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întreprinderea de tricotaie și perdele , din Pașcani — un nou obiectiv pe harta industrială a județului lași 
Foto : S. CristianPRODUCȚIE RITMIC

DESFASURATA
IN FIECARE ÎNTREPRINDERE!

Atenție maximă aprovizionării tehnico-materiale 

și cooperării cu partenerii contractuali
A trecut prima lună din acest an, 

an în care realizarea sarcinilor de 
plan ce revin întreprinderilor din 
toate ramurile industriale este 
hotărîtoare pentru accelerarea pro
gresului economico-social al țării, 
pentru înfăptuirea înainte de ter
men a prevederilor actualului cin
cinal. Mersul îndeplinirii planului 
în această perioadă de început a 
anului a confirmat încă o dată fap
tul că ritmicitatea în realizarea zi 
de zi, decadă cu decadă a produc
ției fizice este nemijlocit legată de 
buna funcționare a mecanismului 
aprovizionării tehnico-materiale și 
al cooperării interuzinale. Și uni
tățile care și-au pregătit și orga
nizat temeinic producția, care s-au 
îngrijit să primească la timp, in 
cantitățile și sortimentele prevăzu
te, materiile prime, materialele, 
piesele și subansamblele de care 
aveau nevoie au putut raporta ia 
finele lunii ianuarie bune realizări 
In îndeplinirea sarcinilor de plan.

Pentru acest an, resursele mate
riale au fost dimensionate în con
cordanță cu nivelurile și structura 
producției întreprinderilor, cu ce
rința de a se gospodări cît mai ra
țional și a se valorifica superior 
materiile prime și materialele, 
combustibilii și energia. Dar. pen
tru ca-circuitul economic să ,se 
realizeze fără întreruperi, în con
formitate cu prevederile din ba
lanțe, botărîtoare rămin îndepli

nirea de către flecare întreprin
dere a planului la fiecare sorti
ment, asigurarea intrării in func
țiune, Ia termenele planificate a 
noilor capacități și obiective, în
făptuirea programului de asimi
lare a noi materiale și produse — 
cu alte cuvinte, constituirea întoc
mai — și în fiecare unitate pro
ductivă — a resurselor materiale 
stabilite, care urmează a fi utili
zate în alte unități economice.

Faptele demonstrează că acolo 
unde aceste condiții nu au fost 
respectate, adică in întreprinderile 
care au demarat mai slab în a- 
ceastă lună și nu și-au onorat cu 
strictețe graficele de producție și 
de livrări prevăzute în contract, 
au apărut dereglări „in lanț" cu 
implicații asupra desfășurării acti
vității productive in mai multe 
unități. Cazurile de acest gen nu 
sint deloc puține. Bunăoară, dife
rite unități din industria textilă și 
a confecțiilor nu au produs unele 
sortimente planificate, in mare 
măsură din cauză că nu au . primit 
întreaga cantitate de fire sintetice. 
Unul dintre furnizorii reșțantieri, 
Combinatul de fire și fibre sinte
tice Săvinești. își justifică nenno- 
rarea obligațiilor asumate. între 
altele, și prin aceea că nu' i s-a li
vrat aerilonltrllul contractat , cu 
Combinatul petrochimic din ’ Pi
tești. AcestS din urmă insă nu 
mai poata da vina pe nimeni. în-

truclt nerealizarea sortimentului 
respectiv a fost determinată de 
neintrarea în funcțiune a unor ca
pacități prevăzute.

Se desprinde, deci, că o primă 
cauză a nerealizării producției fi
zice planificate în unele unități, 
care s-a repercutat negativ asunra 
livrărilor, a constituit-o neintrarea 
în funcțiune la termenele prevă
zute a unor capacități productive, 
neatingerea parametrilor tehnico- 
economici proiectați, conform gra
ficelor aprobate. Nici în luna ia
nuarie nu au început să producă 
o serie de obiective de investiții 
restante din anul trecut. Alte ca
pacități nu au ajuns la randamen
tul scontat. De pildă, la Combina
tul chimic Rîmnicu-Vitcea, noua 
instalație de. sodă calcinată etapa 
a IlI-a, intrată in funcțiune la 
sfîrșitul lunii decembrie 1973. nu 
produce la parametrii prevăzuti. 
iar la câlcinatorul cu aburi și la 
grupul de distilare de la instalația 
de sodă calcinată II s-au * înregis
trat defecțiuni mecanice. Aminarea 
cu o zi. cu o săptămină a intrării 
în funcțiune, a unei capacități de 
producție, intirzierea în realizarea 
parametrilor' stabiliți înseamnă, 
implicit, un minus de resurse in 
balanța materială respectivă. De 
cele mai multe ori. restabilirea 
echilibrdlui este Toarte dificilă :

Succese ale 

energeticienilor

Energeticienit de la centrala 
termoelectrică Luduș răspund 
prin importante succese recen
tei chemări la întrecere lan
sate de colegii lor de la Craio
va. Lucrătorii centralei termice 
au reușit să realizeze cu 5 zile 
înainte de termen reparația pla
nificată la unul din grupurile 
de 100 MW, ceea ce echivalea
ză cu livrarea in sistemul ener
getic național a 12 milioane 
kWh energie electrică. La rln- 
dul său, colectivul centralei de 
la Fîntinele. printr-un complex 
de măsuri printre care se evi
dențiază menținerea în perfectă 
stare de funcționare a sistemu
lui de automatizare și optimi
zare a consumului de combus
tibil, a reușit să reducă consu
mul de combustibil cu 2 grame 
pentru fiecare kWh energie 
electrică produs. (Agerpres)

CU PARTICIPAREA TUTUROR LOCUITORILOR DE LA SATE

Să plantăm cît mai multi pomi,

(Continuare In pag. a Il-a)

Un nou tip de 
carburator

Rod al colaborării între spe
cialiștii întreprinderii mecanice 
Muscel din Cimpulung și cei ai 
Institutului' de cercetări și pro
iectări pentru autovehicule și 
tractoare de la Brașov, la fa
brica brașoveană de specialitate 
a fost introdus in fabricația de 
serie un nou tip de carburator, 
care permite reducerea consu
mului de benzină la autoturis
mele „ARO" și autoutilitarele 
T.V. cu 2,4 litri. De altfel, toaț. 
autoturismele de teren fabricau 
ip ultima decadă a lunii ianua
rie, la întreprinderea muscelea- 
nă. au fost dotate cu asemenea 
carburatoare, urmînd ca in 
cursul lunii februarie ele., să . fie 
montate și la motoarele auto
utilitarelor.

(Agerpres)
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să îngrijim
Sporirea producției de fructe atlt 

cantitativ, cît și calitativ, necesita 
extinderea, m continuare, a planta
țiilor și îngrijirea exemplară a li
vezilor. La Plenara comună a C.C. 
al P.C.R. și a Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale din 
noiembrie anul trecut s-a arătat că 
la fructe și struguri, deși producția 
a crescut, rezultatele nu sint pe mă
sura eforturilor făcute pentru dez
voltarea patrimoniului vitipomicol. 
S-a indicat, totodată, să se ia mă
suri pentru valorificarea mai bună 
a marilor rezerve din acest do
meniu. Iată de ce, în această pe
rioadă, pe baza măsurilor stabilita 
de conducerea partidului, organelor 
și organizațiilor de partid, comitete
lor executive ale consiliilor popu
lare le revine sarcina de a ajuta 
conducerile unităților agricole in 
vederea organizării unor acțiuni de 
masă, cu participarea tuturor locui
torilor satelor și comunelor, pentru 
plantarea pomilor fructiferi și exe
cutarea lucrărilor de sezon in live
zile existente. O atenție deosebită se 
cuvine acordată plantării unui număr 
cî.t mai mare de nuci, precum și 
de duzi necesari dezvoltării serici
culturii.

Evident, pentru obținerea unor re
zultate cit mai bune in desfășura
rea acestei Importante acțiuni, 
este necesar să se tacă, încă de pe 
acum, toate pregătirile necesare : 
amplasarea viitoarelor plantații, 
desfundatul terenului pentru livezile 
intensive, săpatul gropilor și, in pa
ralel, să se execute lucrările de în
treținere in livezi. îndeosebi cele de 
combatere a bolilor și dăunătorilor, 

, de tăieri și curățiri, potrivit norme- 
' lor stabilite de specialiști. Cuin se 
desfășoară aceste acțiuni ? Ce tre
buie intreprins in continuare ?

Potrivit unui program de dezvol
tare a pomiculturii elaborat de Mi
nisterul Agriculturii, Industriei Ali
mentare și Apelor, direcțiile agricole 
județene aveau ca sarcină să orga
nizeze colective de specialiști care 
să se deplaseze in fiecare unitate 
agricolă și să stabilească, in funcție 
de starea plantațiilor, măsurile ce se 
impun a fi luate pentru redresarea 
și intensificarea producției de fruc
te în fiecare unitate și în județ. în 
cele mai multe județe — Dolj, 
Neamț, Caraș-Severin, Mehedinți, 
Arad, Cluj. Satu-Mare, Timiș, Bihor, 
Dîmbovița ș.a. — lucrările respective 
s-au încheiat, planurile de măsuri 
au fost aprobate de comitetele jude
țene de partid, iar pe baza lor s-a 
și trecut la acțiune, tn alte județe, 
elaborarea planurilor de redresare 
și intensificare a producției de fruc
te a intîrziat mult, ceea ce a avut 
urmări negative în ce privește exe
cutarea lucrărilor de toamnă în po
micultură.

S-a prevăzut prin plan ca, în toam
na trecută și in primăvara acestui 
an, în cooperativele agricole să se 
planteze 5 000 ha cu pomi. Cu toate 
că timpul a fost excepțional de 
frumos, nu s-au plantat decît 356 
hectare, cele mai mari suprafețe rea- 
lizindu-se în cîteva județe : Mara
mureș, Caraș-Severin. Sălaj, Vil- 
cea. Olt și Bistrița-Năsăud. în cele-

cit mai bine livezile!
lalte județe nu s-a plantat nici un 
pom, deși se știa că această lucrare 
executată din toamnă asigură o prin
dere mai bună. Era normal ca in 
situația dată, în timpul iernii să 
se treacă cu toate forțele la desfun
darea terenului pentru livezile in
tensive sau săparea gropilor in live
zile clasice, care urmează să fie în
ființate în această primăvară. Din 
cele 1 750 hectare, care trebuiau des
fundate, s-au realizat numai U329 
hectare, lucrarea fiind mai întîrziată 
in județele Prahova, Argeș, Satu- 
Mare, Suceava. De asemenea, in 
ritm nesatisfăcător se desfășoară să
patul gropilor. Organele județene de 
specialitate au datoria să sprijine în
deaproape unitățile agricole să facă, 
încă din aceste zile, toate pregăti
rile necesare în vederea plantării po
milor, astfel îneît la venirea primă
verii să se poată trece cu toate for
țele la lucru. în vederea desfășurării 
unor acțiuni de masă pentru planta
rea pomilor în gospodăriile popu
lației. consiliile populare comunale 
au obligația să definitiveze, în tim
pul cel mai scurt, necesarul de ma
terial săditor și să ia măsuri in ve
derea procurării acestuia..

