpătat în scurt timp as
pect selenar : cu gropi, ca 
niște cratere lunare. Pla
nurile proiectanților prin
deau contur concret. 
Printre principalele obiec
tive : sala mașinilor, cir
cuitul hidrotehnic, sta
ția de pompe, cele două 
chesoane (unul de 900 m 
pătrati și altul, în con
strucție, d? 1 200 m pă- 
trați), coșul de fum inalt 
de 200 metri.

Petre Marinescu, șeful 
șantierului, ne dă cîteva 
date tehnice Reținem o 
cifră care oferă o imagi
ne sugestivă : „Termocen
trala va avea în final o 
putere instalată de 1 950 
MW“. Așadar, un adevă
rat fluviu de lumină, 
lingă milenarul fluviu — 
Dunărea.

Cu cîteva luni in urmă 
mai fusesem pe acest 
șantier. Notam atunci o- 
biectivul central al con
structorilor — coșul de 
fum, ce se executa după 
o tehnologie 
Intre timp, 
spre sfîrșitul 
cut, coșul de 
sprijină pe coloane „în
fipte" prin forare și be- 
tonare la o adincime de 
38 metri, a atins cota fi
nală de 200 metri.

V _____

îmbogățiți de

excavatoriști, 
dulgheri, me- 

fierari,
Pămîntul

deosebită, 
mal precis 
anului tre- 
fum, ce se

constructoriitermocentralei
E53

nouă și furnizorilor de utilaje
trece, de cota finală — 
17 m. Și totuși...

— Unde măi lucrează 
acum Tănase Coman ?

— De citeva luni a ie
șit Ia pensie. A rămas

■ aici fiul lui, ' ~
șeful brigăzii de 
niști. Ștafeta 
bune. La 31
chesonul trebuie să atin
gă cota finală...

Străbatem șantierul în 
lung 
torii
derea —........... _.____ ,
blocul nr. 1 al sălii ca- 
zanelor și corpul inter
mediar pe două grupuri, 
creînd
pentru 
spus, acum montorii sînt 
vioara întîi.

La șantierul Energo- 
montaj stăm de vorbă cu 
Paul Matic.

Ion Goman, 
cheso- 

e pe miini 
martie a.c.

și lat. Conștruc- 
au realizat închl- 

sălii marinilor,

front de lucru 
montori. Altfel

gatelor in probe tehno
logice. Pină atunci insă 
mai avem încă multe 
probleme de rezolvat.

Inginerul Tănase Cara- 
taș, șeful lotului electric, 
împreună cu un întreg 
grup, lucrează 
tens la camera 
mandă, lucrare 
complexitate.

' — Care este, 
„creierul" acestei 
centrale ?

— Dulapurile electrice, 
ni s-a spus. Aici, relee
le, al căror număr este 
de ordinul suteior, vor 
asigura buna funcționare 
a cetății de lumină de la 
Chiscani. Numai 
mea cablurilor 
montate pînă în 
depășește 20 km 
talul de 75 km 
numai la blocul

acum în
de

de
co

rn a re

fapt,de 
termo-

lungi- 
electrice 
prezent 
din to- 

necesarj
nr. 1

Mii de fire, mii de legă
turi, al căror început și 
sfîrșit este cunoscut nu
mai de specialiștii de 
aici, de electricienii lo
tului. -

Montorii au deci acum 
o sarcină grea. Vor fi 
gata, „la zi", și alte lu
crări ale montorilor. Ast
fel, s-au încheiat lucrări
le la echipamentul primar 
din celulele de 110 kV. 
Este în curs de montaj 
turbina nr. 1, la care s-au 
terminat lucrările insta
lațiilor anexe, executîn- 
du-se în prezent închi
derea definitivă a cilin
drului de înaltă presiune.

— Chiar in această 
lună am terminat de 
montat cea mai grea 
piesă de pînă acum, ne 
spunea Paul Matic. Șeful 
de lot Traian Gaură, 

> maistrul Nicolae Matei 
și șeful de echipă Hara- 
Îambie Mologhian, îm
preună cu moițtoril pe 
care îi conduc, au mon
tat statorul 
lui care, 
dispozitivul 
cintărește circa 
tone. Operația s-a înche
iat cu bine. Tot echipa
mentul și îndeosebi pie
sele grele, condensatorii 
turbinei, numai unul cîn- 
tărind 44 tone, sau ci
lindrul de medie presiu
ne, cîntărind 45 tone, 
precum și alte ansamble, 
au fost ridicate prin ta- 
chelaje.

— După cum înfățișați 
lucrurile, se pare că to
tul decurge ceas, fără e- 
moții, fără greutăți ?

— Dacă s-a înțeles așa, 
nu-i bine. Nu cunosc 
muncă pe șantier fără 
greutăți, unde totul de
curge bine- Uitați, chiar 
acum sîntem intr-un im
pas pe care 
știm cum să-l trecem.

— La ce vă referiți ?
— Poate n-or să 

. supere tovarășii, dar 
vorba de nelivrarea 
timp a unor echipamente 
de către uzinele „Vulcan" 
și „Automatica". întîr- 
zierile sînt de 7 pînă la 
9 luni. Timp risipit de 
alții pe care noi va tre
bui să-1 recuperăm. 
Cum 7 — iată întrebarea 
care ne frămîntă. Poate 
că întrebarea asta n-ar fi 
rău șă fie pusă și 
in cauză ?

Am lăsat in urmă 
tieru) și oamenii lui. 
la Chiscani, angajamen
tele au tăria și forma 
oțelului și a betonului. 
Și răspunderea înaltă a 
oamenilor.

generatoru- 
impreună cu 

de ridicat, 
200 de

încă na

«e
e 

la

celor

șan- 
Aicl.

Tudorel OAACEA

(Continuare în pag. a Il-a)

LA UZINA DE VAGOANE DIN DRDBETA TURNLJ-SEVERIN

Preocupări pentru 
modernizarea producției

DROBETA TURNU-SE- 
VERIN (Corespondentul 
„Scînteii", Virgil Tătaru). — 
în acest an, la Uzina de 
vagoane din Drobeta Turnu- 
Severin vor fi asimilate in 
fabricație noi tipuri de va
goane cu caracteristici teh
nice și funcționale superi
oare. „MEVA" — marca 
de fabricație a uzinei — a 
devenit cunoscută atit in 
țară, cit și peste hotare. E- 
forturile colectivului de 
muncă de aici se concreti
zează an de an în perfec
ționarea continuă a proce
sului de producție, realiza
rea unor vagoane cu un 
consum de metal și chel

tuieli tot mai reduse. Un 
exemplu concludent de a- 
plicare a unor soluții -efi
ciente îl constituie noua 
hală de producție, care a 
fost concepută cu o singură 
linie tehnologică pentru 
construirea vagoanelor cis
ternă. în urma unui studiu 
temeinic s-a ajuns la con
cluzia că se poate organiza, 
in același soațiu de pro
ducție, o a doua linie .teh
nologică. Mașinile și utila
jele au fost mai judicios 
reamplasate pe fluxul teh
nologic, s-au asigurat SDV- 
urile necesare, iar în ca
drul acțiunii de autoutilare

s-a realizat un dispozitiv 
de asamblare și sudare a 
diverselor subansamble și 
o presă de ștanțare și am- 
butisare pentru diverse 
profile. în cele 9 luni de 
cind a început fabricația 
la noua linie tehnologică, 
s-au realizat cu aproape 
350 de vagoane mai mult 
față de proiectul inițial al 
noii hale de producție. Sînt 
în curs de aplicare și alte 
inițiative, studii și măsuri 
care vizează atit moderni
zarea producției, cît și u- 
tilizarea. cit mai. deplină, 
a suprafețelor de producție, 
a mașinilor și utilajelor.

■

1

■ HM. VÎLCEA (Coresponden- 
. .tui „Scânteii", Ion Stauclu). —

Din inițiativă comitetului jude
țean de partid, in toate unită
țile agricole'din județul Vțlcea 
se desfășoară, in aceste zile, 
ample lucrări de îmbunătățiri 
funciare. în- zona orașului Dră- 
gășani, pe locurile unde se află 
în construcție un modern sis
tem de irigații, lucrările se des
fășoară din plin. Pînă la aceas
tă dată a fost montată conduc
ta de aducțiune pe o lungime 
de peste 500 m. Muncitorii care 
lucrează pe acest șantier s-au 
angajat să dea in folosință, încă 
din acest an, jumătate din cele

2 500 hectare cite sint cuprinse 
in siștern. La Sirincasa.: .pe ma
lurile Luhcăvățului, peștii 100 
de cooperatori participă zilnic la 
taluzări și la celelalte lucrări de 
regularizare a riului. în lunca 
Oltețului. pe terenurile coope
rativelor agricole Făurești, ÎLa- 
loșu. Diculești și Bă'lcești. sihle 
de cooperatori lucrează la <ie- 
colmatarea canaielor vechi și| la 
executarea a peste 7 000 ml ca
nale noi. Acțiuni similare, ca! și 
lucrări de combatere a eroziu
nii .solului se desfășoară și in 
cooperativele agricole situate 
de-a lungul nurilor Cerna, Pes- 
ceana. Bistrița și altele.
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Actualitatea culturală

STIMAȚI PROFESORI DE EDUCAȚIE FIZICĂ

Nu uitați, 
O m țOPOi IA AER !

® ATLETISM - „CUPA 
DE COSTAL"

• BASCHET - A ÎNCE
PUT RETURUL CAM
PIONATULUI

® VOLEI - VICTORIA 
RAPIDULUI ÎN DER
BIUL FEMININ

(Alte țtiri ți informa
ții in pagina a IlI-a)

Spectacol baschetbalistic, dar foarte puțini... spectatori 
(Sala Floreasca : meciul Dinamo—Politehnica Cluj)

în teorie, oricind, subscriem cu 
toții la ideea că elevii trebuie să facă 
sport in aer liber, pentru a se forti
fica fizic, a se căli. De fapt acesta 
este scopul principal al educației fi
zice, al sportului 1 în practică însă, 
mai ales în sezonul rece — cind 
„retragerea la căldură" este aproape 
generală — asistăm la o insistență 
nefirească de a 
se desfășura o- 
rele de educa
ție fizică musai 
in săli.

Faptul în sine 
n-ar fi, poate, 
chiar atît de cri
ticabil dacă n-ar 
conduce —așa cum se intim,plă de
obicei — la încurajarea și ma
nifestarea unei mentalități cu to
tul și cu totul greșite : „N-avem
sală, nu facem sport 1“ — auzi,
deseori, in unele școli. De a- 
ceea, unele ore de educație fizică nu 
se țin, iar altele se țin ca vai de lume 
în clasă, printre bănci sau pe culoa
re, în praf și curent. In recentele și 
mai vechile noastre raiduri avînd ca 
temă condiția educației fizice in 
școală, am intîlnit numeroase ase
menea situații. Și nu numai cind. 
eventual, afară era ger de crăpau 
pietrele (in ultimele ierni, nu-i vor
bă, astfel de zile au fost tot mai 
rare), ci chiar cind natura — gene
roasă din fire — „avansa" zile de 
primăvară. Ca, spre exemplu, în acest 
februarie...

De ce această mentalitate ’a unele 
conduceri de școli și la unii dintre 
profesori, a căror menire este tocmai

aceea de a stimula elevii să facă miș
care cit mai multă în aer liber ?

La început prezentăm cititorilor — 
pentru reflecție dacă doresc — „ex
plicațiile" primite (sîmbătă, 17 fe
bruarie) din partea profesorilor care 
conduceau asemenea ore, precum și, 
succint, ambianța din săli (afară — 
repetăm : soare, cald 1).

RAID ANCHETĂ ÎN ȘCOLI

Școala generală nr. 5. Ora de edu
cație fizică a clasei a Il-a D se des
fășoară intr-o sală improvizată, la 
demisol, a cărei aerisire o asigură, in 
principal, ușa deschisă spre culoa
rul interior.

— De ce nu lucrați afară ?
— Nu sînt pregătiți copiii.
— Cum adică ?
— ...toți sînt răciți.
Ni se dau asigurări că „orele de 

educație fizică se fac și în curte, însă 
numai cind este frumos... Situația pe 
care ați intilnit-o acum este o excep
ție...".

La școala generală nr. 31, clasa a 
V-a D se află, de asemenea, în sala 
de sport. Condițiile ar fi ceva mai 
bune dacă sala ar fi aerisită. De 
abia către jumătatea orei se deschid 
ferestrele...

— Nu puteați lucra pe terenul din 
curte ?

— Ba da. Asfaltul însă nu s-a uscat 
peste tot...

— Deci numai astăzi...
— Desigur. Cind a fost zăpadă, am 

primit indicații de la inspectoratul 
școlar.

— Cam cite ore de educație fizică 
ați făcut' în aer liber, în această 
iarnă ?

— Cîteva numai... Dar, să știți, 
copiii se joacă ei 
singuri foarte 
mult afară.

La două dintre 
școlile vizitate a- 
poi, n-am vrut să 
deranjăm orele. 
Elevii intraseră in 
sală și începuseră 

activitatea. în speranța că vor ieși 
totuși afară, am așteptat un timp in 
curte, admirind terenurile de sport. 
Cit de „argumentate" ar fi fost răs
punsurile profesorilor respectivi nu 
putem ști. Sîntem siguri însă că Ia 
școala generală nr. 1 „partida" de 
mini-baschet cu clasa a IV-a s-ar fi 
desfășurat mai bine pe terenul asfal
tat din curte. La liceul „C. A. Ro- 
setti", un fapt ceva mai curios : gru
pele — demixtate — ale uneia din 
clasele a VÎI-a sînt amîndouă... in 
aceeași clasă. Afară, pe diferitele te
renuri, doar cine nu vrea nu face 
sport. (1).

Simțim nevoia să facem o preci
zare : situația sălilor de sport (des-

lon DUMITRII!

(Continuare in pag. a IlI-a)
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LA TEATRUL GIULESTI Witold Lutoslawski

Expoziția

Scriitor ț! presti
gios om de teatru, 
Victor Ion Popa și-a 
dedicat aproape în în- 
tregime preocupările 
scenei. Angajat des
chis, conștient, entu
ziast în această acti
vitate, scriitorul a 
primit osmotic parcă 
influența vieții tea
trale, oferindu-i tot 
ceea ce avea mai bun, 
mai frumos și mai o- 
riginal arta sa. Indes
tructibil legată de ac
tivitate^, de preocu
pările sale în 
domeniu, o 
expoziție de 
caricaturi și 
grafie ni-1 relevă p~ 
Victor Ion Popa in
tr-o postură mai pu
țin cunoscută publi
cului larg — aceea de 
desenator.