Realizarea unor recolte mari de 
fructe și, in special, îmbunătățirea 
lor calitativă impun să se acorde 
cea mai mare atenție curățirii pomi
lor și executării stropirilor de iarnă. 
Aceste lucrări sînt mai avansate in 
întreprinderile agricole de stat. Pină 
la I februarie s-au făcut lucrări de 
tăieri la 25 la sută din numărul po
milor, iar primul stropit s-a reali
zat în proporție de 91 la sută. In 
cooperativele agricole, primul »tro-

pit s-a făcut numai la 47 la sută din 
numărul pomilor. Stropirile sint în- 
tirziate, potrivit datelor furnizate de 
ministerul de resort, mai ales in 
cooperativele agricole din județele 
Arad, Vilcea, Cluj, Sibiu, Mureș. 
Există asigurate toate condițiile ma
teriale ca lucrările de iarnă în li
vezi să se execute în timp scurt și 
la un nivel superior. Ceea ce se cere 
însă este ca în fiecare cooperativă 
să se organizeze temeinic munca și, 
în special, pomii să fie repartizați 
pe formații de lucru și oameni, pen
tru a fi îngrijiți în acord global. 
Această formă de organizare ii va 
cointeresa pe cooperatori să facă din 
vreme tăierile, fertilizarea solului și 
săpatul în jurul tulpinilor.

Țara noastră dispune de condiții 
naturale din cele mai favorabile pen
tru cultura pomilor fructiferi. Și 
pentru a se obține recolte îndestulă
toare de fructe și de calitate supe
rioară, important este să se acorde, 
pretutindeni, atenția cuvenită îngri
jirii pomilor. Iată de ce, în aceste 
zile de iarnă, în lumina sarcinilor 
trasate de conducerea partidului, or
ganele și organizațiile de partid, 
consiliile populare și organele agri
cole sint chemate să desfășoare am
ple acțiuni pentru extinderea plan
tațiilor și îngrijirea exemplară a 
fiecărui pom. Cu participarea largă 
a locuitorilor satelor șl comunelor 
să sădim cit mai mulți pomi în li
vezi, pe lîngă case, oriunde pot creș
te și rodi, să îngrijim cît mai bine 
livezile pentru a spori substanțial 
producția de fructe.

ion HERTEG

PROPAGAREA 
SPORTULUI IN MASE
cere muncă intensa 

și responsabilă

------ 1
I Supremul
I argument

Nicolae Miu, om trecut de 40 de ani, cu timplele 
ninse, cu fața arsă de soarele, de gerurile Bărăganu- 

Ilui, lucregză, in timpul zilei, ca secretar al Comitetului 
comunal de partid din comuna Grivița, județul Ialomi
ța, și totodată ca primar al acestei comune. Serile, de 

I multe ori și nopțile, pină tirziu. se apleacă asupra 
manualelor și cărților, e student in anul 11 la secția 
fără frecventă a Academiei „Stefan Gheorghiu". Fiica 

Isa, Stanica, e tot in anul 11 la liceul pedagogic din 
Slobozia, tn glumă ii zice colegă și o întreabă cum stă 
cu învățătura. tn ceea ce il privește, el stă bine : și-a 
dat pină acum, la timp, toate exdinenele și e ferm ho-

PICĂTURA DE CERNEALĂ

tărlt sd »( le dea și de aici înainte, aricit de greu 
»-ar veni.

tn biografia lui, Intre școala elementară și liceu (pe 
care l-a urmat tot fără frecvență), se intercalează zece 
ani de muncă tn S.M.A. Mai intri ca tractorist, 
apoi ca șef de brigadă. $i-a dat bacalaureatul in pri
măvara anului 1972, apoi, imediat, s-a prezentat la 
examenul de admitere la facultate. Anul trecut, cind 
și-a pregătit examenul la matematică, a cerut ajutorul 
unor profesori de la școala din comună. Nu i-a fost 
rușine să-1 ceară, n-a considerat că asta o să-i scadă 
prestigiul. Dimpotrivă, faptul că s-a apucat din nou 
de studiu a făcut ca stima și respectul de care se 
bucură în ochii consătenilor să crească șl mai mult. 
După ce a devenit student, unii i-au zis că e ambițios. 
L-au întrebat : ..Ce-ți trebuie ție, la anii tăi. așa ceva ? 
Doar și fără asta poți să fii. și ești, un bun secretar 
și un bun primar". Dar el le-a replicat : „Comuna 
noastră merge spre urbanizare, pretențiile vor fi din 
ce In ce mai mari, problemele vor fi din ce in ce mai 
complexe. Ca să le poți face față trebuie să fii bine 
pregătit. Altfel „te dă afară" viața însăși. Dacă eu 
stau pe loc în timp ce viata merge înainte nu în
seamnă, de fapt, că eu rămin în urmă

Avea dreptate Nicolae Miu. Argumentul Iul este, 
fără drept de apel, supremul argument.

Silviu PODINAJ

— E o liniște de 
țluie urechile. Oame
nii, toți cîți au rămas 
pină la acest miez de 
noapte în centrala 
subterană, au încre
menit parcă, urmărind 
cu suflarea tăiată ges
turile inginerilor Ga
briel Zamfir și Ovidiu 
Vărzaru, care mane
vrează butoanele de 
pe tablourile de co
mandă. De dimineață 
apăruse un scurt-cir- 
cuit în compartimen
tul de excitație a 
turbinei. O defecțiune 
măruntă, dar care-ar 
fi putut să le dea mul
tă bătaie de cap. Chiar 
punerea în paralel a 
agregatului 2 devenise 
incertă pentru ziua 
respectivă. Explicabi
le, deci, emoțiile, ten
siunea In care trăiau 
acum cei de față.

O apăsare pe buton 
și se dă impuls de des
chidere a vanelor sfe
rice. Operațiile se suc
ced apoi în ordine : se 
face egalizarea presi
unii. Se deschide bai- 
pasul. Pe un ecran se 
urmărește jumătatea 
de rotație a vanelor. 
Un nou impuls, de as
tă dată pentru porni
rea grupului. Bătăile 
inimii se accelerează. 
Sub forța apei, turbiț- 
na se lasă antrenată. 
O turație, două, trei, 
apoi numai termome
trul îi mai poate lua 
„pulsul". Iarăși mo
mente de așteptare. Și 
cind turația de sincro
nizare este atinsă nu 
mai rărrțîne de execu
tat decît operația fi
nală : cuplarea la sis
tem.

Privesc mîinile celor 
doi ingineri. Ele se 
mișcă cu netulburată 
dezinvoltură de la un 
buton la altul, pe tot 
panoul de comandă. 
Mîini sigure, urmărind 
cu precizie traiectoria 
unei clipe fundamen

Mă aflam în aeara 
aceea lîngă un grup 
de montori care, de 
dimineață și pînă la 
ora tîrzie cind a avut 
loc evenimentul, au 
uitat și de masă șl de 
oboseală. între ei, o 
cunoștință ceva mal

— Frații mei mai 
mari au plecat toți „în 
lume" să-și facă un 
rost. Care pe un șan
tier. care într-o fabri
că. Pe mine, cel mai 
mic, tata a vrut să mă 
tină pe lîngă casă. Și 
Intr-o zi...

ȘANTIERUL 
„Acolo înveți 

să muncești și să 
trăiești ca oamenii11

tale. înfiorate, totuși, 
de emoție.

Punerea în paralel 
la sistemul energetic 
național a celei de-a 
doua turbine din uzi
na subterană Ciunget, 
a Hidrocentralei de pe 
Lotru, a corespuns in
tru totul programului 
stabilit. Este clipa de 
apogeu, clipa în care 
se adună efortul înde
lung a sute și mii de 
oameni, clipa în care 
poți citi biografiile 
fierbinți ale construc
torilor.

veche : tînărul Dumi
tru Grigore. îmi amin
team :

...Era tntr-o dimi
neață calmă de sep
tembrie. Vecinul de 
bancă din autobuzul 
care ne urca spre ini
ma Lotrului s-a lăsat 
antrenat in discuție, 
ințelegînd ca și mine 
că o vorbă schimbată 
cu tovarășul de drum 
face calea mai scurtă. 
Așa l-am cunoscut pe 
Grigore și tot așa am 
aflat cum a ajuns el 
pe Lotru.

Povestea vieți! lui 
seamănă cu a multor 
oameni de aici, de pe 
Lotru, pe care în di
verse ocazii i-am au
zit destăinuindu-se. 
După o clipă de tăce
re, Grigore a conti
nuat :

— Intr-o zi. unul 
dintre frați a, venit 
pe-acasă. Mai. mai să 
nu-1 recunosc, atit era 
de... Era un bărbat in 
toată firea. „Mă, tu 
știi ce-i șantierul ’" 
— m-a întrebat. Și tot 
el a răspuns : „Acolo

Invețî să muncești și 
să trăiești ca oame
nii". După aceea, mi-a 
vorbit despre șantie
rul lui. Vorbele alea 
m-au răscolit. Cind a 
venit toamna — toc
mai terminasem șapte 
clase — gata, am luat 
hotărîrea să plec. Mai 
întîi am făcut o școa
lă la Rm. Sărat. Pe 
urmă am ajuns și eu 
pe șantier, la Borzești. 
Tata mă tot dăscălea 
să mă întorc acasă. Nu 
m-am întors. A fost 
singura dată cind nu 
l-am ascultat. Cu sa
lariul din prima lună 
de „șantierist" mi-am 
cumpărat un costum 
nou-nouț, ca a) lui 
frate-meu, și m-am 
dus două zile acasă. 
Tata — ce să mai 
spun ? — m-a privit 
altfel, ca pe un băr
bat...

Costumul acela,
cumpărat din primul 
salariu de „șantierist". 
devine in clipele a- 
cestea de răgaz un a- 
devărat simbol al ma
turității. al puterii mo
rale. pe care noua 
condiție profesională 
și umană i-a dăruit-o 
tînărului ce pornise 
pe un nou drum al 
vieții.

— Cind s-au întâm
plat toate acestea ?

— Păi, să tot fie 
vreo 13 ani. dacă nu 
mai bine...

Ion STANCIU 
corespondentul 
„Scînteil"

(Continuare 
in pag. a IlI-a)

Un sens generos, profund umanist, 
stă la baza atenției pe care partidul 
nostru o acordă educației fizice și 
sportive a cetățenilor țării. Această 
preocupare nobilă pornește de la ne
cesitățile obiective ale dezvoltării so
cietății moderne, are in vedere con
tribuția importantă, indispensabilă, 
a exercițiului fizic și a sportului la 
formarea multilaterală a omului so
cietății socialiste. Cu ajutorul exerci
țiului fizic, un om sănătos și plin de 
vigoare este capabil să-și mențină 
proaspete forțele, să muncească spor
nic și să se bucure de binefacerile so
cialismului. Ca in toate sectoarele vie
ții noastre, și aici, în domeniul edu
cației fizice a populației și al trans
formării mișcării sportive tntr-o 
mișcare cu adevărat de mase, inte
resele întregii națiuni coincid cu a- 
celea ale fiecărui cetățean, se con
feră astfel acestor activități un ca
racter de importantă națională sl 
statală.

La recenta plenară a consiliului 
național pentru educație fizică și 
sport se aprecia că în anul care a 
trecut de la apariția hotăririi CC. 
al P.C.R., sub conducerea organelor 
și a organizațiilor de partid, s-a lu
crat mai organizat și cu mai multă 
responsabilitate îrf privința dezvol
tării sportului de mase. Totodată, se 
atrăgea atenția asupra greșelii oe 
care o fac unii de a compara reali
zările de început în privința trans
formării mișcării sportive într-o 
mișcare de mase, cu situația de ieri, 
din trecutul apropiat. în loc de a le 
raporta la ceea ce trebuie să între
prindem astăzi pentru a da efectiv 
viață sensului și literei Hotăririi 
plenarei C.C. al partidului din fe- 
bruarie-martie 1973. Drept consecin
ță directă a acestei erori în a apre
cia starea de fapt — un dans al ci
frelor cu multe zerouri in coadă, 
însoțit de adjective deplasate, prea 
sunătoare, manifestări cu iz testivist 
la unii organizatori ai mișcării spor
tive. însă, odată îndreptate cercetă
tor privirile spre unitățile de bază — 
atelierele, secțiile, sectoarele , fiecărei 
intreprinderi. clasele fiecărei școli, 
satele fiecărei comune. Cartierele 
fiecărui oraș ș.a.m.d. — faptele apar 
așa precum sint ele. impunîndu-ne 
un mod realist de apreciere. Pe 
drept cuvint se observa li plenara 
C.N.E.F.S. că operațiunea de cuprin
dere a maselor de cetățeni la prac
ticarea sistematică si regulată a 
exercițiului fizic se află abia la în

ceput, că sintem încă departe de ce
rințele transformării mișcării spor
tive într-o veritabilă mișcare de 
mase. De aici șl sarcinile indicate 
pentru toți cei interesați și, totodată, 
obligați prin lege să concure la în
făptuirea educației fizice și sportive 
a cetățenilor țării noastre. Sub con
ducerea organelor și a organizațiilor 
de partid, toate organizațiile obștești 
și de stat cu atribuții legale să facă 
loc și să instaureze cu caracter per
manent o atmosferă de muțică inten
să, organizată și perseverentă, 
pătrunsă de disciplină și responsa
bilitate — muncă pe măsura unei 
opere de importanță națională. Prin 
urmare, o ambianță serioasă de lu
cru, excluzând mulțumirea de sine, 
abuzul de adjective și. în gene
ral, vorbăria, festivismul, toate cele
lalte semne de atitudine superficială 
care diminuează sensul unei activi
tăți ce trebuie să cuprindă în sfera 
sa întreaga populație.

Adresindu-se întregii populații a 
țării, de ambele sexe și de toate 
virstele. mișcarea sportivă e datoare 
să-și sporească în măsură conside
rabilă capacitatea de inriurire asu
pra diferitelor categorii de cetățeni. 
E vorba aici de propagarea și 
pătrunderea ideii de sport la fiecare 
ioc de muncă al oamenilor, în fie
care casă, ca urmare a unei popu
larizări făcute cu adresă pre
cisă si cit se poate de concretă 
despre foloasele mișcării fizice și a 
modalităților de practicare. Conco
mitent. mișcării sportive i se cere să 
folosească efectiv și pe deplin efi
cient mijloace puternice de angre
nare a maselor — instituite din in
dicațiile conducerii partidului — cum 
sint programa școlară îmbunătățită 
și normele pregătirii fizice a elevilor 
și studenților, „Cupa tineretului", 
gimnastica la locul de muncă, com
plexul polisportiv „Sport și sănăta
te". precum și larga rețea a inițiati
velor ce izvorăsc la fața locului din 
posibilități și cerințe proprii.

Mobilizarea capacităților tuturor 
organizațiilor obștești și de stat cu 
atribuții în domeniul educației fi
zice și sportului, atmosfera de lucru 
intensă și responsabilă pentru tra
ducerea in viață a indicațiilor con
ducerii partidului sînt imperative cu 
care pleacă la drum mișcarea noas
tră sportivă în acest an 1974.

Vaieriu MIRONESCU
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Carnet cultural
SCENA

Premiere teatrale
• TEATRUL TV. prezintă marți, 

S februarie, premiera pe țară a pie
sei „CONSTANTIN BRANCOVEA- 
NU" de Nicolae Iorga. Adaptare și 
regia : George Teodorescu. In rolu
rile principale : Ștefan Iordache 
(Constantin Brâncoveanu) ți Silvia 
Popovici (Doamna Marica).

în celelalte roluri : Costel Cons
tantin, Raluca Zamfirescu, C. Co- 
drescu, C. Dinulescu, G. Buznea, 
Mihai Niculescu, Al. Repan, Matei 
Gheorghiu, Mircea Bașta, Dan Da
mian, Florin Crăciunescu, Mircea 
Cojan, Tudorel Popa, Marin Negrea, 
Dorel Iacobescu ș.a. Cîntă — Ste- 
llana Calos (Imn de Eustatle Pro
topsaltul, sec. XVI ; Urare pentru 
Constantin Brâncoveanu de Filothel 
Sin Agăi Jipei). Consultant : Andrei 
Pippidi. Imaginea : George Grigo- 
rescu, Beatrice Drugă, Mihai Brebu, 
Alexandru Nemeș. Scenografia : arh. 
Armand Crintea. în fotografia de 
jos : Scenă din spectacol. »

• TEATRUL RADIOFONIC pre
zintă premiera „Medeea" de Eu- 
ripide. Regia : Elena Negreanu. în 
rolul titular : Olga Tudorache (azi, 
ora 20,00, pr. I).

ECRANUL
Filmul „Tatăl risipitor’ 

la primul tur de manivelă
Vineri a Început, pe platourile de 

la Buftea, turnarea unui nou film : 
Tatii risipitor. Scenariul este scris 
de Eugen Barbu, după cunoscuta sa 
nuvelă „Oaie și ai săi“. Regia : A- 
drian Petringenaru, imaginea — 
Gheorghe Viorel Todan. în distribu
ția acestei noi producții a Casei de 
filme nr. 4 figurează actorii Toma 
Caraglu, Marga Barbu, Vasile Nițu- 
lescu, Ernest Maftei și alți populari 
interpreți ai scenei și ecranului ro
mânesc.

Premiere cinematogratice
• E departe pînă la cer — pro

ducție a studiourilor cehoslovace, in 
regia lui Ian Lațko. Film pe o temă 
socială, a cărui acțiune se desfășoa
ră după primul război mondial. Cu 
Ivan Painiak, Iulius Pantik, Kveta 
Lukoșikova-Mihalțova.
• Aventura Iui Darwin — produc

ție a studiourilor engleze, In regia 
lui Jack Couffer. Evocare a unor 
împrejurări capitale din viața mare
lui naturalist Charles Darwin. In 
distribuție : Nicholas Clay, Susan 
Macready, Ian Richardson.
• Omul cu creierul transplantat — 

coproducție franco—italo—vest-ger- 
mană, in regia lui Jacques Doniol- 
Valcroze. Anticipînd o culme încă 
departe de a fi atinsă a artei chirur
gicale, transplantul de creier, con
flictul filmului are drept obiect 
transferul de personalitate determi
nat de această cutezătoare operație. 
Cu Jean-Pierre Aumont, Mathieu 
Carriăre, Nicoletta Machiavelli.

• Nu trișa, dragă — producție a 
studiourilor DEFA-Berlin, în regia 
lui Joachim Hassler. Comedie mu- 
zical-coregrafică realizată cu partici
parea corpului de balet al Teatrului 
Mic din Leningrad. In distribuție, 
Dorit Găbler, Karel Fiala, Chris 
Doerk.

• TEATRUL DE STAT DIN RE
ȘIȚA va prezenta in această săptă- 
mînă premiera : „Pogoară iarna** de 
Maxwell Anderson. Regia și sceno
grafia : Gh. Rada. în distribuție : 
Cornel Manolescu, Mircea Ipate Ma
re?, N. Anestin, Dan Turbatu, Lelia 
Columb-Anestin.

• TEATRUL MAGHIAR DE STAT 
DIN SFÎNTU GHEORGHE a pre
zentat în premieră drama istorică 
in trei acte „îmi aleg un turn" de 
Păskăndi Gâza, în regia lui Volgyesi 
Andras. Rolurile principale au fost 
interpretate de Pâterffy Lajos, Lâsz- 
lo Kăroly, Csergoffy Lăszlo, Orb An 
Kăroly, Doboș Imre, Kât6 Săndor 
etc.

• STUDIOUL DE TEATRU AL 
I.A.T.C. și-a înscris pe afiș cea de-a 
patra premieră a stagiunii : „Labda- 
cizii** (selecție din „Oedip rege** și 
„Oedip la Colonnas'* de Sofocle, 
„Cei șapte împotriva Thebei** de 
Eschil, „Antigona" de Sofocle). In
terpret! : studenții clasei prof. G. 
Carabin. Direcția de scenă : G. Ca- 
rabin și asist. Ileana Burlacu. Sce
nografia : asist. Mircea Râbinschi.

• COLECTIVUL TEATRULUI DE 
DRAMA ȘI COMEDIE DIN CON
STANȚA a prezentat cea de-a treia 
premieră din actuala stagiune tea
trală, comedia polițistă „Misterioasa 
convorbire telefonică** de Virgil 
Stoenescu. Regia : Mihai Dimiu. De
corurile : Mihai Tofan și Mihai Di
miu ; costumele : Șerban Jianu. Din 
distribuție fac parte actorii Ileana 
Ploscaru, Jean Ionescu, Valentina 
Bucur, Viorel Popescu, Aurora Si- 
mionică, Virgil Andriescu, Longin 
Mărtoiu și Emil Sassu.

Amatorii 
pe scena profesioniștilor

O nouă inițiativă la Constanța : 
periodic — ca un răspuns direct la 
microstagiunile teatrului constănțean 
organizate pe scenele orașelor și co
munelor județului — cele mai bune 
formații artistice dobrogene vor în
toarce vizita primei scene constăn- 
țene. Primul spectacol a avut loc in 
cadrul studioului artistului amator. 
Sala Teatrului de dramă și comedie 
din Constanța a găzduit un bogat și 
reprezentativ spectacol al formații
lor artistice ale Casei de cultură din 
Hîrșova, care s-a bucurat de o bună 
apreciere din partea publicului. 
(George Mihăescu).

PATRU PICTORI ALBANEZI
Spațiul material și 

șpiritual pe care ex
pozițiile de artă plas
tică albaneză le-a 
prezentat pînă acum 
publicului românesc 
se află, în aceste zile, 
întregit de expoziția 
deschisă în sălile A- 
teneului Român (str. 
Franklin nr. 2).

Propunîndu-și să re
liefeze patru profi
luri distincte ale plas
ticii albaneze actua
le, această expoziție 
surprinde In același 
timp eforturile unite 
ale întregului popor 
pentru construcția so
cialistă, rememorează 
importante și semnifi
cative momente ale 
trecutului său de lup
tă. Imaginile încearcă 
să cuprindă în contu
rurile lor un spațiu o- 
bieCtiv, amănunte me
nite să dezvăluie a- 
cum privitorului bucu- 
reștean — Intr-o sin
teză cu caracter mono
grafic — preocupări 
dintre cele mai actua
le ale poporului alba
nez.