Premiera Teatrului 
Ciulești, cu 
„Răzbunarea 
rului", a fost 
tă,

acest 
recentă 
grafică, 

sceno- 
pe

piesa 
sufleu- 
însoți- 

concomltent, de 
vernisajul, în holul 
teatrului, al unei ex
poziții cu lucrări de 
grafică 
Victor 
lungul 
cariere, 
numai 
ardența unei pasiuni 
creatoare, dar denu
mește, în același timp, 
elemente ce au in
trat în orizontul cul
tural al artistului. 
Proiectele de sceno
grafie ale unor piese 
românești și stră
ine, portrete ale u- 
nora dintre cele mai 
remarcabile persona
lități ale teatrului ro
mânesc, ca și desenele 
în creion sau tuș pe 
diverse teme, ates
tă tot atîtea preocu
pări, preferințe, pa
siuni.

de 
derealizate

Ion Popa de-a 
întregii

Expoziția, nu 
că ilustrează

sale

Ion Popa“
Autoportretul scrii

torului care se imagi
nează în personajul 
„nea Costică" 
„Răzbunarea s 
rului" deschide 
că, emblematic, 
treaga expoziție.

Iubitor 
cristaline, 
cizelate, 
Popa a știut, în acti
vitatea sa de sceno
graf, să așeze o dreap
tă cumpănă între in
teligență și patos, în
tre idee și expresie, 
între inspirație și cul
tură. Indiferent că 
sînt proiecte pentru 
„Azilul de noapte" de 
Gorki, pentru „Come
ta" de D. Anghel sl 
Șt. O. Iosif, peritru 
„Vara" de Jean Coc
teau sau pentru pro- 
priile-i 
„Moartea^ 
mea", 
gula" 
apare 
librat, 
de i 
prin 
veră 
motiv.
reprezentării eu mij
loacele graficii a tex
tului, a imaginării u- 
nor ambianțe scenice 
specifice lui, au fost 
rezolvate cu rigoare, 
cu răbdarea de a 
șlefui și reveni asupra 
unei idei pînă la ob
ținerea formei ultime, 
definitive.

Actorii șl oamenii 
de teatru în mijlocul 
cărora a trăit, cu co
laborarea cărora și-a 
pus în scenă piesele, 
personalitățile cultu
rale de prestigiu pe 
care le-a cunoscut a- 
par, variat ipostazia- 
te, în numeroase por
trete. Fără a avea ni-

' din 
sufleu- 

par-
, în-

de purități 
de forme 

Victor Ion

piese — 
prietena 

„Felix", „Cali- 
— etc., autorul 
la fel de echi- 

un echilibru 
natură clasică 
zăgăzuirea se- 
a fluxului e- 

Dificultățila

mie grotesc, contor
sionat, caricaturile sa
le articulează în clte- 
va trăsături precise, 
revelatoare, datele e- 
sențiale ale personali
tății. Timbrul grav, 
expresia concentrată 
a unora, sclipirile de 
veselie din ochîi alto
ra restituie, pentru 
privitorul de azi, ima
ginile, documentare 
aproape, ale lui N. 
Iorga, Mircea Eliade, 
N. Titulescu, I. M. Sa- 
doveanu, Aristide De
metriad, Maria Ven
tura, C- Tănase, N. 
Storin, Ion Iancovescu, 
Lucia Sturdza Bulan- 
dra etc. Indeminarea 
în a cuprinde din cî
teva linii trăsăturile 
caracteristice ale u- 
nei figuri, continuu e- 
xersată, apare și din 
rapidele schițe de ca
racter sau 
meroasele 
te de mici 
în care _ ____ ....
scrutează cu .severita
te propria înfățișare. 
Aceleași calități plas
tice care pot fi remar
cate în surprinderea 
și creionarea sponta
nă, cu vervă, a por
tretelor apar și In 
cele tre! schițe cu un 
pronunțat caracter so
cial î „Afaceriștii", 
„Bancherii la sfat" 
sau „Snobism", care 
demonstrează lucidi
tatea cu care Victor 
Ion Popa privea viața 
socială contemporană 
lui, ironia și In a- 
celași timp 
deloc 
care a știut să-i cre
ioneze 
aspecte.

din nu- 
autoportre- 
dimensiuni 
autorul tși

în 
eloclnța, 

retorică, cu

cîteva dintre

Marina PREUTU

EXPOZIȚII
• „Arta monumentală în U.R.S.S." 

— se intitulează expoziția de foto
graf ii, ce poate fi vizitată,', la.'. galeriile 
de artă „Orizont" (Bd. „N; Bălcescu", 
20), începînd de marți 27 februarie.

• Miercuri, 28 februarie, la gale
riile de artă „Apollo" (cal. Victoriei 
56) va avea loc vernisajul unei noi 
expoziții de grup, în cadrul căreia 
prezintă lucrări Ion Stendl, Teodora 
Moisescu-Stendl și Monica Scurtu- 
Damian.
• Sculptorul Grlgore Patrlchî își 

prezintă lucrările la galeriile de artă 
„Simeza" (bd. Magheru, 20), începînd 
de sîmbătă 3 martie.
• ARAD (Corespondentul „Scîn- 

teii", C. Simîon). Printre acțiunile 
cu caracter politico-educativ de masă, 
organizate pe baza programului ini
țiativei recent lansate de Consiliul 
județean Arad al F.U.S. — „Fiecare 
cetățean al județului Arad un bun 
proprietar, gospodar și producător 
socialist" — se numără și vernisajul 
expoziției „Nu, risipei și chiulului I“, 
care a avut loc la 23 februarie a.c. 
în sala „Forum" din municipiul Arad. 
Organizată de comitetul județean de 
cultură și educație socialistă, în co
laborare cu consiliile județean și 
municipal ale sindicatelor și centrul 
județean de îndrumare a creației 
populare și a mișcării artistice de 
masă, expoziția. cuprinde peste 100 
de lucrări executate de colectivele 
gazetelor satirice de la uzina de va
goane, uzina textilă „30 Decembrie", 
uzina de strunguri, fabrica de con
serve „Refacere^", întreprinderea de 
industrie locală „Progresul" Arad și 
de la întreprinderea județeană de 
industrie locală Ineu.

SIBIU (Corespondentul „Scînteii". 
N. Brujan). La muzeul „Brukenthal" 
a fost inaugurat zilele acestea un 
nou salon de artă integrat în cir
cuitul de bază al galeriei și care este 
destinat prezentării celor mai valo
roase lucrări realizate și inspirate din 
realitățile și frumusețile sibiene. 
Pentru o primă perioadă de circa 3 
luni, salonul găzduiește lucrări repre
zentative ale artiștilor plastici si- 
bieni Trude Schullerus, Else Roth 
și Hans Hermann, decani de vîrstă 
al filialei U.A.P. Sibiu. Salonul va 
prezenta în viitoarele sale ediții 
lucrări de Rhea Radu Silvia, Nicolae 
Iorga, Erwin Kuttler, Marius Barcan 
și alții.

ECRAN
• Moartea regelui negru — pro

ducție a studiourilor cehoslovace, în 
regia lui Jiri Sequens. Film de fac
tură polițistă, interpretat de Jaroslav 
Marvan, Josef Vinklâr, Jana Brej- 
choya etc.

o Eu nu văd, tu nu vorbești, ei 
nu aude — producție a studiourilor 
italiene, în regia lui Mario Camerini. 
Comedie,, avînd în distribuție pe ac
torii Alighiero Noschese. Enrico 
Montesano, Vittorio de Sica.
• Cupa gloriei — producție a stu

diourilor engleze, realizată de Tony 
Maylan. Film in culori, prezentînd 
meciuri de fotbal din „Cupa An
gliei".

„Opera de artă este un fenomen 
complex. Desăvirșirea operei, ade
vărata ei realizare, este încununată 
de recepția ascultătorului. Singurul 
lucru pertinent este acela că arta 
poate fi recepționată, înțeleasă". 
Iată exprimat aci, ca într-o măr
turisire de credință, întregul ideal 
estetic — dar in egală măsură și 
etic — al unui mare artist, al unui 
mare creator al epocii contempo
rane, Witold Lutoslawski. Prezența 
sa, zilele trecute, în Ateneul mu
zicii românești — ca interpret-diri- 
jor al propriilor sale creații — se a- 
lătură, astfel, unor prezențe me
morabile în acest for de cultură, in- 
cepînd cu George Enescu, Richard 
Strauss, Igor Strawinski 
Bartok.

Witold Lutoslawski este, 
văr, un umanist al epocii

■ porane pentru că umanistă este a- 
titudinea sa față de evenimentele 
lumii de astăzi. Există, indiscu
tabil, la Lutoslawski o speranță 
continuu reînnoită, o încredere ne
strămutată în capacitatea de a acționa 
constructiv a omului. Viziunea 
gică — mă gindesc la „Muzica

sau Bela

In ade- 
contem-

tra- 
fu-

nebră", dedicată memoriei Iul Bela 
Bartok, luorare executată in acest 
memorabil concert al Filarmonicii 
bucureștene — oricât de apăsătoare, 
face loc unor clarificări, unor ilu
minări ale conștiinței ; tragismul 
este sobru, statuar. Și, ca la toți 
marii creatori, opera de artă este 
pentru Lutoslawșki rezultatul u- 
nei adresări sincere și respon- 

foarte directe, în afara cri- 
sau convenien- 

profesional, fie 
aceea, lucrări ca 
Concertul pentru 

scrise la o 
aproape un sfert de

nei 
sabile, 
căror prejudecăți 
țe de ordin fie 
social. Tocmai de 
Simfonia I sau 
violoncel șl orchestră, 
distanță de 
veac, impresionează puternic dato
rită expresiei lor directe, 
te, în adevăr tulburătoare.

Trebuie menționat, de 
că alături de compozitor, 
substanțial l-a avut violoncelistul 
austriac Heinrich Schiff, maestru de 
primă importanță al instrumentului 
său ; prin participarea sa, ca și a 
orchestrei Filarmonicii de Stat 
„G. Enescu", Concertul de violon
cel a fost conturat la dimensiunile 
unei capodopere a genului.

SCENA
• TEATRUL MIC prezintă 

miera : „Dragostea noastră" de 
via Andreescu și Th. Mănescu. 
gia și scenografia : Constantin 
drescu. 
drescu, 
artist 
Nicolae

pre- 
Sil-
Re- 
Co-
Co-Interpreți : Constantin 

Magda Popovici, Ion Manta, 
emerit, Victoria Gheorghiu, 
Pomoje.

• TEATRUL DRAMATIC „BA- 
COVIA" anunță premiera comedi
ei lui Ion Băiețu, „Preșul". Regia : 
I. G. Russu. Scenografia : George 
Doroșenco. Cu : Radu Cazan, Ileana 
Tarnavschi, Mișu Rozeanu. Puiu 
Burnea, Liviu Rus, Ioana Ene, Doru 
Atanaslu, Despina Prisăcaru, • Sică 
Stănescu, Lucia Cosmeanu-Mayer, 
Mihai Dragoi, Mircea Isăcescu.

• TEATRUL DE DRAMA ȘI CO
MEDIE DIN CONSTANȚA pre
zintă comedia lui Victor Efti- 
mîu, „Dansul milioanelor", miercuri 
28 februarie 1973, ora 19,30. Regia : 
Ion Drugan. Scenografia : Mihai To
fan. In distribuție : Dan Herdan, Io- 
landa Copăceanu-Mugur, Emil Sassu,Manifestări culturale în Vrancea

FOCȘANI (Corespondentul „Scîn- 
teii", Ioii' Nistor). — Timp de so 
lunii), cas'Kle'de cultură și 'Căiminele 
culturale dih orașele și comunele 
județului Vrancea vor găzdui cea 
de-a treia ediție a „Lunii culturii, 
științei și educației" — Vrancea 1973. 
Cu acest prilej vor fi organizate 
dezbateri, expuneri, simpozioane, 
mese rotunde, seri de Întrebări și 
răspunsuri pe teme ca : „Munca — 
ideal moral, imperativ al construc
ției societății socialiste și comu
niste", „Conștiința și atitudinea mo
rală", „Convingeri comuniste și de
prinderi de comportare comunistă", 
„Tineretul și normele de conduită în 
societate", „Rolul femeii în via(a 
social-politică a țării", „Orașul nos
tru în cincinalul 1971—1975", „O zi 
pe lună lucrăm cu materiale eco
nomisite" ș.a.

în numeroase localități vor avea 
loc întîlniri între cetățeni și eroi ai

muncii socialiste, scriitori, regizori 
.de film ■ și teatru, maeștri aispor- 
' tuhti: O'sesiune de comunicări știin- 
'tifle®.va 'fi"d®-fcâtă vieții și operei 
lui loan Slavici, cu ocazia împlinirii 
a 125 de ani de Ia nașterea scriito
rului.

Seri de poezie, expoziții de pic
tură, sculptură și fotografie, con
cursuri „Cine știe cîștigă", întreceri 
sportive completează agenda mani
festărilor ce vor fi găzduite timp da 
30 de zile de toate localitățile ju
dețului.

Sîmbătă, 24 februarie, în sala Tea
trului din Focșani a avut loc adu
narea festivă de deschidere a ma
nifestărilor. Au luat parte Simion 
Dobrovici, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al comitetului jude
țean de partid, loan Jinga, vice
președinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, un numeros 
public.

Festivalul rapsozilor populari
BRĂILA (Corespondentul „Scin- 

teii", N. Grigore Mărășanu). — Timp 
de trei zile, în sala Teatrului muni
cipal „Maria Filotti" din Brăila s-a 
desfășurat primul festival-concurs al 
rapsozilor populari — „Pștrea Crețu * 
Solcan". Organizat de comitetul ju
dețean de cultură și educație socia
listă, în colaborare cu. comitetul ju
dețean U.T.C., consiliul județean al

sindicatelor, U.J.C.A.P. și U.J.C.M., 
festivalul a avut drept scop depista
rea și valorificarea unor valoroase 
creații din tezaurul nostru folcloric. 
Aproape 40 de concurenți din 18 ju
dețe ale țării au interpretat cel» 
mai autentice cintece și balade din 
repertoriile lor, scoțînd la iveală 
frumusețea nealterată a cîntecului 
popular.

(Urmare din pag. I)

sau repere in sumă de cîteva sute 
sau mii de lei, să nu putem finaliza 
produse în valoare de milioane de 
lei. Consider necesar ca fiecare uni
tate să aibă incluse in plan și co
laborările, să raporteze despre sta
diul indeplinirii lor și să răspundă 
de nerespectarea acestora, ca și în 
cazul nerealizării celorlalte sarcini 
ale planului.

Propunere justă care, alături de 
alte măsuri ce se impun luate, 
(conducerile unităților restanțiere 
cunosc bine ce trebuie întreprins), ar 
fi menită să lichideze „conflictele" 
și să cultive armonia și disciplina 
in marea familie a unităților indus
triale ale municipiului București.

Dat, de multe ori, UNELE ÎNTRE
PRINDERI DIN CAPITALA SINT 
puse In situația de a nu-și 
REALIZA RITMIC ȘI LA NIVELUL 
MAXIMAL SARCINILE DE PLAN 
DATORITA UNOR UNITĂȚI FUR
NIZOARE DIN ȚARĂ. într-o ase
menea situație dificilă se află uzina 
„Autobuzul" Ce arăta un inventar 
de ultimă oră al lipsei de produse 
in cooperare, care stăruie de la În
ceputul acestui an în Întreprinderea 
bucureșteană ? Ne răspunde tovară
șul ION NENCIU, secretarul comi
tetului de partid al uzinei :

— Situația „la zi" a livrărilor ? 
Față de 580 motoare, cite trebuia să 
primim pînă la această dată. Uzina 
mecanică Muscel ne-a expediat nu
mai 304 motoare. Tot această între
prindere nu ne-a livrat 292 punți 
spate și 61 punți față. La fel. grafi
cele de livrări prevedeau ca uzina 
„Steagul roșu" din Brașov (din a- 
ceeași centrală industrială), pînă la 
19 februarie, să expedieze 228 mo
toare și 228 axe pentru autobuze. 
Am primit numai 130 motoare și 175 
axe. în aceste condiții înregistrăm 
o restanță de 100 autoutilitare, greu 
de recuperat, dacă cele două între
prinderi furnizoare nu vor înțelege

să-și onoreze, cel puțin în ceasul 
al 11-lea, obligațiile contractuale.

Concluzia ? întrucît recent Ia „Au
tobuzul" au analizat lucrurile un 
adjunct al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini grele, di
rectorul general al Centralei indus
triale de autocamioane și tractoare 
din Brașov și directorul Uzinei me
canice Muscel, considerăm că, prac
tic, situația livrărilor de semifabri
cate se va îndrepta radical. In ul-

vehemen-

asemenea, 
un aport

Longin Mărtoiu, Ana Mlrena, Costel 
Rădulescu, Romeo Mogoș, Ion An
drei.

• TEATRUL RADIOFONIC pre
zintă în această săptămînă :

— luni, 26 februarie, in premieră 
Femeia fericită de Corneliu Leu. In 
distribuție : Clody Berthola, Nineta 
Guști, Mircea Albulescu, Teodora 
Mazanitis.

— marți, 27 februarie, scenariul ra
diofonic Fundătura florilor, de Ionel 
Hristea.
creația 
Eugenia Bădulescu, George Măruță, 
Amza Pelea, Victoria Mierlescu,

Din distribuție amintim 
actorilor : Ion Marinescu,

— miercuri, 28 februarie, Stîlpii so
cietății de Henry Ibsen. In distribuție: 
Toma Dimitriu, Ana Barcan, Clody 
Berthola, Fory_ Etterle, Mircea Con- 
stantinescu, * 
cea, George 
dra și alții.

Ion Manta, Tanți Co- 
Măruță, Natașa Alexan-

— vineri, 2 
Salem de Arthur Miller, 
radiofonică de Mihnea 
Interpreți : Vily Ronea, N. Siretea- 
nu, Ecaterina Șahighian, Victor An
tonescu, Beate Fredanov, Liliana 
Tomescu, Ion Manta, Constantin 
Codrescu, Fory Etterle. Clody Ber
thola, Ion Henter, Dinu Ianculescu.

martie, Vrăjitoarele din
Adaptare 

Gheorghiu.

TURNEE BUCUREȘTENE
• TEATRUL DE STAT DIN SI

BIU — în cadrul unui turneu in Ca
pitală — prezintă : luni 26 februarie, 
ora 20, la teatrul „Lucia Siurdza 
Bulandra" — sala Schitu Măgureanu.
— „Tragedia fecioarei" de Fran
cis Beaumont și John Fletcher. 
Regia : Iulian Vișa. Scenografia : 
Adriana Leonescu. în distribuție : 
Valeriu Paraschiv, Avram Besoiu, 
Manuela Marinescu-Codrat, Dana 
Bolintineanu, Petre Lupu, Marius 
Niță, Ion Ghișe, Viorica Popescu, 
Emilia Porojan, Constantin Măru, 
Nae Fjoca-Acileni, Teodor Portă- 
rescu, Radu Basarab.

— marți, 27 febr. a.c. In sala „TEA
TRULUI MIC" — str. C. Miile Ia 
ora 16 — „Femeia fericită" —
de Corneliu Leu. Regia : Mihai Ra- 
doslavescu. Scenografia : Erwin
Kuttler. în distribuție : Petre Lupu, 
Dana Bolintineanu, Livia Baba, 
Mircea Hîndoreanu, Ion Buleandră, 
Kitty Stroescu, Ion Ghișe, Paul Mo- 
canu, Teodor Portărescu, Stelina 
Stoicovici; la ora 20 — „Don Juan" de 
Mol icre. Regia : Mihai Dimiu. Sceno
grafia : Erwin Kuttler. în distribu
ție : Ștefan Velniciuc. Nicu Nicu- 
lescu, Manuela Marinescu-Codrat. 
Constantin Stănescu, Ovidiu Stoichi- 
ță, Marius Niță, Costel Rădulescu — 
artist emerit, Dana Bolintineanu, 
Geraldina Basarab, Petre Lupu, Teo
dor Portărescu, Paul Mocanu, Mir
cea Hîndoreanu, Ion Ghișe.

60 în prima decadă, 80 în a doua și 
40 în a treia — pînă în prezent nu 
s-au expediat decît 64 de boghiuri.

Ce părere are conducerea U. M. 
Timișoara ? Ne răspunde ing. WAL
TER WEISSENBURGER, inginer șef 
cu probleme de producție în această 
întreprindere :

— La realizarea boghiurilor pe 
care trebuia să le livrăm „Griviței 
roșii" contribuie, în afară de noi, 
însăși uzina beneficiară cu 6 repere

Lucrări de larg 
interes social 

în cartier
Ca răspuns la o 

scrisoare trimisă re
dacției, Consiliul popu
lar al municipiului 
București ne-a făcut 
cunoscut următoarele : 
„în cadrul ansamblu
lui de locuințe Titan, 
rețeaua comercială 
este în curs de com
pletare. în actualul 
cincinal se prevede 
realizarea a încă 13 
dotări comerciale și 
unități de prestări 
servicii către popula
ție, precum și a ma
gazinului universal ce 
urmează să fie ampla
sat pe Bd. Leontin 
Sălăjan. De asemenea, 
în acest cartier va fi 
amplasată încă o pia
ță. în momentul de 
față se amenajează în 
fostul local al școlii 
nr. 79 o grădiniță cu 
300 de locuri ; în pri
măvară vor fi date în 
folosință o grădiniță 
și o creșă cu 340 de 
locuri, lîngă școala ge
nerală nr. 196. Planul 
de perspectivă pre
vede construirea, pînă 
în anul 1980, a unui 
complex cultural, care 
va cuprinde un club, 
un cinematograf, o bi
blioteca și o librărie".

Fiii sau obștea ?
Soții Dumitra și Ion 

Diaconu din comuna 
Măciuca, județul Vîl- 
cea, au trimis redac
ției noastre o sesizare. 
Semnatarii arătau că 
sînt bătrîni și bolnavi 
— soția suferindă de 
astm, iar soțul ’ orb — 
și nu sînt suficient 
ajutați de cooperativa 
agricolă de producție 
și consiliul popular 
comunal ; solicitau 
mai mult sprijin, in
clusiv ajutor bănesc 
necesar procurării 
unor medicamente și 
deplasarea la Bucu
rești ■ pentru control 
medical. Am adresat 
scrisoarea tovarășului 
Vintilă Floarea, se
cretar al comitetului 
comunal de partid, cu 
rugămintea de a-i ana
liza conținutul și a ve
dea în ce măsură pot 
fi ajutați. Răspunsul, 
sosit de curînd la re
dacție, ne înfățișează 
două aspecte la care 
ne referim în rîndu- 
rile ce urmează. în 
primul rînd, nu se 
poate spune că soții 
Diaconu nu s-au bu
curat de atenție din 
partea consiliului
popular comunal si a 
consiliului de condu

cere al C.A.P. EI pri
mesc cjte o pensie 
de 150 lei lunar de la 
C.A.P. și lot ajutător; 
în fiecare an au pri
mit de la consiliul 
popular lemne pentru 
foC (în anul 1970 a- 
cestea li s-au dat gra
tuit), iar C.A.P. le-a 
pus la dispoziție ate
laje pentru a le trans
porta la domiciliu. Cel 
de-al doilea aspect are 
o semnificație socială 
mai profundă, față de 
care socotim necesar 
să luăm atitudine. 
„S-a constațat, totuși,
— precizează tov. 
F.P. în răspunsul său
— că în comună cei 
doi bătrîni au trei co
pii cu posibilități de 
a-i ajuta pentru a 
duce o viață normală, 
și încă un fiu, cu 
muncă de răspundere, 
în Brașov, care, de 
asemenea, ar putea 
să-i ajute. Toate aces
tea fac să nu li se 
poată forma dosar 
pentru ajutor social 
din partea statului, 
deoarece , sînt alte ca
zuri mai îndreptățite".

Este greu de înțeles 
cum cei 4 copii se 
complac ca părinții lor 
să ajungă în situația 
de a li se face dosar 
de ajutor social pen
tru a-și îngriji sănă
tatea. Cum de-i rab
dă inima, cum de-și 
găsesc odihnă, cînd 
știu că părinții lor — 
astăzi oameni bătrîni. 
neputincioși — se des
curcă așa cum pot 
primind doar ajutorul 
obștei ? Ce altă satis
facție mai mare poate 
fi pentru copii decît 
aceea de a-și ajuta 
părinții care le-au dat 
viață, i-au crescut ca 
să ajungă „cu posibi
lități" și „muncă de 
răspundere" 1

Au încălcat 
legile țării 

și ale omeniei!
Stanca Gh. Grigore 

din comuna Murgași, 
județul Gorj, a sesizat 
redacției că șantierul 
Orșova, la care a fost 
angajat, și întreprin
derea de construcții 
forestiere Rm. Vîlcea, 
de care aparține șan
tierul,..nu au întocmit 
actele de constatare'a 
accidentului «de jniin- •, 
că suferit în luna fe
bruarie 1971, din care 
cauză nu poate obține 
pensia ce i se cuvine. 
Am adresat scrisoarea 
Procuraturii județene 
Mehedinți. Răspunsul, 
precizează că „acci
dentul, fiind pro
dus cu ocazia deplasă
rii pentru aprovizio

nare, este asimilat 
accidentelor de mun
că și, potrivit H.C.M. 
2 896/1966, legii 27/1966 
și H.C.M. 252/1967 (ul
timele două republica
te), se cercetează de 
către o comisie numi
tă prin decizie de con
ducerea întreprinderii. 
Deși obligate de actele 
normative citate, nici 
întreprinderea și nici 
șantierul nu au luat 
măsuri de cercetare a 
accidentului și de în
tocmire a procesului 
verbal. Aceasta s-a fă
cut abia la 28 decem
brie 1972 (deci după 
aproape doi ani, timp 
în care fostul salariat 
nu a beneficiat de 
drepturile bănești a- 
cordate de legile țării 
— n. n.), ca urmare a 
intervenției noastre la 
Inspectoratul pentru 
protecția muncii din 
cadrul Direcției jude
țene pentru probleme 
de muncă și ocrotiri 
sociale Mehedinți". 
După cum rezultă din 
răspuns, tot în urma 
intervenției procu
raturii, Inspectoratul 
pentru protecția mun
cii a... binevoit să tri
mită accidentatului un 
exemplar al procesului 
verbal pentru a fi 
prezentat comisiei de 
expertiză a capacită
ții de muncă, în vede
rea întocmirii dosaru
lui de pensionare.

Faptele petrecute 
sînt greu de calificat. 
După ce că întreprin
derea la care a lucrat, 
ca dulgher, Stanca 
Grigore, a încălcat nu 
numai legile țării, dar 
și ale omeniei, Inspec
toratul pentru protec
ția muncii, organism 
cu atribuții exprese in 
acest sens, așteaptă 
intervenția procuratu
rii ca să-și facă dato
ria. în încheierea răs
punsului se precizea
ză că procuratura a 
cerut inspectoratului 
respectiv să ia măsuri 
de sancționare contra
vențională a celor vi- 
novați de asemenea 
abateri de la dispozi
țiile legii. Foarte bine! 
Numai că simpla sanc
ționare a unor biro- 
crați (ca să nu-i nu
mim altfel) nu-1 ajută 
cu nimic pe cetățeanul 
care, din vina lor, 
timp de doi ani n-a 
beneficiat de drepturi
le 'bănești Conferite de 

' lege'. Așa' 'stînd' '’lucru
rile, în spiritul echită
ții și dreptății, foruri
le de resort au datoria 
să-1 sprijine pe cel în 
cauză pentru a recu
pera, de la cei vino- 
vați, sumele de bani 
de care în mod ilegal 
a fost frustrat.

Neculai ROȘCA

Corespondenții 
„Scînteii" 
transmit:

„Ecotehnica '73"
La Bacău a fost inaugurată o 

amplă acțiune de propagandă 
tehnico-economică organizată de 
consiliul județean al sindicate
lor și cabinetul pentru proble
mele de organizare științifică a 
producției și a muncii. Aflată la 
cea de-a V-a ediție, „Ecoteh- 
nica ’73“ își propune să reia, pe 
un plan superior, acțiunile din 
anii trecuți privind cercetarea 
științifică, perfecționarea condu
cerii economiei, organizarea 
producției și a muncii, prezen
tarea unor noi tehnologii de 
fabricație. în acest scop, sînt 
programate în toate centrele 
muncitorești din județ peste 400 
de simpozioane, colocvii, dezba
teri, schimburi de experiență și 
altele.

A

îmbunătățirea 
transportului

in comun
La Făget a fost dată în folo

sință o modernă autogară, de 
serviciile căreia vor beneficia 
zilnic peste 1 000 de călători. 
După cum ne-a informat ingi
nerul Gheorghe Gelca, directo
rul I.T A. Timișoara, îmbunătă
țirea condițiilor de transport pe 
raza de activitate a acestei în
treprinderi are în vedere, pentru 
acest an, mărirea parcului de 
autobuze, deschiderea de noi 
trasee, prelungirea celor exis
tente, extinderea platformei 
autogării Timișoara.