O îndelungată prac
tică creatoare în ca
zul pictorilor Foto Ni- 
kolla Stamo sau -Săli 
Abdyl Shijaku — am
bii pictori emeriți ai 
Republicii Populare 
Albania, laureați ai 
Premiului republicii, 
șe alătură pe sime- 
zele expoziției elanu
lui și maturității crea
toare a colegilor lor de 
breaslă Danish Riza 
Jukniu și Zef Pashko 
Shoshi.

Credincioși drumu
lui ales, acela al rea
lismului pictural, cei 
patru artiști albanezi 
au dezvoltat, cu mij
loace diferențiate, în 
funcție de personalita
tea fiecăruia, o gîndi- 
re proprie, specifică 
meseriei. Deși diferi
te ca factură, in an
samblul expoziției, lu

crările lor se apropie 
prin comunitatea de 
Idei, de sentiment. Sint 
astfel prezentate, pa
ralel, în sala Ateneului 
Român, patru drumuri 
artistice a căror tra
iectorie, mai scurtă 
sau mai îndelungată, 
s-a menținut, de fie
care dată, în limite
le unui timbru funda
mental — acela al rea
lismului, al relevării, 
cu căldură și intimă 
înțelegere, prin inter-

CARNET

PLASTIC

mediul imagini! pic
turale, a luptei trecu
te și prezente duse 
de poporul albanez.

Pînzele pictorului 
Foto Nikolla Stamo, 
de exemplu, au înre
gistrat imagini suges
tive prin însăși struc
tura lor. Mina de la 
Cervenake sau Pish- 
kash, Muntele Tomorri 
sau lacul de la Prespă, 
peisajele din Gora sau 
Bulgarec nu ilustrea
ză numai frumusețea 
naturală a peisajului, 
ci accentuează, pe un 
alt plan, mai sensibil, 
contribuții ce țin de 
responsabilitatea so
cială, de lupta consec
vent îndrumată pentru 
înfăptuirea unor no
bile aspirații.

Un talent sigur pe 
mijloacele sale, echi
librat și sobru, ne a- 
pare în actuala expo
ziție Săli Abdyl Shi
jaku. „Artileria lui 
Scanderberg", „Bătă
lia de la Mashkul-

lore", „Defrișarea pă- 
mînturilor noi** sînt 
exemple în care ela
nul legat de participa
rea afectivă la lupta 
poporului albanez este 
cîrmuit cu luciditate. 
Situate în zona unui 
figurativ modern, fără 
exagerări, lucrările a- 
cestea traduc, elabo
rat, emoții, idei.

Provocată de noile 
realități obiective ale 
țării, vibrația emoțio
nală a lucrărilor lui 
Zef Pashko Shoshi 
pune în evidență o 
sensibilitate lirică ce 
se declanșează în fața 
unui peisaj la malul 
mării sau a unei na
turi moarte. Refractar 
retorismului. artistul 
pare preocupat de in
vestigarea expresivi
tății umane. Nume
roase portrete de ță- 
rănci, „Strungărița** 
sau „Voluntară" co
respund unei dorințe 
de obiectivare care, pe 
plan formal, se tradu
ce în preferința pen
tru planuri colorate, 
perfect ordonate.

Un mod de a po
vesti plastic care, fără 
a aluneca în anecdo
tic sau ilustrativ, cu
prinde sugestiv fap
tele, conturînd o at
mosferă unitară de a- 
vint constructiv aduce 
și cel de-al patrulea 
expozant — Danish 
Riza Jukniu. „Șantie
rul luminii** devine 
astfel o imagine em
blematică, rod al unei 
atitudini fundamenta
le față de locuri, oa
meni și fapte defini
torii.

Dincolo de fiecare 
Imagine In parte, se 
poate descifra In lu
crările acestei expo
ziții un adevărat me
saj al demnității u- 
mane adresat acum 
publicului nostru.

Marina PREUTU

Manifestări cultural-artistice județene
OGLINDA A TRADIȚIILOR RE

VOLUȚIONARE. La Arhivele sta
tului — filiala Prahova — s-a des
chis o interesantă expoziție ce cu
prinde o seamă de documente de 
mare valoare, achiziționate de res
pectiva instituție și care oglindesc 
profilul revoluționar al județului. 
Astfel, se pot găsi în expoziție 
lucrări Încă necunoscute ale unora 
dintre fruntașii mișcării muncito
rești : Constantin Dobrogeanu Ghe- 
rea, Gheorghe Bujor, Panait Mușo- 
iu. De asemenea, expoziția cuprin
de alte documente originale, foto
grafii, cărți deosebit de valoroase, 
care prezintă mișcarea muncito
rească și activitatea partidului nos
tru, mai ales în anii de început.

Colectivul instituției ploieștene are 
o contribuție meritorie și in ceea ce 
privește organizarea unor expoziții 
documentare la Palatul culturii, la 
Casa de cultură a sindicatelor din 
localitate, la Breaza, Cîmpina și în 
alte orașe, în care se pun In evi
dență manuscrise, cărți, lucrări, le
gate de activitatea și viața unor pa- 
trioți prahoveni. în atenția specia
liștilor se află în prezent investiga
rea altor surse arhivistice care oferă 
noi informații istorice asupra loca
lităților județului Prahova in pe
rioada 1830—1850. Pînă acum, numă

rul lor se ridică la 5 000 și vor fi 
publicate în curind într-un catalog 
arhivistic. (C. Căpraru).

„DICȚIONAR DE ETICA ȘI E- , 
CHITATE SOCIALISTA**. La Casa 
de cultură a sindicatelor din Orșo
va a început, pentru tineri, un ciclu 
de dezbateri cu tema : „Dicționar de 
etică și echitate socialistă". Cadre 
cu experiență indelungată în munca 
de partid și cultural-educativă vor 
conduce timp de citeva luni aceste 
dezbateri care au loc o dată pe 
săptămînă, joia după-amiază, și care 
se înscriu printre manifestările me
nite să contribuie la formarea tine
rei generații. (V. Tătaru).

ÎN MIJLOCUL TEXTILIȘTILOR. 
Pentru a cunoaște preocupările co
lectivelor de muncă, consacrate în
făptuirii, exemplare a sarcinilor de 
producție și a angajamentelor asu
mate în întrecerea socialistă, un 
grup de scriitori, artiști plastici, zia
riști și activiști de partid din Ti
mișoara și Lugoj a poposit de 
curind in mijlocul textiliștilor din 
orașul de pe Timiș. Vizita în sec
țiile de producție, discuțiile cu 
muncitorii lugojeni au devenit o 
sursă de documentare privind acti
vitatea de zi cu zi, faptele de 
muncă ale acestui colectiv. Repor

tajele, însemnările, desenele reali
zate de oaspeți — grupate într-o ex
poziție cu portrete ale fruntașilor în 
întrecerea socialistă — au fost făcute 
cunoscute chiar la sfîrșitul acestei 
vizite, la intilnirea cu cei peste 300 
de salariați ai întreprinderii. Cu 
acest prilej s-au dezbătut și aspecte 
privind creșterea eficienței muncii 
de propagandă și activității politice 
de masă chemate să răspundă în 
mai mare măsură cerințelor majore 
ale muncii și vieții colectivului de 
textiliști de aici. (Cezar Ioana).

„PATRIE LIBERA — PARTID 
BIRUITOR**. Sub acest generic, in 
dorința cinstirii celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării și în vederea 
întimpinării cu realizări bune și pe 
plan cultural-artistic a Congresului 
al XI-lea al partidului, în județul 
Caraș-Severin a fost inițiată și se 
desfășoară o amplă întrecere a for
mațiilor artistice amatoare de la 
sate și orașe. Duminică, o astfel de 
„ștafetă" între mai multe comune 
a adus pe scenele căminelor cultu
rale de la Dalboșeț și Sacu cele 
mai reprezentative formații din co
munele și satele învecinate, cum ar 
fi cele de la Șopotul Nou și Co- 
păcele. Desfășurată pe mai multe 
trasee sătești, întrecerea va continua 
în tot cursul anului.

EXPOZIȚII
• Incepînd de ieri, 3 februarie, să

lile Muzeului Simu (str. Biserica Am- 
zei nr. 9) adăpostesc expoziția re
trospectivă Jean L. Cosmovici.

• Un grup de artiști ieșeni alcă
tuit din Francisc Bartok, loan Gînju, 
Val Gheorghiu, Dan Hatmanu și 
Corneliu Ionescu își prezintă, in a- 
ceste zile, lucrările publicului bueu- 
reștean. Intitulată „Materie șî sens" 
expoziția poate fi vizitată la Galeria 
Nouă (str. Nicolae Iorga nr. 42).

• La Galeriile „Simeza" (Bd. Ma- 
gheru 20) a avut loc vernisajul a 
două expoziții de grafică. In cadrul 
lor expun : Tia Peltz și Maria Ma
nolescu.

• La Casa artelor din Sibiu a a- 
vut loc vernisajul expoziției de pic
tură „Omagiu patriei socialiste*', or
ganizată de Centrul de îndrumare a 
creației populare și a mișcării artis
tice de masă al municipiului Bucu
rești. Sint expuse lucrări realizate 
în viziune clasică și naivă de peste 
60 de pictori amatori bucureșteni. 
(N. Brujan).
• La Casa de cultură a munici

piului Iași „Ateneul Tătărași" au 
loc, zilnic, importante manifestări 
cultural-artistice și științifice dedi
cate întimpinării celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării patriei și Con
gresului al XI-lea al partidului. In
tre acestea se numără și expoziția 
cercului de pictură al casei recent 
deschise, care cuprinde peste 30 de 
lucrări de pictură și grafică a mem
brilor cercului. (M. Corcaci).

• Mergînd pe linia promovării și 
stimulării elementelor talentate, fi
liala artiștilor plastici Bihor a avut 
lăudabila inițiativă de a organiza pe
riodic, la Oradea, expoziții de grafi
că, sculptură și pictură, aparținînd 
artiștilor amatori din localitățile ru
rale ale județului. începutul a fost 
făcut prin deschiderea, la Casa de 
cultură a sindicatelor din Oradea, a 
unei interesante expoziții de sculptu
ră și pictură, care aparține artiștilor 
amatori din comuna Săcuieni. Cele 
peste 30 de exponate se bucură de 
o binemeritată apreciere din partea 
publicului vizitator. (Dumitru Gâță).

• In holul întreprinderii IMATEX 
din Tg. Mureș a avut loc vernisajul 
expoziției de artă plastică a artistu
lui amator Balogh Săndor, salariat 
al întreprinderii. Expoziția cuprinde 
75 de lucrări executate în lemn, fon
tă și fier forjat, reprezentînd frun
tași în producție, peisajul carpatin, 
curiozități ale naturii. (L. Deaki).