20,45 Roman foileton „Piatra lu-
. j

t V

PROGRAMUL I

nii“. După romanul lui W. 
Collins. Episodul III.

21,30 Revista literară TV. Scriito-
rul ca expresie a luptei pen
tru un ideal de adevăr, de 
dreptate și' de frumos. înre
gistrare de la Uzina Tracto- i 
rul Brașov.

22,30 24 de ore.
20,50 Stadion.

17,30 Curs de limba franceză. Lee- PROGRAMUL U
ția a 43-a.

18,00 Telex. 20,00 Avanpremiera.
18,05 La ordinea zilei. Azi, tn Ju- 20.05 Film serial pentru copii :

dețul Prahova.
18,20 Căminul.

,,Delfinul Flipper".
22,30 Dans și muzică de pretutin-

19,00 Scena — emisiune de actua- deni. Dansuri țărănești ungă-
litate și critică teatrală. re.

19,20 1001 de seri. 21.'00 ..Gîzele Deltei" — film docu-
19,30 Telejurnal • Cincinalul îna- mentar de Dona Barta.

inte de termen — cauză‘a în- 21,25 Publicitate.
tregului popor. 21,30 Film artistic : „Tutunul" (se-

20,00 Cîntecul săptămînii. ria I), producție a studiouri-
20,05 Ancheta TV : „D.M.H.- — Dl- lor cinematografice din R. P.

recțla Mișcării Hirtiilor (II). Bulgaria.

...Cîtă dreptate are, în propune
rea sa cu privire Ia disciplinarea 
relațiilor de cooperare, tov. Con
stantin Dumltrache, directorul gene
ral al uzinei „Grivița roșie !“.

Pentru exactitate, trebuie să pre
cizăm că și UNELE ÎNTREPRIN
DERI DIN CAPITALA ÎNREGIS
TREAZĂ SCĂDERI DE RITM IN 
ONORAREA OBLIGAȚIILOR CON
TRACTUALE — DE COOPERARE

UNA COOPERARE
ÎNTRE UZINE

tiinele zile, uzina bucureșteană a 
primit cantități suficiente de motoa
re din partea furnizorilor — așa ni 
s-a spus la comitetul municipal de 
partid. .

ALT CAZ. La uzina de utilaj chi
mic „Grivița roșie" planul la vagoa
ne cisternă nu a fost îndeplinit 
integral. Principala cauză ? Nelivra- 
rea la termen. conform graficelor 
stabilite, a boghiurilor de către Uzi
na mecanică din Timișoara. Astfel, 
planul pe luna ianuarie prevedea 
expedierea a 160 boghiuri. Livrările 
(in mare intirziere) au început in 
jurul datei de 20 ianuarie. Lucrurile 
nu s-au îndreptat riici în februarie. 
Față de un plan de, 180 boghiuri — 
cu următoarea ord'ne de livrare ;

din oțel turnat, Uzina de vagoane 
din Arad cu 5 repere forjate, (izina 
„23 August" București cu cadre tur
nate din oțel, „Vulcan" din Capitală 
cu traversa dansantă din oțel. U- 
zina de piese auto Sibiu cu două 
tipuri de arcuri de suspensie și Fa
brica de osii și boghiuri Balș, cu 
osiile pentru boghiuri. Or, aceste 
întreprinderi — uzina din Sibiu, mai 
ales — nu și-au onorat la timp și 
integral contractele. In luna februa
rie au Intirziat să ne trimită piese 
din oțel turnat chiar beneficiarii bo
ghiurilor, care sînt furnizorii acestor 
repere, adică uzina de utilaj chimic 
„Grivița roșie" din București, și ea 
continuă să ne livreze foarte ane
voios piesele respective.

8AU DE LIVRARE A ANUMITOR 
MATERII PRIME Ș.A. — CĂTRE 
UNITĂȚI DIN ȚARA. în acest an, 
uzina „Tractorul" din Brașov nu a 
primit la timp 300 anvelope, de la 
„Danubiana" din Bucureșți ; Fabrica 
de confecții din Craiova — țesătu
rile contractate cu „Flamura roșie" ; 
„Bumbacul" Timișoara — tălpi 
monolit de la „Tehnica nouă" tot 
din Capitală. Și Uzinei de strunguri 
Arad i-au fost livrate cu mare in
tirziere subansamblele de către 
„Electroaparataj" din București. 
Consecințele ?

— Primirea tardivă a subansam- 
blelor de la uzina bucureșteană 
— ne-a spus ing. ION BLAGAILA, 
directorul Uzinei de strunguri din

Arad — a generat, in primul rînd, 
perturbarea procesului de producție 
și nerealizarea ritmică a planului pe 
zile și decade și, implicit, pe luni, 
în al doilea tind, această situație 
ne-a determinat să apelăm la efec
tuarea unor ore suplimentare pen
tru Înlocuirea suban:amblelor sau 
a aparatajelor respective. Nu putem 
spune însă că nu am găsit înțele
gere la uzina bucureșteană. Condu
cerea acesteia ne-a sprijinit în 
limita posibilităților, cauza restanțe
lor privind, în majoritatea situa
țiilor, ne primirea din import a anu
mitor materiale...

Ce înseamnă „limită a posibilită
ților 7“ Servesc justificările pro
cesului de producție, Înlocuiesc scu
zele materiile prime, materialele șl 
semifabricatele necesare atît unită
ților industriale din Capitală, cît șl 
celor din alte județe ale țârii ? 
Există un domeniu al producției 
materiale în care nu sînt admise 
justificările și acesta este cel al 
cooperării, al aprovizionării tehni- 
co-materiale, in ansamblu. Tolera
rea neajunsurilor în acest domeniu, 
prin neîndeplinirea sau întîrzierile 
în livrarea unor materii prime, ma
teriale și semifabricate, provoacă 
greutăți altor întreprinderi în în
deplinirea planului, produc ade
vărate dereglări în lanț în cir
cuitul productiv. Cu maximă răs
pundere trebuie să se înțeleagă — 
așa cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. 
din noiembrie 1972 — că disciplina 
în respectarea obligațiilor de plani 
contractuale este o necesitate vitală 
în sistemul economiei jioastre pla
nificate și, cu atît mai mult, în acest 
an hotăritor pentru îndeplinirea cin
cinalului înainte de termen.

Căsuțe 
pentru vacanță

. . Un gryp .de, specialiști de la 
întreprinderea de prefabricate 
aih beton CrăibVâ a realizat un 
model de căsuță pentru vacanță 
din beton celular aufoclavizat, 
care este ușor și bun izolant 
fonic. Căsuța, compusă din două 
camere (una de 16 m și alta de 
12 metri pătrați), hol, baie și 
bucătărie, se poate monta, fără 
utilaje speciale. în numai trei- 
patru zile, elementele prefabri
cate fiind gata finisate. De reți
nut că astfel de căsuțe se pot 
racorda la sistemele energetice 
'și de termoficare ale cartierelor 
sau complexelor turistice. Pri
mul lot de căsuțe de acest fel 
va fi montat în zona turistică 
a Porților de Fier.

Supermagazine
la sate

în comuna Orlat, aflată în 
plin proces de urbanizare, a 
fost inaugurat primul superma- 
gazin din județ Noua și moder
na unitate, care aparține coope
rației de consum, funcționează 
la parter cu un magazin ali
mentar cu autoservire și un res
taurant cu terasă, iar la etaj — 
cu un magazin complex avînd 
raioane de țesături, tricotaje, 
confecții, încălțăminte, articole 
de menaj și de uz casnic, de 
mercerie-galanterie. Asemenea 
supermagazine vor mai fi date 
în folosință în cursul acestui an 
în comunele Tălmaci, Șeica 
Mare, Brădeni și Mîrșa.

BUZĂU

Poftă bună!
Pentru numeroșii muncitori, 

maiștri, tehnicieni și ingineri 
din zona industrială a munici
piului Buzău a fost dată în fo
losință o nouă cantină spațioa
să, înzestrată cu utilaje moder
ne. Ea asigură servirea mesei 
unui mare număr de salariați. 
în afara prînzului, cantina oferă, 
la cerere, micul dejun și cina.

ARAD

Inițiativă 
pionierească

„Cu inima și fapta — alături 
de părinți I" — așa se intitu
lează chemarea adresată de co
mandamentele unităților de pio
nieri de la școala generală nr. 
10 din Arad și de la școala ge
nerală din satul Frumușeni 
tuturor unităților și detașamen
telor de pionieri din județ. Prin
tre obiectivele chemării figu
rează organizarea de acțiuni 
menite să ducă la îmbunătățirea 
situației la învățătură, la întări
rea spiritului de bună gospo
dărire a avutului obștesc, la 
înfrumusețarea școlilor și a lo
calităților.
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Ultima la plecare, dar prima la sosire : Valeria Bufanu Foto : M. Andreescu

SUB NUME DIVERSE
RĂ ORDINEA ZILEI!

Producția se înnoiește
și modernizează

LA „METALUL ROȘU"-CLUJ

Rînduri despreși pentruun tînăr atlet
La 20 de ani, Dosa Csaba era 

vicecampion al Europei, dar nu 
așa, oricum, ci prlntr-un salt 
peste ștacheta așezată la o înăl
țime greu accesibilă : 2,20 m ! 
Urma o beznă de aproape trei 
ani de zile, fără confirmări, fără 
rezultate cit de cit notabile, 
pentru ca, deodată, atletul din' 
Tîrgu-Mureș să sară iarăși peste 
2,20 m, tot la un concurs de am
ploare continentală — turneul 
european de sală de la Sofia !

Ce să credem despre Dosa ? 
Care să ne fie atitudinea față 

nou,de el, să-l lăudăm din __ ,
fără măsură — cum s-au gră
bit să procedeze unii — sau, 
mai bine, să le spunem în față, 
tânărului atlet și celor ce au 
avut responsabilitatea creșterii’ 
lui ca om și sportiv, cîteva a- 
devăruri crude ?

Mi-adz{C aminte, asta se In- 
tîmpla după succesul lui Dosa 
din 1970, că o mare revistă 
franccr.ă îmi cerea un portret 
al proaspătului., riostru" perfor
mer. lt-dm ’scris:'cw 
acel portret, așa cum 
nea unui adolescent 
uimise și căruia i se 
dea un strălucit viitor 
Ce s-a întâmplat mai departe ? 
Am rămas și eu deziluzionat, 
in rină cu mulțimea susținăto
rilor atletismului, de felul in 
care talentul a fost risipit cu 
amândouă mâinile, vreme de 
ani, o risipă pînă intr-atit de 
ușuratică incit l-a exclus pe 
Dosa de la o candidatură olim
pică !

Astăzi, în loc de laudă, l 
adresa lui Dosa Csaba un 
demn, din inimă și cu adevă
rat prietenesc, spre seriozita
te în muncă și spre cultivarea 
talentului. A marelui său ta
lent atletic, izvor, posibil, de 
glorie viitoare pentru el și pen
tru noi toți, cei ce îndrăgim 
sportul românesc.

Astăzi, in loc de laudă pen
tru clubul din Tirgu-Mureș, 
pentru antrenor, pentru toți 
aceia care il înconjoară pe cam
pion, in sport și in viață, le-aș 
adresa cuvinte de îndemn 
spre a-și cumpăni atitudinea, 
spre a fi mai grijulii față de 
această floare foarte rară. Să 
fie oare nevoie să reamintesc 
antrenorului, clubului, tuturor 
celorlalți că numai cu o săp
tămână' inaintea reîntoarcerii 
lui Dosa in actualitatea atle
tică internațională i se in
terzisese acestuia să concure
ze in țară, din cauza ținutei... 
necorespunzătoare ?

Da, cred că e nevoie de o 
asemenea aducere aminte, fă
cută în mod public !

„CUPA DE CRISTAL44
un test înaintea campionatelor

europene de sală
Competiția atletică Internațională 

„Cupa de cristal", încheiată ieri în 
București, s-a bucurat (chiar și în 
condițiile unor participări din afară 
mai puțin numeroase și mai puțin 
„sonore") de un binemeritat succes. 
Plasat in apropierea campionatelor 
europene de sală, concursul a fost și 
un util prilej de verificare a unora 
dintre atleții ce ne vor reprezenta 
anul acesta la „ediția Rotterdam".

Performera întrecerilor, multilate
rala noastră atletă Valeria Bufanu, 
a deschis (cu seriile probei 
plat) concursul și... suita 
performanțe, reușind un 
— 7,3 sec. — nou record 
Rezultatul constituie cea de-a treia 
normă de participare la C.E. înde
plinită de valoroasă sportivă, (după 
lungime și 60 m garduri 1) Am fi 
dorit, desigur, să o vedem și în fi-

dragoste 
se cuve- 
care ne 
întreve- 
sportiv.

BASCHET

Valeriu M1RONESCU

de 60 m 
bunelor 
valoros 

al țării.

Viscopoleanu, mereu prezentâ I

nala probei, dar a fost poate mai 
bine că, renunțind la un cîștig facil, 
Bufanu (această sportivă care știe 
și reușește să se mențină aproape 
continuu în vîrf de formă sportivă 1) 
ne-a oferit și a doua zi un timp bun 
in proba preferată (60 m. garduri).

O comportare ambițioasă și un re
zultat relativ bun la săritura în lun
gime : Viorica Viscopoleanu — 
6,29 m. Ea s-a revanșat cu destulă 
ușurință asupra cîștigătoarei campio
natelor naționale de sală, Alina Po
pescu (6,09 m.), dovedindu-ne că este 
în ascendență și că-i stă în posibili
tăți să reușească (poate cu prilejul 
concursului internațional de la Mos
cova din 3—4 martie) îndeplinirea 
baremului de 6,40 m. necesar parti
cipării la europene. Bine a evoluat 
aici și tînăra (de numai 16 ani) Doina 
Spînu, care a sărit 5,94 m, un nou re- 

*cord de junioare II ; în schimb, de la 
Alina Popescu continuăm să 
tăm mai mult...

Săritura In înălțime băieți 
cea mai atractivă probă a 
zile. La 2,04 m, înălțimea 
„triază", de obicei concurențil 
competițiile interne, proba 
începea 1 
țiiră — _

aștep-r

a fost 
primei 

care 
în 

abia...
Nouă atleți — toți din 

__ reușiseră să 0 depășească I ;
W” '.2,08' a fost tre.cuf - doar de Dosa-, 

^UffaBh, S. Ioâii^și „fldplșfitl") încă 
junior, C. Cîrstea (record personal), 
întrecerea pentru primul loc s-a dat 
însă la 2,15 m, unde numai Dosa 
Csaba și loan au avut „acces", și a 
fost cîștigată de mureșean, care a 
reușit să treacă din a treia încerca
re. Probabil că dacă Ioan n-ar fi 
renunțat, fortuit, la luptă și i-ar fi 
periclitat victoria, Csaba ar fi sărit... 
mai mult ! Așteptăm să-1 vedem în- 
cercîndu-și puterile cu adversari 
mai tari, atît pe Dosa, cît și pe „tî
năra speranță" Dorel Cristudor...

Nesemnificative au fost evoluțiile 
sportivilor noștri înscriși la prăjină 
și, desigur, a Valentinei Cloltan ta 
greutate. La puțin timp după ce-și 
anunțase modificarea stilului, 
lentina s-a... răzgîndit, numai 
performanțele ei continuă să 
pasul pe loc.

Va
că 

bată

Hie DANC1UPentru titlu, o luptă... în doi?
în ultimele două 

luni iubitorii bas
chetului au putut 
urmări evoluția u- 
nora dintre cele 
mai bune echipe 
de pe continent. Ă- 
ceasta s-a datorat 
performanței celor 
două reprezentan

te ale noastre, formațiile Dinamo și 
Steaua, care, in ediția actuală a com
petițiilor europene „Cupa campioni
lor" și „Cupa cupelor", au reușit, 
pentru prima oară în istoria basche
tului românesc, să se califice in faza 
superioară a întrecerilor. Cele două 
echipe au obținut cîteva rezultate 
meritorii în fața unor redutabile tea- 
muri, ca : Ignis Varese, Jugoplastika 
Split, Slavia Praga și Juventud Ba- 
dalona. Dar, privind lucrurile în mod 
realist, trebuie să spunem că din 
confruntarea cu vîrfurile baschetului 

. european au rezultat — pe lingă cauze

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
TENIS : Un dublu Năstase- 

Graebner.

în semifinale, Falrlie va juca 
Aleksandr Metreveli (U.R.S.S.), 
Kodes îl va intîlni pe Mark Cox (An
glia).

cu 
iar

Tenismanul român Ilie Năstase și 
americanul Clark Graebner s-au cali
ficat în finala probei de dublu din 
cadrul turneului internațional „in
door" de la Salisbury. In semifinale, 
Ilie Năstase și Clark Graebner au în
vins cu 7—6, 6—3 perechea Phil 
Dent (Australia) — Frew McMillan 
(Republica Sud Africană). In cealaltă 
partidă semifinală, cuplul Juan Gis
bert (Spania) - Juregn Fassbender 
(R.F. a Germaniei) a întrecut cu 
6—3, 7—6 perechea Ion Tiriac (Româ
nia) — Jimmy Connors (S.U.A.).

FOTBAL : Rapid — câștigă
toarea turneului din Algeria

relativ ușor de remediat (lipsa de ex
periență, carențe ale programelor de 
pregătire pentru un asemenea nivel 
competițional, absența unor jucători 
de rezervă pe măsura titularilor) — 
un decalaj valoric în defavoarea 
echipelor românești, decalaj care poa
te fi înlăturat numai prin măsuri 
vizînd fondul baschetului. Aici ar 
putea fi vorba mai întîi despre starea 
unui campionat care, în ansamblul 
lui, e departe de valoarea europeană. 
El e dominat autoritar de două echi
pe — Dinamo și Steaua — celelalte 
zece fiind slabe și în afara concuren
ței la titlu. Și aceasta, in condiții în 
care înseși Dinamo și Steaua sunortă 
dificultățile arătate în competițiile 
europene ! Ar trebui să căutăm deci 
soluții pentru a snori calitatea de 
ansamblu a campionatului național. 
De aici rezultă direct cea de a doua 
mare problemă : promovarea rapidă 
a tinerilor cu aptitudini fizice și teh
nice la echipele din prima divizie. 
Marea majoritate a formațiilor se ba
zează pe jucători cu experiență, dar 
fără perspectivă internațională. Fap
tul se datorează în principal frînelor 
existente în promovarea celor. mai 
talentați juniori în garniturile divi
zionarelor A. Chiar dacă apar spor
tivi talentați și cu talie corespunză
toare, ei nu pot fi transferați datori
tă opoziției, prin regulament, a șco
lilor sportive și liceelor cu program 

școli 
un 

divi-

Turneul de la KSIn

Turneul internațional de fotbal de 
la Alger s-a încheiat cu victoria e- 
chipei Rapid București. In finala 
competiției, desfășurată în nocturnă 
pe stadionul „5 iulie" din capitala Al
geriei, fotbaliștii de la Rapid au în
vins cu scorul de 1—0 (după prelun
giri) selecționata armatei din Alger. 
Golul victoriei a fost înscris în mi
nutul 92 de Savu.

în partida pentru locurile 
Zenit Leningrad a dispus cu
de 2—0 (1—0) de formația N. A. 
Sonatrach.deTurneul internațional „indoor" 

tenis de la Koln a programat ultim-.le 
două partide din sferturile de finală 
ale probei de simplu. Surpriza zilei a 
fost realizată de jucătorul neozeelan
dez Brian Fairlie, care l-a eliminat in 
trei seturi cu 1—6. 6—2, 6—1 pe cu
noscutul campion australian Ken Rc- 
sewall. Campionul cehoslovac Jan Ko
des a cîștigat cu 6—1. 7—5 partida 
susținută cu americanul Marty Ries- 
sen.

3-4, 
scorul 

R.

Leeds, victorioasă 
în „Cupa Angliei"

în optimile de finală ale „Cupei 
Angliei" la fotbal, echipa Leeds Uni
ted', viitoarea adversară a formației 
Rapid București în „Cupa cupelor", a 
jucat cu echipa West Bromwich, pe 
care a învins-o cu scorul de 2—0.

special de educație fizică, 
care-și păstrează elevii pentru 
randament oarecare în cadrul 
ziilor școlare. Prin contrast, tînărul 
Cernat. care a fost transferat de la 
școala sportivă Constanța și lansat, 
la 18 ani, în prima divizie, este un 
caz grăitor în argumentarea noastră : 
acest jucător (din echipa I.E.F.S.) a 
fost rapid promovat și lâ echipa na
țională ! Iată de ce sugerăm regle
mentări noi în folosul promovării ra
pide a tinerilor în loturile divizionare 
A.

Revenind la 
trei etape 
sănătate" 
și Steaua 
la scoruri 
semnalăm 
disputate,
Rapid — Voința. I.C.H.F. — Politeh
nica.

Rezultate din ultima zi a turneului 
masculin de sală : Dinamo — Politeh
nica Cluj 90—59 ; „U“ Cluj - Rapid 
106—62 : I.C.H.F. — Universitatea Ti
mișoara 75—157 (??) Farul — Acade
mia Militară 75—54 ; Politehnica 
București — Voința 69—63 și Steaua — 
I.E.F.S.' 103-72.

campionat, primele 
au marcat un „galop de 

al fruntașelor — Dinamo 
— care au obținut victorii 

astronomice. în paralel, 
și unele partide aprig 

ca • I.C H.F. — Rapid,

Valentin ALBULESCU

Olt: „CROSUL 
ANOTIMPURILOR"

SLATINA (Corespondentul „Scln- 
teii", Emilian Rouă). — Ieri, în lo
calitățile județului Olt a avut loc 
„Crosul anotimpurilor". Organizat 
de consiliul județean de educație 
fizică și sport, în colaborare cu con
siliul județean al sindicatelor, co
mitetul județean U.T.C., Consiliul 
județean al organizației pionierilor 
și inspectoratul școlar județean, 
„Crosul anotimpurilor" a reunit la 
start peste 8 000 de tineri, băieți și 
fete, din școli generale, licee, școli 
profesionale, întreprinderi și insti
tuții din județul Olt. La Slatina în 
cele opt probe ale concursului, pa
tru pentru băieți și patru pentru 
fete (copii, juniori I, juniori II și 
seniori), au participat peste 2 000 
de tineri.

Constanta : „CROSUL 
POPULAR"

CONSTANȚA (Prin telefon de la 
Dumitru Măndroiu). — Ieri, du
minică 25 februarie, în județul 
Constanța s-a petrecut o amplă 
manifestare sportivă de masă : 
„Crosul popular". Consiliul jude
țean pentru educație fizică și 
sport. în colaborare cu consiliul 
județean al sindicatelor, comitetul

județean U.T.C. și inspectoratul 
școlar județean au asigurat o 
participare masivă la întrecerile 
din Constanța și orașele Medgidia 
și Cernavodă.

Plaja „Modern" din Constanța, 
locul de desfășurare a acestei com
petiții, . a devenit neîncăpătoare 
ieri pentru cei 7 000 de tineri și 
virstnici participanți la această în
trecere. Cîștigătoril probelor au 
fost răsplătiți cu premii și diplome.

Prahova : „CROSUL 
MĂRȚIȘORULUI"

PLOIEȘTI (Corespondentul „Scîn
teii", Constantin Căpraru). Dumi
nică. la Ploiești, Cîmoina, Vălenii 
de Munte, Mizil și Sinaia, s-a dat 
simultan startul in „Crosul mărți
șorului". La această manifestare 
sportivă de masă au participat 
peste 6 000 de elevi și eleve din li
cee și școli profesionale, tineri și 
virstnici din uzinele, fabricile, rafi-; 
năriile, schelele petroliere din ora
șele respective. Concurenții au a- 
lergat distanțe între 500—3 000 me
tri, în raport de categorii de virstă 
și sex. La punctele de plecare au 
fost prezenți numeroși cetățeni care 
și-au încurajat favoriții angajați în 
cursă. Primilor concurenți ajunși la 
punctele de sosire li s-au înminat 
din partea organizatorilor diplome 
și premii.

Pe benzile de fabricație ale 
uzinei „Metalul roșu“ din Cluj 
se află în producție de serie 
două noi utilaje pentru indus
tria ușoară, avînd caracteristici 
superioare și randamente înalte. 
E vorba de mașina de încleiat 
urzeli, care va asigura țesătorii- 
lor urzeală de calitate bună 
și fularzi pentru apretat și 
stors apretul, ce intră în com
ponența unor linii tehnologice 
la fabricile de mătase și stofe, 
în probe tehnologice se află o 
mașină de canetat mătase, fa
bricată pentru prima oară în 
țară, și două noi tipuri de bu
toaie de tăbăcit, cu un înalt 
grad de automatizare. La „Me
talul roșu" se fabrică în acest 
an zeci de tipuri de utilaje și 
mașini pentru industria ușoară, 
îndeosebi aparate de vopsit sub 
presiune, rame de uscat-fixat- 
termofixat, mașini automate de 
vopsit 
mașini 
pentru 
etc.

în această uzină se dă o aten
ție deosebită înnoirii și moder-

textile, trei tipuri de 
de tricotat, elemente 

uzine de condiționat aer _

VOLEI RAPIDISTELE ÎN DRUM
SPRE TITLUL

Relansat de vie-

iL» -■ toria dinamovlste- 
lor asupra echipei 
Penicilina, intere
sul pentru derbiul 
feminin Rapid — 
Dinamo a întrecut 
toate așteptările.
Numai că progra
marea acestui meci

In micuța sală giuleșteană a adus 
destule prejudicii spectatorilor (obli
gați să-și caute loc pe instalațiile 
sălii sau pe... băncile rezervelor), ar
bitrilor, organizatorilor și mai ales ju
cătoarelor, constrînse să evolueze în- 
tr-o atmosferă sufocantă.

După o partidă dîrză, în care am
bele echipe au luptat pînă la ultima 
picătură de energie, victoria a reve
nit (ca de obicei în ultimii ani) rapi- 
distelor cu 3—1 (13—15, 15—8, 15—9, 
15—3). Rapidul, în acest meci, s-a 
bizuit pe un atac foarte eficace — 
au excelat Bălășoiu și Baga — pe 
un dublaj forte (Rebac și Băltărețul.
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pe un blocaj atent și mal ales pe 
o remarcabilă capacitate de concen
trare în momentele cheie ale jocu
lui.

Deși spectaculos, cu baloane sal
vate in extremis, cu dublaje miracu
loase și atacuri „la bandă", totuși 
meciul nu s-a ridicat la nivelul teh
nic pretins de voleiul modern. Echi
pele au preferat jocul „clasic", din 
trei pase, fiind rare și adesea ne
reușite încercările de a ataca din 
pasa a doua sau de a realiza pe fi
leu combinații menite să deruteze a- 
părarea. Pot fi amintite aici doar in
tențiile dinamovistei Mariana Popes
cu, din păcate, neconjugate cu nece
sități tactice și de aceea rămase 
simple încercări. Victoria de Ieri con
solidează poziția de lider a rapidiste- 
lor, actualele campioane ale, țării, 
conducînd în clasament, după 15 e- 
tape. cu 29 puncte, urmate de Peni- 
cilinii (28 p) și Dinamo (27 p).

Dan ILIESCU

La sala „Dinamo", galele de box intră în obișnuință. Unul dintre efecte : ti
nerii pugiliști se impun atenției publicului. în fotografie : Ion Vladimir (cel 
care aplică atît de clar „directa de stingă") pare o „speranță" a catego

riei pană

I

(Urmare din pag. I)

pre a căror necesitate nu mai vor
bim) este in curs de evidentă îmbu
nătățire ; dar oricit de numeroase și 
de dotate ar fi aceste săli, ele nu pot 
asigura efectul, binefacerile aerului, 
soarelui, contactul direct cu natura 
(inclusiv gerul, zăpada). în fond, lu
crurile sînt — cum arătam și la în
ceputul rîndurilor de față — foarte 
bine cunoscute. Mai trebuie oare re
amintite ? Ce determină, de fapt, 
„fuga de frig", retragerea și înghe- 
suirea elevilor în săli, în camere în
chise, tocmai în orele care vizează 
călirea lor fizică 7

Iată, în acest sens, punctul de ve
dere — rezultat dintr-o îndelungată 
practică didactică și din activitatea 
de cercetare științifică — al prof. 
VIRGIL MAZILU, cercetător științi
fic principal : „Vreau să spun de la 
început că una din cauzele principale 
ale eficienței scăzute a orelor de 
educație fizică din școli o constituie 
lipsa de plăcere a profesorilor de a 
lucra, pe orice fel de timp, afară, în 
aer liber. Am mai avut ocazia să-mi 
spun părerea în „Scînteia" pe tema 
educației fizice a elevilor. Din datele 
oferite de cercetările din ultimii doi 
ani ale Centrului de cercetări știin
țifice și documentare tehnică al 
C.N.E.F.S. — unde lucrez — re
iese că bagajul motric al tinerilor 
elevi. Capacitatea lor de efort fizic 
sint insuficiente. Față de trecut 
există, intr-adevăr, un spor al capa
cității de efort, dar raportat — cum 
este normal — la ritmul creșterii și 
dezvoltării somato-funcționale a noi
lor generații (în înălțime și greutate, 
în perimetre și diametre), acest po
tențial biomotric a rămas in urnîă. 
Este cazul. între altele, să amintim 
de lipsa de rezistență cardio-respi- 
ratorie la eforturi de mai lungă du
rată și, de asemenea, de rezistența 
scăzută a unor întinse regiuni mus
culare Toate acestea sînt efecte di
recte ale unui regim de viață se- 
deutar, fără suficientă mișcare. Pen
tru tineretul școlar, deci, orele de 
educație fizică — ore care, se înțe
lege, nu pot acoperi necesarul de 
mișcare — înseamnă foarte mult : și 
prilej de mișcare, și prilej de a se 
forma priceperi și deprinderi pentru 
practicarea exercițiului fizic, a spor
turilor. Sporirea eficienței orelor 
respective, atingerea randamentului 
lor maxim implică, deopotrivă, creș
terea volumului de lucru și alegerea 
mijloacelor celor mai dinamice.