La căminul 
cultural

Din comuna Singu- 
reni, județul Ilfov, 
ne-a sosit o scrisoare, 
semnată în numele u- 
nui grup de tineri din 
localitate, în care se a- 
răta că acum, iarna, 
la căminul cultural nu 
se mai desfășoară nici 
un fel de activitate, cu 
excepția unor Intîm- 
plătoare spectacole de 
film. „Se zice că nu 
are cine să mai co
ordoneze munca cultu
rală, deoarece condu
cătorul căminului cul
tural se află în con
cediu medical pe timp 
nelimitat", iar în în- 
chiere scrisoarea men
ționa : „am fi satis
făcut! dacă prin In
termediul ziarului s-ar 
lua o măsură In vede
rea schimbării actua
lei stări de lucruri".

In răspunsul primit 
la redacție de la Co
mitetul de cultură și 
educație socialistă al 
județului Ilfov se pre
cizează că „actuala 
stare de lucruri să 
se schimbe", după 
cum cereau semnatarii 
scrisorii. „S-a anali
zat la nivelul comunei 
situația activității cul
tural-educative de 
masă și s-a stabilit 
in mod ferm ca di
rectorul școlii gene
rale, Gh. Voivu, să 
preia toate sarcinile 
din domeniul muncii 
culturale ; săptămînal. 
la căminul cultural 
să fie prezentate cîte 
trei filme ; a fost a- 
sigurată îmbunătăți
rea activității la club ; 
biblioteca funcționea
ză după un program 
precis și au început u- 
nele activități cu 
cartea". Firește, mă
surile organizatori
ce adoptate vor con
tribui la satisface
rea doleanțelor tineri
lor din comună. In 
răspuns se precizea
ză că într-un viitor 
apropiat va avea loc o 
consfătuire cu toți in
telectualii din raza co
munei pentru a stabili 
contribuția ce urmea
ză să o aducă fiecare 
In această privință.

După ce subliniază 
că „activitatea cultu
rală din comună va 
sta permanent în a- 
tenția comitetului ju
dețean de cultură și 
educație socialistă", 
răspunsul Informează 
că. Incepînd cu acest 
an, în comună se 
string fonduri din 
contribuția bănească a 
cetățenilor pentru con

către redacție scri
soarea, a răspuns 
că „un colectiv for
mat din activiști de 
partid a cercetat timp 
de mai multe zile cele 
relatate, concluziile 
fiind prezentate intr-o 
adunare de partid a 
comuniștilor de Ia »- 
ceastă unitate școlară 
(subl. ns.)... Este ade
vărat că la începutul 
anului școlar 1973/1974, 
directorul centrului 
școlar. Arsu Constan
tin, și Olteanu Tase, 
adjunct, nu s-au ocu
pat de organizarea 
temeinică a procesu
lui instructiv-educa- 
tiv. Pentru acest lu
cru. adunarea genera
lă a organizației de 
bază i-a sancționat cu 
mustrare".

In încheierea răs
punsului se precizea
ză : „în urma contro
lului efectuat, biroul 
comitetului municipal 
de partid a stabilit ca 
tov. secretar Ion Co- 
toară să ajute, timp 
de un an de zile, or
ganizația de bază a 
școlii pentru îmbună
tățirea activității". A- 
naliza făcută se con
stituie, astfel, ca un 
Început al ajutorului...

struirea unui nou că
min cultural. Nădăj
duim că tinerii comu
nei, in numele cărora 
s-a trimis scrisoarea 
la redacție, vor con
tribui și ei, cu elanul 
lor, la ridicarea nou
lui edificiu de cultu
ră — și apoi la rod
nica sa activitate.

0 analiză și un 
început...

„Rugăm să se cer
ceteze situația exis
tentă la cea mai mare 
unitate școlară din ju
dețul Teleorman. Gru
pul școlar chimie Tr. 
Măgurele", cerea cu 
insistență un cititor 
Intr-o scrisoare a- 
dresată ziarului. „La 
această școală mai e- 
xistă ore nerepartiza
te pe profesori, pre
cum și clase care nu 
au efectuat practica in 
producție, fapt ce are 
influență negativă a- 
supra pregătirii elevi
lor".

Comitetul județean 
Teleorman al P.C.R., 
căruia i s-a trimis de

Concis, la obiect
Regionala C.F. Craiova : „La consfătuirea ți

nută cu organele locale la Slatina, cu ocazia pre
zentării proiectului planului de mers al trenu
lui de călători pentru noul grafic de circulație 
cu aplicare de la 26 mai 1974. s-a solicitat opri
rea trenului nr 132 în stația Balș. In conse
cință, propunerea a fost acceptată".

întreprinderea Combustibilul București: „Pen
tru soluționarea reclamației lui Tănăsescu Gh. 
Constantin, str. Blandiana. nr. 12, sectorul 7, 
care nu a primit combustibilul achitat, am pro
cedat la obligarea plății in contul celor vinovați 
și livrarea imediată a combustibilului. Totodată, 
vă comunicăm că acest caz a fost deferit orga
nelor de anchetă penală, vinovaților aplicîn- 
du-li-se sancțiunea desfacerii contractului de 
muncă".

Consiliul popular al municipiului Arad : „S-a 
luat legătură cu comitetul asociației de locatari 
din Calea Romanilor, bloc A 1, punindu-i in 
vedere ca din luna ianuarie 1974 împărțirea 
cheltuielilor comune să se facă conform legisla
ției în vigoare".

Uniunea Județeană a cooperativelor meșteșu
gărești Olt : „Vă facem cunoscut că, în parte, 
cele sesizate sînt reale. Comitetul executiv al 
cooperativei a hotărit sancționarea celor vino- 
vați... pentru neîndeplinirea corespunzătoare a 
atribuțiilor de serviciu".

Ne pare rău că încadrăm acest răspuns 
aici ; să nu ne-o ia in nume de rău 
semnatarul, dar răspunsul, deși concis... nu-i 
deloc la obiect. Pentru că în scrisoare se 
spunea clar că mai multe muncitoare, venite 
să se califice la secția de covoare a cooperati
vei „înfrățirea" Corabia, nu au primit dreptu
rile bănești cuvenite timp de 7 luni. Apoi se 
arăta clar că aceasta se datorește șefei de secție 
care a hotărît ca sumele respective să fie plă
tite unor „favorite"... în schimbul unor cadouri.

Iată deci că nu-i vorba numai de „neîndepli
nirea corespunzătoare a atribuțiilor de servi
ciu", ci de fapte mult mai grave. Motiv pentru 
care este necesar să se reanalizeze cazul și să 
se comunice redacției un răspuns poate tot 
concis, dar în orice caz la obiect.

Neculal ROȘCA

OPT ANI

Producție ritmic desfășurată in fiecare întreprindere!
(Urmare din pag. I)

este nevoie să se recurgă la im
port, iar cîteodată sint afectați in 
mod direct unii beneficiari.

Dacă analizăm cu atenție situa
ția unor întreprinderi restanțiere 
in onorarea obligațiilor contrac
tuale observăm că, de regulă, ră- 
minerea în urmă se datorează nu 
atit relațiilor cu alte unități, ci 
defecțiunilor organizatorice In acti
vitatea productivă proprie. Bună
oară, întreprinderea textilă „Du
năreană" din Giurgiu nu își poate 
Îndeplini ritmic sarcinile de pro
ducție și contractele pentru că nu 
are numărul necesar de muncitori 
calificați și, în plus, nu toți cei an
gajați respectă normele de disci
plină. sînt destui care își permit să 
absenteze nemotivat de la lucru. 
Necazurile nu au apărut însă „pes
te noapte". Nici întreprinderea și 
nici centrala de resort nu s-au în
grijit din vreme de asigurarea și 
calificarea cadrelor necesare. Iată, 
așadar, de ce este important ca 
neîntîrziat unitățile economice să-și 
încheie pregătirea organizatorică a 
producției și, cu sprijinul forurilor 
de resort, să adopte soluții opera
tive pentru ca activitatea econo
mică să se desfășoare nestinghe- 
rit, ritmic, iar produsele să fie li

vrate în conformitate cu obligațiile 
asumate prin contracte.

O mare răspundere revine, de a- 
semenea, unităților de comerț ex
terior, care au obligația de a asi
gura Ia timp importurile necesare 
bunei desfășurări a producției.

Desigur, nu întotdeauna cauzele 
care determină nerespectarea obli
gațiilor contractuale se pot localiza 
numai într-o unitate economică 
sau alta. Uneori, cei în măsură să 
rezolve diferitele probleme ale a- 
provizionării producției, forurile de 
resort ale unităților economice nu 
intervin operativ pentru ca proce
sul de producție să se desfășoare 
in bune condiții. Asemenea cazuri 
în care nu există o coordonare a- 
tentă, o organizare judicioasă, cind 
se resimte lipsa unei urmăriri sis
tematice a livrărilor din partea fo
rurilor de resort, pot fi remarcate, 
cu o anumită frecvență, îndeosebi 
în relațiile de cooperare. Ce poate 
fi mai elocvent decit faptul că nici 
acum nu sînt încă definitivate 
unele programe sau contracte de 
cooperare interuzinală ? Ca să nu 
mai vorbim că nici cele perfectate 
nu se respectă întocmai. Este o si
tuație de neconceput, cu atit mai 
mult cu cît, în cele mai multe ca
zuri, punerea la punct a cooperă
rilor ține de intervenția fiecărei

centrale, ■ fiecărui minister In 
parte. Este notorie, în acest sens, 
situația producției de vagoane, 
unde întreprinderi din cadrul ace
leiași centrale de specialitate se 
încurcă una pe alta și. cu dezin
voltură, se reclamă reciproc. După 
cum persistă aceleași defecțiuni 
ca și anul trecut în cooperările 
pentru fabricația de autovehicule 
și tractoare, de armături metalice, 
in producția de încălțăminte. 
Timpul este întîrziat șl, de aceea, 
ministerele de resort, îndeosebi 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini Grele, centralele din 
subordinea lor trebuie să acționeze 
cu răspundere pentru soluționarea 
reală, nu pe hîrtie, a problemelor 
de cooperare.

Este o sarcină imperioasă ca, 
fără intirziere, in întreprinderi șl 
centrale, în ministerele de resort 
să fie luate măsuri energice în ve
derea realizării resurselor planifi
cate potrivit prevederilor, astfel 
îneît restanțele să fie în cel mai 
scurt timp lichidate, să se îmbună
tățească radical ritmicitatea livră
rilor, să se respecte cu strictețe 
obligațiile contractuale. O contribu
ție directă la înlăturarea neajunsu
rilor care mai persistă in acest do
meniu sînt chemate să aducă comi
tetele de partid din întreprinderi și 
centrale, care au datoria de a mo

biliza colectivele de salariați, spe
cialiștii, cadrele cu munci de răs
pundere din unități la un efort 
conjugat pentru mai buna organi
zare a producției, pentru utilizarea 
rațională, la parametrii optimi, a 
capacităților de producție, pentru 
folosirea judicioasă a forței de 
muncă și a timpului de lucru. 
Angajamentul din contract pri
vește nu numai întreprinderea 
In ansamblul său, ci și pe 
fiecare salariat în parte — iată 
imperativul ce trebuie bine în
țeles de către fiecare om al 
muncii, de către fiecare organiza
ție de partid. In același timp, mi
nisterele economice, împreună cu 
celelalte organe de sinteză și coor
donare din economie, cu organele 
locale de partid și de stat au obli
gația de a continua și a adinei 
analiza directă la fața locului, in 
întreprinderi și centrale, spre a 
lua operativ măsuri în scopul asi
gurării materiilor prime și mate
rialelor necesare, respectării con
tractelor de colaborare — condiții 
esențiale pentru realizarea ritmi
că și integrală a planului pe acest 
an, astfel ca planul la producția 
fizică să fie realizat zi de zi, de
cadă cu decadă, ca potențialul in
dustrial al țării să fie fructificat 
din plin, cu o înaltă eficientă eco
nomică.