Și — ca să revin — unde dacă nu 
afară, în aer liber, chiar și in timpul 
răcoros, pe frig, sub „biciuirea" vin- 
tului rece, pe zăpadă, mișcarea este 
mai eficientă, călirea organismului 
posibilă cu adevărat ? Problema me
rită a fi discutată cu toată răspunde
rea, iar mentalitatea combătută. 
Dacă . timpul din anul școlar cind 
asistăm, aș zice, la o asemenea ano
malie ar fi scurt, poate n-am mai fi 
insistat. Dar, știm bine, perioada 
cind se produce „fenomenul" este 
destul de mare ; cam două treimi 
din anul școlar. Un răstimp enorm, 
cind se evită, cu bună știință și din 
comoditate, tocmai cadrul cel mai 
propice, elementele de bază ale vieții 
— aerul, soarele. Gîndesc că predi
lecția pentru a face orele în spații 
închise este doar o neavenită „ini
țiativă" personală. Este exclus na,

nizării producției. Ponderea 
produselor noi asimilate și mo
dernizate este, în acest an, de 
circa 60 Ia sută. După cum ne 
informa inginerul Emil Onaci, 
șeful atelierului de proiectări, 
pe planșetă se află o nouă ma
șină de tricotat, cu cursă va
riabilă, cu un grad mai mare de 
automatizare, o lățime mai 
mare de lucru, o gamă variată 
de filete de finețe, care să asi
gure realizarea tuturor contex
turilor solicitate de beneficiar. 
Se mai proiectează : noi ins’a- 
lații mai complexe de vopsire 
sub presiune, pentru bobine șl 
suluri de urzeală, care vor exe
cuta operații de pregătire a 
materialului, vopsirea și usca
rea lui ; o mașină automată de 
vopsit extralat cu un sistem 
îmbunătățit de antrenare si 
tensionare a materialului etc. 
In prezent, 24 de poziții de asi
milări noi de mașini și utilaje 
pentru industria ușoară se află 
în diferite faze : proiectare, 
prototip ori seria zero.

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii".

Modele noi de confecții 
la fabrica din Craiova

CRAIOVA (corespondentul 
„Scînteii" Nlstor Țuicu). — 
Multe dintre modelele realizate 
de către colectivul de creație al 
Fabricii de confecții din Craiova 
pot fi intilnite și în producția 
de serie a unor fabrici din țară, 
cum sînt cele de la Călărași, 
Curtea de Argeș, Rîmnicu-Să- 
rat, Vaslui și altele. în ultima 
vreme, pentru prospectarea pie
ței externe, modelele creatori
lor fabricii craiovene au fost 
prezentate la peste 20 de tîrguri 
și expoziții internaționale din 
Anglia. Belgia, Elveția, Olanda, 
Republica Federală a Germa
niei, Uniunea Sovietică, Zam
bia și altele.

Pentru acest an, Fabrica de 
confecții din Craiova a contrac
tat pînă în prezent peste 1200

de modele. După cum ne-a spus 
tovarășa inginer Margareta 
Neagu, șefa serviciului tehnic, 
aproape întreaga producție a 
anului 1973 a fost contractată 
încă înainte de Începutul anu
lui. Acest lucru a avut urmări 
pozitive în activitatea întreprin
derii privind eșalonarea, orga
nizarea și pregătirea temeinică 
a oroducției.

în prezent, la atelierul de 
creație al fabricii craiovene se 
pregătește o colecție supli
mentară de modele pentru tri
mestrele II și III din acest an. 
Este vorba de paltoane de fe
mei, copii și adolescenți, costu
me, pardesie, rochii etc. De ase
menea, se lucrează la o colec
ție de paltoane din blană arti
ficială.

J La 2 martie 1973
V
i
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TRAGEREAjtLQJO,t,
A MĂRȚIȘORULUI

Administrația de Stat Loto- 
Pronosport organizează tradițio
nala tragere Loto a mărțișoru
lui, care va avea loc în ziua de 
2 martie 1973. La această tra
gere se vor atribui, în număr 
nelimitat, autoturisme „Dacia- 

și „Trabant-601", premii 
de 
De 
tot
in

1 300" 
In bani 
riabilă. 
atribui, 
excursii 
via (cu autocarul, durata circa 
10 zile), precum și excursii în 
Grecia (cu avionul, durata cir
ca 8 zile).

La tragerea Loto a mărțișo
rului se poate participa cu va
riante de cite 2 lei, 5 lei și 15 
lei, varianta, de 15 lei avînd 
dreptul de participare la toate

valoare fixă șl va- 
asemenea. se vor 
în număr nelimitat. 
Ungaria și Iugosla-

extragerlle. Se vor efectua 5 
extrageri în trei faze, 
extragerea I, obișnuită, 
numere diferite din 90 ; 
gerea a Il-a. obișnuită, 
numere diferite din restul de 
81 ; extragerea a III-a. supli
mentară, de 6 numere diferite 
din 90 ; extragerea a IV-a, su
plimentară, de 6 numere dife
rite din 90 și extragerea a V-a, 
specială, de 8 numere diferite 
din 90. în total vor fi extrase 
36 de numere cîștigătoare. De
punerea biletelor cîștigătoare se 
va face pînă în ziua de marți, 
6 martie 1973, la ora 13, în ora
șele reședință de județ, și pînă 
în ziua de luni, 5 martie 1973, 
la ora 13, în celelalte localități.

astfel :
de 9 
extra-
de 7

4 
ț

$

Călirea organismului, de care vor
bim atîta (în fond cerință fundamen
tală a orelor de educație fizică) nu 
poate fi concepută, nu poate fi rea
lizată, evitînd la nesfîrșit contactul 
cu intemneriile. Părerea tînăruiui 
profesor MIHAI ȘERBU este că vi
goarea fizică, robustețea generală 
nu-s rezultate ale creșterii în seră, 
în laborator ! Opinia sa este că, mai 
degrabă decît sălile de sport, tere
nurile simple, dar dotate, din incinta 
curților școlilor pot constitui cu ade
vărat acele spații ale sănătății si 
educației fizice prin mișcare, ne
cesare elevilor din învățămîntul 
general. Poate că profesorii de 
educație fizică — remarca inter
locutorul — ar deveni ceva mai 
curajoși, mai insistenți in a nu 
ocoli, pentru orele respective, me
diul natural, dacă în timpul stu-

Scoateți copiii 
la aer!

în perioada studenției, cineva să le 
spună în mod direct viitorilor pro
fesori să evite contactul cu aerul 
rece, cu natura în general. Cum însă 
controlul activității catedrelor de 
educație fizică, eficiența orelor res
pective, Ia nivelul masei elevilor, nu 
prea preocupă organele de învăță- 
mint teritoriale, n-a fost greu ca 
lucrurile să ajungă — cel puțin din 
acest punct de vedere — foarte de
parte. Directori și profesori — atenți, 
mai degrabă, la efectul ce-1 au echi
pele reprezentative ale școlii — for
mează acum, in multe școli, un ade
vărat cor al solicitanților de săli de 
sport, văitindu-se, total fără temei, 
că altfel munca le-ar fi extrem de 
îngreunată, dacă nu imposibilă. 
Vreau să fiu bine înțeles, sala de 
sport este necesară, dar nu înseamnă 
că avind-o — și cu atît mai mult 
cind nu o ai — trebuie să renunți 
tocmai la ceea ce face ora mai efi
cientă. la ceea ce asigură, în mod 
neîndoios fortifierea organismului, 
mărește potențialul biomotric de 
care aminteam.

denției și-ar desfășura practica pe
dagogică în asemenea condiții.

„In lunga mea carieră de dascăl 
pentru educație fizică am fost (și 
eu, și elevii mei) adepții pactizării 
cu aerul, cu soarele, chiar dacă afară 
era zăpadă și soarele avea... dinți — 
ne spune prof. CAMIL MORȚUN. 
Nu-i vorbă că nici nu prea aveam 
încotro. Neavînd sală, trebuia să 
renunț la a ține ora ? Nu înțeleg de 
ce foarte adesea acum, în lunile reci, 
chiar și pe vreme însorită, în curțile 
școlilor (cele mai multe asfaltate), 
orșle de sport în aer liber sînt o ra
ritate. Rămîne de rezolvat, cred, un 
lucru simplu, dar cel mai necesar în 
astfel de imorejurări : dorința, pa
siunea, insistența profesorului, pe 
de o parte, de a-și învinge poate 
comoditatea, iar pe de altă parte, de 
a combate temerile unor părinți ex
cesiv de grijulii".

în ideea anchetei de față, în sus
ținerea necesității ca ora de educație 
fizică să se țină afară, chiar și in 
sezonul rece, am reținut, ca toarte

interesante, și opiniile unor profesori 
de la Școala generală nr. 190 : „Pen
tru noi, profesorii, pentru toți 
elevii școlii — subliniază GH. TEȘU 
— a face educația fizică în 
aer liber, pe orice vreme, este un 
lucru obișnuit și plăcut. A fost și 
este, consider eu. o chestiune sim
plă : l-am convins pe elevi că tre
buie să-și procure un trening (pă
rinții lor au înțeles cu toții) ; cu 
sprijinul direcțiunii am amenajat in 
curtea școlii terenuri simple și am 
procurat unele materiale ; noi, pro
fesorii, am mai răsfoit unele bro
șuri orientative — și atita tot. De 
cîțiva ani — ne spune DORU BA- 
DINI — facem educația fizică nu
mai în aer liber ; cînd e toarte urît 
afară ne retragem în cele două săli 
de clasă amenajate pentru sport".

— Care sint efectele ? Ce spun co
piii, ce spun părinții 7 Dar ceilalți 
profesori ?

Cei doi Interlocutori nu-și pot as
cunde. firește, satisfacția, și ne re
latează, cu lux de amănunte, situa
ții semnificative. Pe scurt : sănăta
tea copiilor e perfectă (atestează ca
binetul medical), rezistența Ia efort, 
dragostea de a face excursii, dru
meții sint din ce în ce mai eviden
te (recunosc, cu plăcere, părinții), 
iar la învățătură — după asemenea 
ore in aer liber — copiii sînt mai 
activi, rețin mai ușor (constată cei
lalți profesori si directorul școlii 
NICOLAE MOHOREA).

★

Totuși, organizarea, cu prioritate, a 
lecțiilor de educație fizică în aer li
ber, chiar și în anotimpul răcoros — 
indicație expresă și în programele 
de învățămînt — întîrzie să se ma
terializeze în toate școlile. Conside
răm că, fiind vorba de un neajuns 
care afectează starea de sănătate, 
dezvoltarea fizică generală a tinere
tului — neajuns datorat, cum se 
vede, unor cauze sau temeri subiec
tive și nefondate de cele mai multe 
ori — apelul la conștiinciozitatea ca
drelor de specialiști trebuie însoțit de 
un riguros control, de un sprijin e- 
fectiv al conducerilor de școli, al 
celorlalte foruri din invățămînt sau 
care au atribuții in acest sector : 
U.T.C., organizații de pionieri, con
silii populare etc. Ar fi de dorit — 
și este întru totul posibil — ca, încă 
in acest an școlar, să se constate 
o generalizare a preocupărilor de a 
muta lecția de educație fizică in mij
locul naturii.
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Neapole : 30 000 de metalurgișfi demonstrează pe străzile orașului, cerînd majorarea salariilor și îmbunătățirea 
• ' , condițiilor de muncă și trai

O.N.U. va depune eforturile necesare 
pentru soluționarea 

situației din Orientul Apropiat

Contimiîndu-și acțiunile 
ofensive inițiate împotriva 
trapelor colonialiste por
tugheze, pafrtotU din Guineea- 
Bissau și Insulele Capului Verde au 
atacat, în cursul săptăminii trecute, 
pozițiile inamice din orașul Gabu, si
tuat în nord-estul țării. După cum 
arată un comunicat al P.A.I.G.C., o 
altă acțiune a avut loc în apropierea 
localității Polba, unde o unitate a 
trupelor portugheze a fost surprinsă 
intr-o ambuscadă.

Siva Myrdal Ia Pekin. A- 
genția China Nouă anunță că la Pe
kin a sosit, într-o vizită de prietenie, 
Alva Myrdal, ministru fără portofo
liu în cabinetul suedez. Ea a fost în- 
tîmpinată de Ciao Kuan-hua. adjunct 
al ministrului afacerilor externe al 
R. P. Chineze, și de alte oficialități.

— declară secretarul general 
adjunct al O.U.A.

ABIDJAN 25 (Agerpres). — „Africa 
nu trebuie să permită celor care se 
organizează pe baza unei integrări e- 
conomice și monetare regionale divi
zarea continentului în zone de in
fluență, precum și afectarea coope
rării inter-africane*, a afirmat K. W. 
K. Kamanda, secretar general ad
junct. al Organizației Unității Afri
cane, într-o declarație făcută 
Abidjan. Africa, a spus el, nu 
o prelungire a Europei și nici a 
blemelor europene. (Este vorba 
Europa occidentală — n.r.).

Secretarul general adjunct 
O.U.A. a subliniat importanța solu
ționării problemelor ridicate de dez
voltare economică a continentului 
prin eforturile proprii ale țărilor a- 
fricane. „Cel mai bun arhitect 
dezvoltării Africii este africanul 
suși“, a spus el.

Ia 
este 
pro- 

de
al

al 
în-

REPUBLICA SUD-AFRICANĂProblema rasială-
a ■ wintr-un punct critic

PRETORIA 25 (Agerpres). — „In 
cazul în care nu vor fi întreprinse 
acțiuni energice, Republica Sud- 
Africană va ajunge, în curînd, in
tr-un punct din care nu vor mai 
exista posibilități de întoarcere* —a 
declarat Theo Gerdener, fost minis
tru de interne al guvernului de la 
Pretoria, abordînd problemele ra
siale din țară.

Theo Gerdener, care a demisionat 
anul trecut din cabinetul sud-afri- 
can, fondind mișcarea „Acțiunea 
Sud și Africa de Sud*, a criticai 
situația din R.S.A.. arătind că „pa
radoxurile sint nesfîrșite și confuzia 
proliferează* într-o țară unde „di
sensiunile și discrepanțele sint multe 
și evidente*.

PARIS

• ÎNTREVEDERE ÎNTRE KVRT WALDHEIM Șl CONSILIERUL 
PREZIDENȚIAL AL R. A. EGIPT, H. ISMAIL

NEW YORK 25 (Agerpres). — 
Kurt Waldheim, secretarul general ăl 
Organizației Națiunilor Unite, a avut, 
la sediul O.N.U. din New York, o 
întrevedere cu Hafez Ismail, consi
lierul președintelui Republicii Arabe 
Egipt pentru securitatea națională, 
aflat în vizită în S.U.A.

într-o declarație făcută presei 
după întrevederea cu Kurt Wald
heim. Hafez Ismail a relevat ziariști
lor că discuția sa cu secretarul gene
ral al O.N.U. a vizat ansamblul si
tuației din Orientul Apropiat. Hafez 
Ismail a reafirmat adeziunea guver
nului egiptean la prevederile rezolu
ției numărul 242, din noiembrie 1967, 
a Consiliului de Securitate al O.N.U., 
în problema reglementării situației 
din Orientul Apropiat, declarind că 
această rezoluție și celelalte docu
mente ale O.N.U. în problemă rămîn 
baza oricărei reglementări. Referin- 
du-se la convorbirile purtate in 
S.U.A. cu președintele Richard Nixon 
și secretarul de stat american, 
William Rogers, consilierul prezi
denția! egiptean a arătat că aceste 
discuții au fost utile.

Cu același prilej, un' purtător de 
cuvînt al secretarului general al 
O.N.U. a declarat presei că, în cursul 
discuției cu consilierul egiptean, 
Kurt Waldheim a relevat că O.N.U. 
va depune eforturile necesare pen
tru a se ajunge la soluționarea si
tuației din Orientul Apropiat, aspec
tele ridicate de Hafez Ismail urmînd 
să fie examinate de secretarul gene
ral al O.N.U.

arabe, poziția Egiptului pri- 
situația din Orientul Apro- 
relatează agenția 

acestei poziții,
M.E.N.
„Repu-

★
CAIRO. — Președintele Republicii 

Arabe Unite, Anwar Sadat, s-a în- 
tilnit cu Mahmoud Riad, secretarul 
general al Ligii Arabe, pe care l-a 
însărcinat să facă cunoscută celorlalte 
state 
vi nd 
piat.
Conform 
blica Arabă Egipt este hotărîlă să 
acționeze pentru redobîndirea tuturor 
teritoriilor arabe ocupate și să nu 
accepte nici o concesie în ceea ce pri
vește drepturile poporului palesti- 
nean“.

REGLEMENTAREA RELAȚIILOR COMERCIALE
CHEIA PROBLEMEI MONETARE INTEROCCIDENTALE

• O DECLARAȚIE A MINISTRULUI VEST-GERMAN 
AL ECONOMIEI

BONN 25 (Agerpres). — într-un in
terviu acordat publicației vest-ger- 
mane „Bild am Sonntag*, Hans 
Friderichs, ministrul economiei al 
R. F. a Germaniei, a declarat că re
centa devalorizare a dolarului și 
realinierile monetare care au urmat-o 
nu au adus „rezolvarea problemei 
monetare*. „Urmează acum, a arătat 
el, ca. sistemul monetar să fie pus 
în ordine la scară mondială. Dar a- 
mericanii nu vor participa la solu
ționarea respectivă decit in măsura 
in care se va ajunge cu ei la o co-

♦
operare acceptabilă, în planul politicii 
comerciale*. în acest context, Hans 
Friderichs a relevat că R. F. a Ger
manici a făcut cunoscut partenerilor 
săi din Piața comună că este în fa
voarea unei reduceri a taxelor va
male ale C.E.E. în favoarea Statelor 
Unite. Ministrul vest-german al eco
nomiei a mai arătat, totodată, că 
țara sa se așteaptă din partea 
Washingtonului la noi cereri de com
pensare a cheltuielilor legate de sta
ționarea trupelor americane pe teri
toriul R. F. a Germaniei.

Sub auspiciile Asociației spa
niole a filmului științific, au 
început, la Madrid, „Zilele fil
mului științific românesc". Au 
fost prezentate realizările „Me
moria vieții", „Ilolografia", 
„Respirația plantelor", Cerami
ca de Cucuteni", „Sturionii se 
pescuiesc pe furtună" și „Con
vergențe". La manifestare au 
luat parte Guillermo Zuniga, 
președintele asociației spanio
le a filmului științific, mem
bri ai asociației, oameni de 
știință și cultură, studenți, un 
numeros public. Luind cuvin- 
tul, cu acest prilej, Guillermo 
Zuniga a elogiat calitatea teh
nică a filmelor prezentate.

Lucrările primei sesiuni 
a comisiei mixte franco-po- 
lone de colaborare în do
meniul telecomunicațiilor 
s-au desfășurat la Varșovia. Protoco
lul semnat la încheierea sesiunii pre
vede dezvoltarea colaborării în sfera 
telecomunicațiilor 
cercetări științifice 
mun.

și efectuarea de 
de profil în co-

Societatea națională al
geriană pentru transportul 
și comercializarea hidro
carburilor (Sonatrach) susține in

Recrudescenta
violenței în Ulster

BELFAST 25 (Agerpres). — In Ir
landa de Nord au continuat să se 
producă acte de violență. Explozia 
unei bombe plasate de persoane ne
identificate intr-un hotel din London
derry s-a soldat, sîmbătă, cu rănirea 
a trei civili și a doi polițiști, precum 
si cu importante pagube_ materiale.

”1 ___ Î.J.’ doi
înarmați au pătruns in- 

public, unde au plasat o 
explozivă, avertizînd pe 

a

a impur laiiDc liKttu

In capitala Ulsterului. Belfast, 
necunoscuți 
tr-un local 
încărcătură 
clienți să părăsească localul, care

, fost ulterior puternic avariat de ex
plozie. Militarii britanici din Ulster 
au fost, de asemenea, ținta actelor de 
violență, patru soldați fiind spitali
zați în urma rănilor provocate de ex
plozia unei mine sub transportorul 
blindat în care patrulau.

prezent convorbiri cu aproximativ 20 
de societăți petroliere străine, în le
gătura cu eventuala lor participare 
la efortul prospectărilor petroliere în 
Algeria. Discuțiile se desfășoară pe 
baza condițiilor fixate de legea pro
mulgată de guvernul algerian la 12 
aprilie 19Ț1, potrivit căreia orice so
cietate străină care, dorește să parti
cipe la lucrările de explorare și ex
ploatare petrolieră în Algeria este 
obligată să formeze cu Sonatrach o 
întreprindere mixtă, în cadrul căreia 
societatea algeriană trebuie să dețină 
cel puțin 51 la sută din acțiuni.

Traficul aerian a fost sus
pendat pînă luni dimineața 
pe întreg teritoriul Franței, 
în vederea înlocuirii controlului civil 
al zborurilor — paralizat de greva 
lucrătorilor din acest sector — prin- 
tr-un sistem militar de control al na
vigației aeriene — relatează agenția 
France Presse. în urma acestei mă
suri, survolarea Franței și aterizarea 
pe teritoriul său au devenit, de sim
bătă pină luni, accesibile numai a- 
vioanelor cu misiuni prioritare, pre
cum și celor aflate în dificultate 
tehnică. în cazul în care pină la 26 
februarie nu se va ajunge la o regle
mentare a disputei dintre greviști și 
guvern, reluarea traficului aerian de
pinde de poziția finală pe care o vor 
adopta piloții de linie francezi, care 
au anunțat, anterior, că vor refuza 
să zboare sub control militar.

Starea sănătății preșe
dintelui Perului. P^ședintele

Republicii Peru, generalul Juan Ve
lasco Alvarado, care a fost internat 
simbătă în spital, a fost supus, în a- 
ceeași zi, la două intervenții chirur
gicale, dintre care prima a vizat un 
anevrism abdominal, iar a doua o 
ocluziune .în artera femurală dreaptă. 
Comunicatul medical dat publicității 
la Lima arată că operațiile au decurs 
cu succes, iar starea sănătății preșe
dintelui evoluează satisfăcător. Un 
secretar de presă prezidențial a a- 
nunțat ca președintele Juan Velasco 
Alvarado continuă să exercite func
țiile de șef al statului peruan.

0 delegație comercială 
spaniolă, aflată Ia Havana 
pentru a discuta încheierea protoco
lului comercial cu Cuba pe anul 
1973, a fost primită de Marcelo Fer
nandez, ministrul cubanez al comer
țului exterior.

In largul insulelor Ca
nare plutesc 36 de bidoane 
conținînd un gaz extrem de 
tOXiC, au anuntat autoritățile aces
tui arhipelag. Recipientele au fost 
pierdute, in decembrie 1972, în lar
gul coastelor americane, de vasul 
„Montevideo", navigînd sub pavilio
nul Statelor Unite și au ajuns apoi, 
purtate in derivă de curenții mari
timi, in zona Canarelor, după ce 
s-au aflat o vreme în apropierea li
toralului portughez și al celui african, 
în caz de deschidere a recipientelor, 

o intoxicare 
asemenea, și

gazul poate provoca 
mortală, existînd, de 
primejdia de explozie.

»

ZILELE ROMÂNEȘTI
LA KLAGENFURT

Klagenfurt, unul din 
cele mai dinamice o- 
rașe austriace sub as
pectul dezvoltării in
dustriale și al 
cultural-artist ice, 
pitală a landului 
rintia, găzduiește 
aceste zile, cu 
dură, generozitate 
prietenie, „Zilele 
mânești".

Prin caracterul 
divers și variat, 
nifestările 
de 
urmăresc 
cuitorilor 
tului și 
Carintia 
cuprinzătoare a 
lițăților României 

Este
a 

in 
a 

românești", 
orașului, 

Ausserwinkler, 
a subliniat

vieții 
ca- 

Ca- 
: în

căi
ți 

ro-

lor 
ma- 

prilejuite 
acest eveniment 

să ofere lo- 
Klagenfur

ai landului 
o imagine 

rea-
contemporane. 
ceea ce, de altfel, 
ținut să remarce, 
seara inaugurală 
„Zilelor 
primarul 
Hans nus.'ici 
care a subliniat că 
manifestările cultu
rale românești de la 
Klagenfurt materia
lizează, o dată 
mult, bunele 
de prietenie 
dezvoltă intre 
tria și România, 
rința popoarelor 
cele două țări 
se cunoaște mai

mai 
relații 
ce se 
Aus- 

do- 
din 

de a 
bine.

„Zilele românești" 
la Klagenfurt, im- 
brățișind perioada 14 
februarie — 10 mar
tie, se realizează prin- 
tr-o gamă largă de 
manifestări cultural- 
artistice. In incinta 
casei artiștilor plas
tici a fost deschisă 
expoziția de pictură 
contemporană româ
nească reprezentată 
de pinzele lui Ion Să- 
lișteanu. 
teatrului 
și in studiourile 
radio locale s-au pro
dus o serie de artiști 
consacrați din Româ
nia, precuin și tineri 
studențț români aflați 
la studii in 
Prezentarea 
românești, 
lele de balet cu Cop- 
pellia, cele de muzi
că populară ale for
mației Benone Da
mian, programul Jol- 
cloric al ansamblului 
artisțic al copiilor din 
Brașov, o prelegere 
asupra poeziei- româ
ne contemporane, sus
ținută de dr. Corne
lia Nistor, îmbogă
țesc conținutul ma
nifestărilor culturale 
românești de la Kla
genfurt. O ' mențiu-

Pe scena 
municipal 

de

Austria, 
filmelor 

spectaco-

ne deosebită se cuvi
ne concursului „Cu
noașteți România 
care trezește un in
teres viu și înregis
trează o participare 
animată in rindurile 
tineretului școlar din 
Klagenfurt. Răspun- 
zind interesului ma
nifestat față de țara 
noastră, gazeta 
nicipalitățil din 
genfurt inserează 
ciclu de articole 
dicat istoriei, 
grafiei, economiei și 
culturii României. In 
aprecierea valorii ar
tistice a spectacole
lor oferite 'dă oaspe
ții din România, pe 
scenele ' Klagenfurtu- 
lui, presa locală 
Uzează frecvent 
perlativul.

Prin conținutul 
durata lor, prin 
teresul produs in rin
durile publicului aus
triac, „Zilele româ
nești" 'de la Klagen
furt constituie mani
festarea cea mai am
plă și mai complexă 
de acest gen organi
zată pină acum 
Austria.

Comeliu VLAD
Viena

CORESPONDENTn „SCiNTEWTRANSMIT

Azi se deschide Confemța 
internațională

asupra Vietnamului
Palatul Majestic de 

pe Avenue Kleber își 
deschide azi din nou 
porțile. în vasta sală, 
tapisată in culori gri 
și aurii, se intilnesc 
in jurul unei mari 
mese rotunde — deve
nită „masă a tratati
velor* — cele 12 de
legații care participă 
la Conferința interna
țională asupra Viet
namului. în aceeași 
sală s-au desfășurat, 
timp de aproape cinci 
ani, tratativele care au 
deschis drum semnării 
acordului asupra înce
tării războiului și re
stabilirii păcii, solem
nitate care a avut loc 
în urmă cu o lună.

Delegațiile, conduse 
de miniștrii de exter
ne ai țărilor partici
pante, reprezintă cele 
patru părți care s-au 
aflat 
blica 
nam, 
ale Americii. 
nul Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii 
Vietnamului 
și Republica 
nam. Sint 
zenți, de asemenea, de
legații țărilor membre 
ale comisiei interna
ționale de control și 
supraveghere, formată 
din Canada, Ungaria. 
Polonia și Indonezia, 
precum și patru mem
bri ai Consiliului de 
Securitate al O.N.U. : 
R. P. Chineză, Fran-

Marea Britanie, 
U.R.S.S. La lucrările 
conferinței ia parte 
Kurt Waldheim, se
cretarul general al Or
ganizației Națiunilor 
Unite.

în principiu. Confe
rința internațională de 
la Paris ar urma să 
dureze patru sau cinci 
zile. Obiectivele ei au 
fost definite astfel. în 
articolul 19 al acordu
lui de pace : confe
rința se întrunește 
„în scopul de a lua 
act de acordurile sem
nate. de a garanta 
încetarea războiului 
și menținerea păcii în 
Vietnam, respectarea

ța. drepturilor naționale 
fundamentale ale po
porului vietnamez și 
a dreptului de auto
determinare a popu
lației sud-vietnameze*.