...In ziua de 26 noiembrie 
1965, ofițerul de serviciu 
de la miliția orașului Satu- 
Mare a fost anunțat, tele
fonic, de un cetățean că, 
într-o căsuță izolată, pe 
cimp, s-a comis o crimă. 
Victima : bătrînul A.S., în 
vîrstă de 71 de ani. Des
cindere imediată la fața 
locului. In raportul său, 
medicul legist consemna : 
„asasinatul a fost săvîrșit 
cu 2-3 zile în urmă".

Au început cercetările. 
La un moment dat, cercul 
„bănuiților" era destul de 
mare. Se emisese și ipote
za unei răzbunări pe te
meiul că asasinul ar putea 
fi unul din indivizii pe 
care bătrînul A. S„ ca paz
nic voluntar, i-ar fi prins 
furind porumb de pe tere
nurile I.A.S. Satu-Mare.

In acest stadiu se afla, 
după trei ani de cercetări, 
în anul 1968, dosarul pe 
care scria „crimă cu autor 
necunoscut". Atunci, în 
1968, cazul a fost preluat 
de tinărul ofițer Gheorghe 
Ivan, din cadrul Inspecto
ratului județean Satu-Ma
re al Ministerului de In
terne. „Cum s-ar spune, 
trebuie să caut acul în 
carul cu fin" — și-a zis. 
în sinea lui, la vederea vo
luminosului și nedeslușitu
lui dosar. (Și dacă ar ti 
fost numai atit 1).

— Adeseori, pînă verifi
cam și eliminam, din cal
cule, cîte un „bănuit", 
pierdeam săptămîni întregi 
— ne mărturisește Gheor
ghe Ivan.

Și așa, săptămînile și lu
nile treceau...

— Ajunsesem cu ancheta 
Intr-un punct mort. Sau, 
cum se spune in termeni 
de specialitate, era o „ex
plorare în orb", adică în 
necunoscut. La un mo
ment dat, practic, nu mai 
aveam pe cine pune sub 
acuzație, tuturor celor 206 
de „bănuiți" constatîndu-le, 
într-un fel sau altul, nevi
novăția.

Iată insă că, într-o zi, tn 
timp ce ofițerul discuta 
de una și alta cu o veche
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Servicii pentru 
populație

Pentru lucrătorii din unită
țile cooperației meșteșugărești 
de pe cuprinsul județului Dolj 
1973 a fost un an de realizări 
deosebite în toate domeniile de 
activitate. La producția marfă 
și prestări servicii s-a înregis
trat o depășire de 7 milioane lei, 
in condițiile creșterii planului 
cu 13,2 la sută față de anul pre
cedent. Aceste realizări se da- 
toresc, pe de o parte, creșterii 
productivității muncii, precum 
și înființării de noi unități. In 
1973, în cadrul cooperativelor 
meșteșugărești de pe cuprinsul 
județului Dolj s-au Înființat 41 
noi unități de tricotaje, repara
ții mașini de uz casnic, repara
ții radio și televizoare, plăpu- 
mărie, lenjerie, timplărie etc. 
La înființarea noilor unități s-a 
ținut seama ca ele să fie am
plasate in cartierele mărginașe 
și la parterele blocurilor din 
noile ansambluri de locuințe. 
Astfel, In piața gării din Craio
va și cartierul Valea Roșie au 
fost înființate unități de reparații 
radio și televizoare, croitorii 
pentru femei și bărbați, repara
ții încălțăminte, tapițerii, centre 
pentru primirea de confecții la 
spălat și curățat chimic etc. Nu 
au fost neglijate nici alte orașe 
și centre rurale. In spații exis
tente au fost amenajate unități 
prestări de servicii la Calafat, 
Băilești, Filiași. Segarcea, Sado
va, Ostroveni și altele. în pre
zent, in județul Dolj funcționea
ză 418 unități pentru prestări 
servicii ale cooperației meșteșu
gărești.

— In anul acesta — ne spune 
tovarășul Constantin Baran, 
președintele U.J.C.M. Dolj — 
ne-am propus să dăm In folo
sință 48 unități noi pentru pres
tări servicii. Dintre acestea, a- 
mintim pe cele din cartierul 
Craiovița Nouă, de pe străzile 
Romanești și Lascăr Catargiu 
din Craiova, din orașele Băilești 
și Filiași și din comunele Cetate. 
Desa, Poiana Mare. In vederea 
asigurării necesarului de mun
citori calificați pentru noile u- 
nități și pentru cele existente 
au fost trimiși la școlarizare sau 
recrutați pentru calificare la 
locul de muncă peste 300 tineri, 
numai pentru unitățile de pres
tări servicii către populație.

Nistor TUICU 
corespondentul „Scînteir
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PROGRAMUL I
16.30 Emisiune în limba maghiară. 
19,00 Interpretul preferat : Geor-

geta Anghel.
19,20 1001 de seri : Pik «1 Tlk.
19.30 Telejurnal.
20,00 Ancheta TV : „Ce doriți 

dumneavoastră ?“ (II).
20.30 Revista literar-artistică TV. 

Emisiune de Adrian Păunes- 
cu.

21.15 Roman foileton : ,(Pot
Bouille* — ecranizare după 
Emile Zola. Ultimul episod.

22.15 24 de ore.
PROGRAMUL II

17.30 Telex.
17.35 Avanpremieră.
17,40 Vîrstele peliculei —- magazin 

bilunar de cultură cinema
tografică.

19,20 1001 de seri : Pik «I Tlk.
19.30 Telejurnal.
20.00 Film serial pentru copil : 

„Comoara din 13 case“.
20,25 Muzică populară.
20.35 Viața economică a Capitalei.
20,55 Muzica românească în con

temporaneitate. Sinteze — o- 
pera și baletul.

21.30 Cunoașteți legile ?
21,50 Gala maeștrilor. Lola Bo- 

bescu (Belgia).
22,10 Cărți despre care se vorbeș

te. Discuție asupra lucrării 
„Acțiuni secrete în România" 
de Horia Brestoiu.In căutarea adevărului

cunoștință a lui, din vorbă 
în vorbă acesta îi spuse 
că aflase de la un cetățean 
care, la rîndul lui, auzise 
de Ia o bătrînă cum că. în
tr-o noapte de noiembrie 
a anului 1965, vecinii ei 
de pe strada Magnoliei 47, 
din Satu-Mare, arseră în 
sobă niște haine.

Tinărul ofițer se afundă 
din nou in filele volumi
nosului dosar cu mențiu
nea „crimă cu autor necu
noscut". Printre „bănuiți" 
se afla, intr-adevăr, și 
un oarecare Vasile Ar
delean, care locuise pe 
strada Magnoliei 47, îm
preună cu concubina Ana 
Terezia Vasile, din Căli-

10 000 de kilometri prin 
Arad, Timișoara, Sibiu, 
Cluj, Făget, Lipova, Re
șița, Caransebeș, Lugoj... 
A stat de vorbă cu zeci de 
oameni, a strîns noi și noi 
declarații, unele contradic
torii. Concomitent, ofițerul 
diseca mereu dosarul filă 
cu filă, amănunt cu amă
nunt... Unul dintre aces
tea : cind pleca de acasă, 
bătrînul punea un lacăt la 
ușă. O femeie de prin 
apropiere, Etelca Silaghi, 
văzuse în ziua de 24 no
iembrie 1965, în lăcașul 
pentru lacăt, doar o șipcă. 
Perfect. Un indiciu care 
confirmă data stabilită in 
raportul medico-legal. Deo-

Reluăm un fapt 

din FAPTUL DIVERS
nești, dar care fusese scos 
de sub acuzare pentru că 
biletele bianco aflate în 
arhiva gării Satu-Mare 
atestau, drept alibi, că cei 
doi plecaseră din localitate 
în noaptea de 22 spre 23 
noiembrie 1965, deci mai 
înainte cu cel puțin o zi 
față de data stabilită în ra
portul medico-legal privind 
comiterea crimei. Și, to
tuși, de ce au fost arse 
hainele — și ce fel de hai
ne — înainte de plecarea 
celor doi ?

Toate aceste gînduri le-s 
împărtășit prietenului său, 
cu care mai colaborase și 
în alte cazuri, procurorul 
Aurel Sas. Era o urmă 
vagă, ca un „fum amăgi
tor" — cum spuneau ei — 
dar în anchetele crimina
listice nu rareori tocmai un 
insignifiant fir de păr duce 
la revelația adevărului.

Despre cei doi concubini 
nimeni nu mai știa nimic. 
Gheorghe Ivan începu ta
tonările. Cu „Dacia" pro
prie a străbătut peste

dată Insă ofițerul dă de 
un alt amănunt uluitor, 
existent tn dosar de la bun 
început, dar căruia nimeni 
nu-i sesizase valoarea : o 
altă femeie, Roman Ana, 
văzuse și ea, aceeași șipcă 
în locul lacătului, dar nu 
în 24 noiembrie, ci cu o zi 
mai devreme : în diminea
ța de marți, 23 noiembrie! 
înseamnă că bătrînul ar fi 
putut fi ucis — da, era 
aproape sigur — și înainte 
de 24, cum se stabilise de 
medicul legist. Mai precis, 
în noaptea de luni 22 no
iembrie spre marți, 23 no
iembrie.

O scurtă recapitulare : 
niște haine arse într-o 
luni noaptea... Biletele 
bianco spre Mănăștur, in 
noaptea de luni 22, spre 23 
noiembrie... Șipca văzută 
în ușa de la casa victimei 
îry?ă din dimineața zilei de 
marți. 23 noiembrie...

...împotriva lui Vasile 
Ardelean se emite un or
din de urmărire, implicat 
intr-un caz de furt și achi

tat pe baza unor mărturii 
mincinoase. întors intr-o 
zi acasă, Ardelean provoa
că un scandal, care-i facili
tează prinderea. Ardelean 
dă în vileag că bătrinul a 
fost omorit de fosta lui 
concubină, Ana Terezia Va
sile, mizînd pe faptul că 
aceasta nu mai era în via
ță. V. Ardelean era aproa
pe sigur de acest lucru, în- 
trucît, la numai trei luni 
de la comiterea crimei, ln- 
tr-o noapte de februarie 
a anului 1966 i-a aplicat 
citeva lovituri de cuțit și a 
lăsat-o în comă, pe linia 
ferată, lingă Lipova, s-o 
taie trenul.