Gazdele au făcut, in
tr-un timp record, toa
te pregătirile pentru 
a asigura, 
de vedere 
material, 
bune condiții de des
fășurare a tratativelor. 
De asemenea, au fost 
luate măsuri Dentru 
facilitarea activității 
numeroșilor ziariști, 
trimiși ai presei din 
întreaga lume, venițl 
să relateze despre 
conferință.

din punct 
tehnic și 
cele mai

Un eveniment consi
derat de comentatorii 
francezi de bun au
gur a avut loc înain
te de deschiderea con
ferinței. . Este vorba 
de convorbirile dintre 
doamna Nguyen Thi 
Binh, ministrul de 
externe al Guvernului 
Revoluționar Provizo
riu, și Tran Van Lam, 
ministrul de externe 
al guvernului de la 
Saigon, desfășurate vi
neri seara la Paris. 
Cu acest prilej, cele 
două părți s-au pus 
de acord pentru des
chiderea. la 5 martie, 
a negocierilor oficia
le asupra problemelor 
politice din Vietnamul 
de Sud. Relatînd eve
nimentul, ziarul „Le 
Figaro* notează : „Pa
cea în Vietnam a mar
cat un pas

Prima 
conferinței 
nale va 
dată de reprezentan
tul țării-gazdă, minis
trul francez al aface
rilor externe, Maurice 
Schumann.

imnort.ant*. 
ședință a 
internațio- 
fi prezi-

Paul
DIACONESCU

SANTIAGO DE CHILE

J
"5

în conflict: Repu- 
Democrată Viet- 

Statele Unite 
Guver-

de Sud
Viet- 
pre-

Drumul bravului

CU AUTOMOBILUL PRIN 
CEAȚĂ

British Aircraft Corporation 
a conceput pentru uzul auto- 
mobiliștilor un dispozitiv care, 
folosind un semnal radar, acțio
nează în mod automat asupra 
vehiculului — incetinindu-i vi
teza sau oprindu-1, de la caz la 
caz. Un întrerupător ' permite 
conducătorului auto să deco
necteze dispozitivul atunci cînd 
consideră că nu mai are nevoie 
de serviciile lui.

Aplicații principale : conduce
rea auto fără pericol pe timp 

ceață.

în piața Yungay din 
Santiago de Chile, pe 
un postament de stîn- 
că se înalță o statuie 
infățișînd un tînăr 
plin de vitalitate, cu 
chipul 
brațe 
parcă 
teamă 
nevăzut.' în 
tamentului. 
tățenl din/ 
au depus, nu de mult.

încordat, cu 
puternice, gata 
să înfrunte fără 

un adversar 
jurul pos- 
mii de ce-

Santiago

de copihue. 
națională, se- 
cu o lalea de 
aprins.

era oferit 
aniver-

ramuri 
floarea 
mănind 
un roșu

Prilejul
de populara 
sare a bravului „Ro
to*, personaj colectiv 
legendar, întruchipat 
de statuia din piața 
Yungay. în perioada 
finală a războaielor de 
eliberare națională, la 
începutul anului 1839,

a avut loc celebra bă
tălie de la Yungay, ■
care a decis soarta
confederației peruano- 
boliviene. ultim bas
tion al stăpînirii spa
niole. Printre 
generalului 
care conducea 
le chiliene ce 
.să învingă

țeni neînfricați, fă- 
cînd parte din rîndu- 
rile localnicilor cu- 
noscuți sub denumi
rea de „Roto* de la 
cuvîntul indian „Rutu 
Chiucu*. desemnînd 
ceremonialul de ini
țiere a băieților ’n 
pregătirea de luptă.

Cu timpul, acest cu
vînt a căpătat accep
țiunea de om din po
por, neînfricat în răz
boaie. vrednic. moș
tenitor al tradițiilor 
de vitejie și de inven
tivitate ale populației 
indiene băștinașe-ara- 
ucanii.

Numele simbolic 
„Roto* este legat nu 
numai de lupta împo
triva asupririi, dar și 
de efortul, uneori su
praomenesc, pentru su
punerea naturii prin 
muncă. „Roto* a de
venit miner Ia ex
ploatările de salpetru, 
cuceritor al înălțimi
lor andine, care ur
mează imediat după 
cele ale Himalayei, 
îmblînzitor al apelor 
din Cordilieri, peste 
care el a întins pun
țile primelor căi fera
te din partea occiden
tală a Americii de Sud, 
Magistrale feroviare 
construite de acești 
„Roto* — ca cea de 
la Collahuasi. pe înăl
țimi atingînd 5 000 de 
metri — le-au adus o 
faimă ce a depășit 
granițele țării.

Apoi, „Roto* a 
venit fochist și 
șinist. participînd
deschiderea primelor 
mine de cupru din co- 
claurii Anzilor. O da
tă cu dezvoltarea ac
tivității portuare, a 
apărut' la Valparai
so și la Antofagasta. 
Lupta lui împotriva 
vitregiilor naturii era, 
totodată, lupta împo
triva sărăciei și a 
desconsiderării sfidă
toare cu care era tra-

tat de cei avuți, de cei 
a căror bogăție se a- 
cumulase in bună mă
sură din truda lui.

In ianuarie 1973, cu
noscutul activist poli
tic și scriitor chilian, 
Volodia Teitelboim, 
nota schimbările 
tervenite, astăzi, 
destinul celor din 
durile cărora

in- 
în 

rîn- 
face

parte : „Cele mai 
mari virtuți \ ale lui 
„Roto* de altădată sint 
astăzi trăsături ale 
proletariatului nostru 
modern... In fapt, ur
mașul lui , 
Yungay 
azi, țara.
niștri și 
sint civili 
cu toții uniți sub sem-

a 
de 

Un

WASHINGTON

de- 
ma- 

la

„Roto* de la 
guvernează, 
...Sint mi- 

muncitori, 
I și militari.

nul atașamentului față 
de patrie și popor*.

Este noua etapă 
drumului parcurs 
bravul „Roto*.
drum cu orizonturi 
noi. la deschiderea 
căruia a contribuit cu 
toată vrednicia și ro
bustețea sa fizică și 
morală.

Eugen POP

„Penn Central” redivivus

oștenii 
Bulnes, 
unități: 

aveau 
trupele 

confederației Ia Yun
gay, se numărau și 
1 400 de tineri mun-

Pe la începutul lunii, 
cînd cei 90 000 de fe
roviari, salariați ai 
companiei Pennsylva
nia Central, au intrat 
în grevă, paralizînd 
circulația trenurilor de 
călători și de mărfuri 
in zona de Est a 
S.U.A., în presă se a- 
firma că Uniunea sin
dicală a muncitorilor 
din transporturile fe
roviare (T.U.T.) ar fi 
declanșat greva în 
semn de protest împo
triva hotărîrii patroni
lor de a concedia 6 000 
de muncitori feroviari. 
După cîteva zile, s-a 
descoperit că de fapt 
greva a fost în mod 
deliberat provocată de 
consiliul de tutelă al 
companiei, care, prin 
aceste concedieri, a in
tenționat să determine 
Casa Albă și Congre
sul să ia măsuri pen
tru salvarea companiei 
de la un nou faliment, 
care se anunță de data 
aceasta a fi total. Ca 
urmare a recesiunii, 
presiunilor inflațio
niste, concurentei ce
lorlalte mijloace de 
transport și incompe
tenței foștilor ei pa
troni, care, timp de 15 
ani, nu au investit nici

un dolar în moderni
zarea materialului ru
lant, șcăzînd astfel ca
pacitatea de concuren
ță și rentabilitatea 
companiei, trezoreria 
acesteia este complet 
secată. „Penn Central* 
nu-și poate onora nici 
polițele, nu este in 
stare să plătească 
nici dobînzile la îm
prumuturile făcute și, 
datorită 
faliment 
află, nu 
contracta 
muturi
Și nu este vorba de o 
firmă oarecare, ci de 
cea mai mare compa
nie feroviară din 
S.U.A., care înglobea
ză 36 000 km de cale 
ferată 
derale 
vincii 
deține 
transportul de 
geri al țării.

De la ultimul 
ment. declarat 
încheierea 
trimestru 
1970 (cînd „Penn Cen
tral* înregistrase 
deficit de 100 i
oane . dolari. i
ce cu un an înainte 
avusese alt deficit de 
aproape 200 de mili-

situației de 
în care se 
mai poate 

noi 
de la

împru- 
bănci.

din 16 state fe- 
(și două pro- 
canadiene)

35 la sută din 
pasa-

Și

fali- 
după 

primului 
al anului

‘ un 
mili- 
duoă

oane de dolari), în 
tuația financiară a 
cestei societăți de 
ferate nu a intervenit 
nici o îmbunătățire. 
Aceasta, în ciuda fap
tului că vechea ei con
ducere a fost dizolvată 
de judecătorul federal, 
John Fullman, pentru 
incapacitate profesio
nală și înlocuită cu un 
consiliu de tutelă, for
mat din reprezentanții- 
companiilor bancare 
creditoare.

Declararea grevei a 
pus în funcțiune me
canismul legislativ : 
Congresul a adoptat in 
decurs de numai șase 
ore, la cererea expre
să a Casei Albe; 
proiect de lege 
care s-a pus i 
grevei. Legea a 
pendat intrarea 
goare a noului 
lament de muncă, prin 
care erau concediați 
6 000, de muncitori, a 
ordonat întoarcerea 
greviștilor la locurile 
lor de muncă pentru 
o perioadă de 90 de 
zile, termen în care să 
fie continuate negocie
rile între reprezen
tanții feroviarilor și ai 
consiliului tutelar, în 
vederea reglementării

si-
a- 

căi

un 
prin 

capăt 
sus- 

în vi- 
regu-

noului conflict 
muncă. „Noi nu avem 
ce negocia și nici ce 
reglementa. Revendi
carea noastră este pe 
cit de clară, pe atit de 
esențială pentru soarta 
celor 6 000 de feroviari 
înscriși pe listele de 
concedieri și a fami
liilor lor : revenirea Ia 
hotărirea de a ne con
cedia tovarășii de 
muncă* — a declarat 
un reprezentant al u- 
niunii T.U.T.

Consiliul tutelar de 
administrație consideră 
că, pentru a scoate 
compania din situația 
de faliment, trebuie să 
obțină consimțămîntul 
Congresului privind 
concedierea mai mul
tor mii de muncitori 
și suspendarea defini
tivă a circulației tre
nurilor pe circa 8 000 
km de cale ferată, 
ceea ce ar lipsi .le 
transport feroviar 
sute de localități. Pe 
lingă aceste măsuri, 
consiliul cere guver
nului o sumă de 800 
milioane dolari pen
tru a redresa situa
ția companiei.

Conducerea T.U.T. a 
condamnat cu hotărire 
propunerea de conce
diere a muncitorilor, 
arătind că economiile 
care s-ar realiza de pe 
urma transpunerii ei 
in practică ar fi mini
me și nu ar ajuta cu 
nimic ieșirea compa
niei din situația fali
mentară. în schimb, 
T.U.T. a propus națio
nalizarea societății 
„Penn Central*. Potri
vit legii adoptate de 
Congres, ultimul cu
vînt urmează să apar
țină Casei Albe. In aș
teptarea unei decizii a 
forului executiv, răga
zul de 90 de zile, se a- 
nunță decisiv pentru 
viitorul firmei.

C.ALEXANDROAIE

._ asu- 
jucării. Firma 
jucării „Mettoy 
vinde de ani

SANDVIȘURI PE BANDĂ

VALEA LONGEVITĂȚII

OUĂ FĂRĂ GRĂSIMI

ce-

folosește 
porc, ste- 
cu raze 
este me-

bucătarilor din marile 
și. restaurante, randa- 
său fiind de 3 500 de 
pe oră.

MINI-CONCORDE"
ÎȘI AȘTEAPTĂ 

CUMPĂRĂTORII
Refuzul unor mari companii 

aeriene de a cumpăra superso
nicul franco-britanic „Concorde* 
s-a re-i>ercutat negativ și 
pra... pieței de 
britanică de 
Playcraft*, care

zile modelele miniaturale 
avionului, întâmpină acum mari 
greutăți in vînzarea lor. în fo
tografie : nevindutde jucării 
„Concorde* în fața, originalului 
in așteptare de, cumpărători.

EVACUARE RAPIDĂ 
ÎN CAZ DE INCENDIU

Rampa de evacuare realizată 
de o îmtreprindere din S.U.A. 
este' destinată să evite pierde
rile de vieți omenești in cazul 
incendiilor survenite la clădiri 
cu mai multe niveluri. Confec
ționată din fibre poliamidice 
neinflamxbile se atașează de 
pereții exteriori ai clădirilor, în
deplinind, intr-un fel, rolul cla
sicei scări de serviciu exterioare. 
Persoanele surprinse de incen
diu pot coborî pe rampă prin a- 
lunecare, ca pe un tobogan. Ca
pacitatea de evacuare : o per
soană la două secunde.

Industria alimentară din Bel
gia va dispune in curînd de 
mașina de uns piinea cu unt. 
Acest „robot de făcut sandvi
șuri* este menit să ușureze mult 
sarcina 
cantine 
men tul 
piese*

în Valea Vilcabamba, din E- 
cuador, numărul celor trecuți 
de respectabila vîrstă de 100 
ani este neobișnuit de mare. 
Bătrînii — cel mai in vîrstă are 
143 de ani — sint deosebit de 
vioi, continuă să lucreze și se 
bucură de o stare foarte bună a 
sănătății. Un gerontolog londo
nez, care a făcut o călătorie de 
cercetai1! în acea regiune, a 
constatat că longevivii nu con
sumă mai mult de 1 700 de ca
lorii pe zi : mănîncă puțină car
ne, în schimb. multe legume, 
fructe și beau ceaiuri din plante.

Un crescător australian, supu- 
nind găinile la un regim In ex
clusivitate vegetarian, a obținut 
ouă ale căror grăsimi sint mai 
ușor asimilabile de organism și 
nu contribuie aproape deloc la 
mărirea cantității de colesterol 
din singe. Aceste ouă sint reco
mandate persoanelor predispuse 
ia aterosderoză.

GREFE DIN PIELE 
DE PORC

Pentru a veni în ajutorul 
lor care au suferit arsuri grave, 
un profesor de la spitalul Bou- 
cicaut din Paris 
pentru grefe pielea de 
rilizată în prealabil 
gamma. Noua metodă 
nită să rezolve una din cele mal 
dificile probleme in ce privește 
tratamentul arsurilor.
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