Intre timp însă, ofițerul 
de miliție și procurorul 
pregătiseră o adevărată 
„lovitură de teatru", în- 
truclt descoperiseră că in 
noaptea aceea concubina 
lui fusese salvată de niște 
oameni și internată Ia spi
talul din Lipova, după care 
Ana Terezia devenise din 
Vasile — Vitan, fiind că
sătorită la Cisnădie. Ba, 
mai mult, pe sticla de lam
pă a bătrînului ucis se des
coperiseră amprentele ei, 
iar hainele arse in sobă. în 
noaptea aceea, pe str. Mag
noliei 47, erau ale celor 
doi concubini, haine pătate 
de singe spre a distruge 
urmele...

Momentul confruntării. 
Foștii concubini se învi
nuiesc reciproc (și jalnic 1) 
pentru comiterea „crimei în 
scop de jaf", fiecare avind 
o versiune fantezistă și 
confuză. Pînă la urmă, în 
fața probelor, au recunos
cut că au fost, deopotrivă, 
părtași la crimă.

...Dună 8 ani de cerce
tări și anchete nenumă
rate. pe dosarul cu con
semnarea : „crimă cu autor 
necunoscut" s-a trecut, la
pidar, sentința tribunalu
lui : „Vasile Ardelean și 
Terezia Ana Vitan au fost 
condamnați la 18 și, res
pectiv, 16 ani Închisoare".

Octav GRUMEZA 
Fetre POPA
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„CUPA TINERETULUI
• NOI ÎNTRECERI IN CADRUL ETAPEI DE MASA A MARII COMPETIȚII • PE PIRTIILE 
DE SCHI Șl SĂNIUȘ DIN BUCEGI, PARING Șl MARAMUREȘ • IN LIPSA ZĂPEZII - 
CONCURSURI DE ȘAH, TENIS DE MASĂ, POPICE • DUMINICĂ CULTURAL-SPOR- 

TIVĂ LA MONEASA

Săniuța — sport de bază în ediția de Iarnă a „Cupei tineretului" — a fost 
preferată In întrecerile din acest 6ezon de un mare număr de concurențl 
și concurente. Imaginea de mal sus reprezintă un start pe pirtiile de la 

Cîmpulung Moldovenesc

0 pagină memorabilă in istoria

relațiilor frățești romano-sovietice

• Pe pirtiile din munții Paring 
•-au desfășurat duminică întreceri de 
•chi in cadrul „Cupei tineretului". Au 
luat startul numeroși tineri din cen
trele miniere ale Văii Jiului, clasați 
pe primele locuri în etapa pe asocia
ții sportive. La Lupenl și Petroșani 
a avut loc finala orășenească la șah 
și tenis de masă. Concursuri spor
tive similare au organizat, de aseme
nea, asociațiile sportive din Vulcan, 
Petrila și Lonea.

La întrecerile și competițiile spor
tive, organizate în etapa de masă a 
„Cupei tineretului" în localitățile 
Văii Jiului, au participat circa 20 000 
de tineri din întreprinderi 
ții, elevi și studenți.

» Stațiunea montană Mogoșa găz
duiește de ieri etapa de zonă a cam
pionatului republican școlar la schi 
alpin și schi fond. Participă repre
zentativele județelor Arad, Bihor, 
Bistrița-Năsăud, Cluj, Satu Mare, 
Sălaj și Maramureș,

și institu-

• în Județul Maramureș 
fășurat Întrecerile de schi 
din cadrul etapei intercomunale a 
„Cupei tineretului", la care au par
ticipat peste 2 000 de tineri și tinere, 
în orașele Baia Mare, Sighetul Mar- 
mației, Vișeul de Sus, Borșa, Tîrgu 
Lăpuș șl Baia Sprie peste 10 000 de 
copii, elevi și tineri au participat la 
întrecerile primei etape, desemnîn- 
du-și campionii la schi și săniuș 
pentru fazele superioare.

s-au des- 
și săniuțe

„Cupa Poiana"

la biatlon

• Simbătă și duminică în Județele 
Dîmbovița, Buzău și Prahova s-au 
desfășurat ultimele întreceri ale e- 
tapei întii, contînd pentru marea 
competiție de masă „Cupa tineretu
lui". La Sinaia, Bușteni. Poiana 
Țapului și alte localități, unde vre
mea a fost favorabilă sporturilor de 
iarnă, s-au disputat întreceri de 
schi și săniuțe, primii clasați ur- 
mînd a lua parte la etapa județeană.

ARAD (Corespondentul „Scînteii", 
Constantin Simion). — Cu toate că In 
ultimele zile în municipiul și jude
țul Arad n-a mai rămas nici petic 
de zăpadă — ceea ce, firește, a îm
piedicat desfășurarea întrecerilor la 
schi și săniuțe — competițiile spor
tive de masă din cadrul „Cupei tine
retului" au continuat fără pauză, 
peste 5 000 de tineri de la clubul 
sportiv U.T.A., asociațiile sportive 
Unirea, Tricoul Roșu, Constructorul, 
Teba, Miorița din Arad, Victoria din 
Ineu, Mureșul din Lipova fiind pre- 
zenți în sălile special amenajate la 
cluburile muncitorești din localitățile 
respective. Sîmbătă și duminică s-au 
Întrecut, la șah. tenis de masă și po
pice, circa 1 000 de tineri elevi ai șco
lilor generale și profesionale, ai li
ceelor din Arad, muncitori și alți

salariațl din întreprinderile și insti
tuțiile din municipiu, componenți ai 
asociațiilor sportive din Ineu, Sebiș, 
Lipova. Iată citeva nume de fruntași 
ai acestor întreceri : loan Moș de la 
Întreprinderea textilă și Ladislau 
Benke, de la întreprinderea de va
goane (la șah), Ana Jivan de la 
U.T.A., Costică Maxim de la I.V.A. 
(la popice), Voichița Hediy (de la 
U.T.A.) și Teodor Neamțu (de Ia 
I.V.A.) — la tenis de masă.

O mențiune specială pentru fru
moasa duminică cultural-sportivă or
ganizată ieri în stațiunea balneo-cli- 
materică Moneasa, de către asociația 
sportivă Unirea din Arad, cu spriji
nul comitetului județean U.T.C. Spor
tivii arădeni au susținut un intere
sant program de demonstrații la lup
te libere și grele, judo, gimnastică, 
haltere, box.

BRASOV (Corespondentul „Scln- 
teii", Nicolae Mocanu). — Sîmbătă 
la Brașov, pe patinoarul „Tractorul" 
și-au dat tntilnire, spre a participa 
la „Cupa tineretului", peste 100 
concurențl (intre 6—14 ani). Se cu
vin subliniate buna organizare și 
masiva participare a concurenților. 
Pe pantele văii Răcădăului au avu.t 
Ioc probele la schi, slalom și fond.

întrecerile de ieri insă s-au des
fășurat in condiții oarecum specia
le ; ploaia căzută In cursul nopții a 
Îngreunat nu numai desfășurarea 
probelor, ci și deplasarea concq- 
renților pe Valea Răcădăului. Efor
turile depuse de organizatori (consi
liul județean pentru educație fizică 
și sport și comitetul municipal 
U.T.C.) au fost, totuși, notabile.

Dacă organizatorilor nu li se poate 
reproșa aproape nimic, nu același 
lucru se poate spune despre unele 
școli și Întreprinderi, ai căror repre
zentanți nu s-au prezentat la con
curs. Din cei 600 de concurenți care 
trebuiau să fie la start ieri dimi
neață, au lipsit... mai mult de jumă
tate. La schi fond, de pildă, s-au 
prezentat vreo 20 concurenți, din- 
tr-un număr de peste 200.

— Nu există nici o justificare 
pentru neprezentarea unui număr 
atît de mare de concurenți, ca și 
pentru faptul că un număr însemnat 
de concurenți s-au prezentat neîn
soțiți de cadre didactice, aprecia to
varășul loan Furnică, secretarul 
C.J.E.F.S. Vinovate se fac conduce
rile școlilor și organizațiile U.T.C. 
din școli, pe de o parte, și comite
tele sindicale din întreprinderi, pe 
de altă parte, care au tratat acest 
concurs cu superficialitate.

PITEȘTI (Corespondentul „Scîn
teii", Gh. Cirstea). — Timp prielnic 
pentru schi și săniuș pe pirtiile spe
cial amenajate de pe dealurile de 
la Valea lașului de lingă Curtea de 
Argeș. Aici s-au desfășurat întrece
rile etapei județene a ..Cupei tine
retului". Au luat parte 300 tineri din 
intreprinderile, instituțiile și școlile 
argeșene.

Turneul feminin din cadrul „Festi
valului șahist din Olanda" a fost 
ciștigat de Alexandra Nicolau 
(România) și Mana Ivanka (Unga
ria), fiecare cu cîte 9 puncte din 11 
posibile. Pe locurile următoare s-au 
clasat, în ordine : Vokralova, Kara- 
kas, Kalchbrenner — 6 puncte ; Tim
mer, Laakmann, Litmanowicz — 5,5 
puncte. In ultima rundă Nicolau, cu 
piesele negre, a Invins-o pe 
nowicz, iar Ivanka a ciștigat 
dica Reicher.

Litma- 
la Ro-

primulîn turneul maeștrilor, pe 
loc s-a clasat iugoslavul Kurajica 
(10.5 puncte din 15 posibile), urmat 
de Popov (Bulgaria) 9,5 puncte. Vic
tor Ciocîltea (România), Keene (An
glia). Kuijpers (Olanda) 9 puncte.

Turneul marilor maeștri a revenit 
australianului Browne cu 11 puncte 
din 15 posibile, secundat de olan
dezul Donner (9,5 puncte). Șahistul 
român Teodor Ghițescu a ocupat lo
cul 14 (cu 5 puncte).

Actualitatea
la fotbal

în vederea reînceperii campionatu
lui (peste aproximativ o lună) e- 
chipele divizionare A și B iși com
pletează pregătirea și prin meciuri 
amicale. Ieri, în Capitală, pe sta
dionul din Giulești, în fața a circa 
10 000 de spectatori, s-au întîlnit e- 
chipele Dinamo și Rapid, avînd gar
niturile complete. Scot : 3—3 (la 
pauză 1—0 pentru Dinamo). Auto
rii golurilor : Dudu Georgescu, Du- 
mitrache. Sălceanu (pentru Dinamo), 
Neagu — de două ori și Marin Ste- 
lian (pentru Rapid). La Arad. U.T.A. 
—Ujpest Dozsa Budapesta 1—2 (1—1).

Alte rezultate : Olimpia Oradea— 
Politehnica Timișoara 1—1, Gloria 
Bistrița—Industria sîrmei Cimpia 
Turzii 2—2, Petrolul Berea—Gloria 
Buzău 1—4, Textila Buhuși— Știința 
Bacău 3—1 (!).

• Meciurile sferturilor de finală 
ale campionatului european de 
fotbal, rezervat echipelor de tineret, 
se vor disputa după cum urmează : 
Italia—R. D. Germană (la 27 februa
rie și 17 aprilie) ; Olanda—Ungaria 
(13 martie și 17 aprilie) ; Bulgaria- 
Polonia (13 martie și 10 aprilie) și 
U.R.S.S.—Cehoslovacia (10 și 17 apri
lie).

Comisia de arbitri a U.E.F.A. a 
confirmat lista arbitrilor care vor 
conduce partidele sferturilor de fi
nală ale cupelor continentale de 
fotbal. Printre cei selecționați se află 
și arbitrul român Gheorghe Limona, 
care va arbitra Întilnirea dintre e- 
chipele F.C. Kiiln și Tottenham 
Hotspur, din cadrul „Cupei U.E.F.A.".

în calendarul evenimentelor de 
deosebită importanță ale dezvoltă
rii raporturilor de frățească priete
nie și solidaritate româno-sovietice, 
data de 4 februarie 1948 ocupă un 
loc de seamă. In această zi, de la 
care s-au scurs 26 de ani, a avut loc 
semnarea primului Tratat de priete
nie, colaborare și asistență mutuală 
dintre România și Uniunea Sovietică
— act politic de înaltă semnificație 
și cu largi repercusiuni pozitive asu
pra desfășurării relațiilor dintre cele 
două țări șl popoare.

întemeiate pe trainice sentimente 
de stimă și prețuire reciprocă, legă
turile de prietenie dintre poporul ro
mân și popoarele 
sovietice au vechi __________ 
și ample 
istorice, 
în luptele 
te de-a 
veacurilor 
idealurile 
ne ale eliberării 
naționale și so
ciale ; ele și-au 
găsit o luminoa
să expresie in 
acțiunile de soli
daritate interna- 
ționalistă dintre 
nare, dintre partidele clasei munci
toare din cele două țări în momente 
de răscruce din trecutul de luptă al 
ambelor popoare. Un exemplu grăi
tor în acest sens îl constituie însu
flețirea cu care proletariatul, revo
luționarii din România au salutat 
Revoluția Socialistă din Octombrie, 
participarea cu arma în mînă a unor 
fii ai poporului român Ia lupta pen
tru apărarea tinerei puteri sovietice.

Avînd asemenea izvoare, această 
prietenie s-a pecetluit pentru tot
deauna în anii războiului antihitle
rist, prin singele vărsat în comun de 
ostașii români și cei sovietici în 
lupta pentru eliberarea întregului te
ritoriu al patriei noastre, în marea 
bătălie a popoarelor pentru zdrobirea 
fascismului, la a cărei victorie Uniu
nea Sovietică a adus contribuția ho- 
tărîtoare.

Odată cu instaurarea puterii popu
lare în țara noastră și trecerea Ia 
edificarea noii orindulri, dezvoltarea 
prieteniei și colaborării cu Uniunea 
Sovietică au devenit o constantă a 
politicii stgtului român. Așa cum a 
arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu
— „Partidul Comunist Român, 
clasa muncitoare, întregul nostru 
popor acordă o înaltă prețuire 
prieteniei româno-sovietice, dez
voltării colaborării multilaterale 
dintre țările noastre, adîncirii coo
perării pe toate planurile vieții eco
nomice, sociale și politice. Sintem 
convinși că intărirea solidarității și a 
legăturilor de prietenie dintre Repu
blica Socialistă România și Uniunea 
Republicilor Sovietice Socialiste, din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice corespunde intereselor ambelor 
noastre țări și, tn același timp, in
tereselor întăririi sistemului socialist 
mondial, cauzei generale a socialis
mului, progresului și păcii in lume".

Bazindu-se pe comunitatea de o- 
rinduire, pe ideologia comună mar-

xist-leninistă, pe identitatea telurilor 
edificării socialismului și comunis
mului, relațiile româno-sovietice s-au 
ridicat pe o treaptă superioară, tm- 
bogățindu-și conținutul și amplificîn- 
du-și dimensiunile. Reflectînd acest 
stadiu al legăturilor bilaterale, trata
tul încheiat în 1948 a creat un fun
dament trainic, un cadru juridico- 
politic din cele mai propice dezvol
tării lor multilaterale. în perioada 
care a trecut de atunci, relațiile ro
mâno-sovietice s-au intensificat, evi- 
dențiindu-și rodnicia In cele mai 
variate domenii — politic, economic, 
tehnico-științific, cultural etc.

Perspective tot mai ample pentru

tradiții 
făurite 
purta- 
lungul 
pentru 
comu-

26 de ani de la semnarea primului Tratat
de prietenie dintre România și U.R.S.S.

forțele revoluțio- adlnclrea și diversificarea raportu
rilor bilaterale au fost create, in ul
timii ani, prin semnarea — la 7 
iulie 1970 — a noului tratat româno- 
sovietic, document care, dezvoltind 
prevederile primului tratat și re
flectînd posibilitățile sporite gene
rate de succesele celor două țări 
în construirea socialismului și comu
nismului, ca și noile condiții ale e- 
voluției internaționale, reprezintă un 
instrument eficient pentru întărirea 
continuă 
laborării 
noastre.
succes 
româno-sovietice o constituie prin
cipiile marxism-lenlnismului și in
ternaționalismului socialist așezate 
la temelia lor — respectarea suve
ranității și independenței naționale, 
egalitatea in drepturi, neamestecul 
reciproc în treburile interne, întra
jutorarea frățească, avantajul reci
proc — principii a căror vitalitate 
și al căror caracter constructiv sint 
confirmate de înseși realitățile 
vieții.

O înrturirc determinantă asupra 
dezvoltării legăturilor româno-sovie
tice pe toate planurile exercită re
lațiile de solidaritate și colaborare 
tovărășească dintre Partidul Comu
nist Român șl Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, contactele nemij
locite dintre conducătorii

. și de stat ai celor două 
primul rînd, întîlnirile 
varășul Nicolae Ceaușescu 
șui Leonid Brejnev. 
schimburi rodnice de opinii și 
experiență în diferite domenii ale 
edificării orînduirii noi, în alte pro
bleme majore de interes comun, 
aceste întîlniri și-au confirmat utili
tatea și rolul constructiv in găsirea 
de noi căi pentru extinderea colabo
rării reciproce și adlncirea prieteniei 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre.

Totodată, se intensifică vizitele re-

a prieteniei, alianței și co- 
dintre țările și popoarele 

Chezășia desfășurării cu 
a relațiilor multilaterale

de partid 
țări și, în 
dintre to- 
și tovară- 
Prilejuind 

de

• Victorie româneascâ 
și în cea de-a doua 
probă

La Poiana Brașov a luat sfirșit 
competiția internațională de 
biatlon „Cupa Poiana", la care 
au participat schiori din Bulga
ria, Cehoslovacia, R.D. Germană 
și România.

Ieri, In ultima zi de concurs, 
s-a desfășurat 
4X7,5 km, în 
revenit echipei 
nometrată cu 
17’30”. Pe locurile 
s-au clasat formațiile Ceho
slovaciei — (2h 18’12”) și Româ
nia II — (2h 21’03”). După cum 
am mai anunțat, proba inaugu
rală a competiției (20 km indi
vidual) a revenit lui Nicolae 
Veștea.

proba de ștafetă 
care victoria a 
României, cro- 

timpul de 2h 
următoare

Deși timpul nu a fost prea favorabil, fotbaliștii de la Rapid și Dinamo au. luat in serios jocul lor amical de Ieri, de pe stadionul Giulești Efectul ? 
Șase goluri — *“! “—*------ —•- "-------------------- ----------------- -------- •• •

r**
****
***

Noutăți turistice

cite trei în fieco.e poartă. în sala Floreasca, un meci atractiv: I.E.F.S. — Universitatea Cluj Foto : S. Cristian

BASCHET»

Surpriza campionatului
Farul-Steaua 75-69
• In derbiul feminin: Politehnica-!.E.F.S. 76-64

întilnirea dintre echipele bucu- 
reștene Politehnica și I.E.F.S., par
ticipante în cupele europene, a con
stituit „capul de afiș" al etapei de 
ieri a campionatelor naționale de 
baschet.

Partida — extrem de atractivă — 
s-a ridicat la un bun nivel tehnic. 
Campioanele au condus tot 
în primele 20 de minute, datorită
unei organizări mai bune în
și eficacității deosebite în
Iul Ciocan (20 p.) și Savu (19 p.), în
cheind repriza cu un avantaj de
două coșuri 
In partea a 
balistele 
acțiunile 
talitate 
(14 p.), 
minutul 28 cu 50—47. Citeva contra-

timpul
apărare 
atac a

In

UN NOU SEZON
SCRIMĂ

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

în ultimii ani, turismul în Ju
dețul Olt a cunoscut o amplă 
dezvoltare. La Slatina a fost dat 
în folosință un modern complex 
hotelier, prevăzut cu o capaci
tate de cazare de 208 locuri, 
restaurant, bar de zi și bar de 
noapte, iar la Corabia și Balș 
au fost înființate noi puncte tu
ristice. De la un an la altul, 
a crescut și numărul excursiilor 
organizate prin Oficiul județean 
de turism.

Pentru cel care doresc să vi
ziteze aceste meleaguri. Oficiul 
județean de turism recomandă, 
între altele, puncte de mare a- 
tracție. cum ar fi vizitarea cetă
ții Sucidava, unde se găsește 
renumita „fintină secretă", mu
zeul satului de la Orlea, de lin
gă Corabia, Curtea domnească 
de la Brîncoveni, precum și o 
plimbare cu hidrobuzul pe Du
năre etc. De la tovarășul Ion 
Anghel, directorul Oficiului ju
dețean de turism Olt, am aflat 
că există o preocupare perma-

de 
de 
pe 
au

cu un 
în favoarea sa (40—36). 
doua a jocului baschet- 
la I.E.F.S., bazîndu-și 

finalizare aproape în to- 
Tita (18 p.) și Bala! 
preluat conducerea in

CAMPIONATELE 
EUROPENE DE 

PATINAJ VITEZĂ
Pe patinoarul „Medeo" din Alma 

Ata au luat sfirșit campionatele eu
ropene feminine de patinaj viteză. 
Medalia de aur a fost cîștigată de 
olandeza Ate Keulen Declstra. care, 
la multiatlon, a totalizat 183,135 punc
te. Au urmat-o în clasamentul final 
patinatoarele sovietice Nina Statkie- 
vici — (184,226 puncte) și Tatiana 
Șelehova — (185.803 puncte).

In ultima zi, Ate Keulen Deelstra 
s-a clasat pe primul loc la 1 000 m. 
(cu l’28”26/100), iar Nina Statkievici 
a terminat învingătoare la 3 000 m 
(4’54”98/100).

atacuri in mare viteză realizate 
mod spectaculos de Szabados (16 p.) 
și Taflan (14 p.) au restabilit însă 
avantajul de partea Politehnicii, 
care a obținut o victorie clară : 
76—64. Considerăm că plusul de teh
nică individuală și maturitatea tac
tică au contribuit decisiv la succesul 
formației care ne reprezintă in 
„Cupa campionilor".

Alte rezultate : Universitatea Ti
mișoara — Voința București 
(25—42), “ ' ~
(31—26). 
continuă 
rești (29 
(27 p. - 
și I.E.F.S. (26 p.).

In grupa a doua : „U“ Iași — Crl- 
șul Oradea 44—65 : Olimpia — Sănă
tatea Satu-Mare 61—53, Voința Tg. 
Mureș — Constructorul 54—84. în 
clasament conduce Crișul.

In campionatul masculin s-a pro
dus o surpriză 
Steaua — una 
titlul național 
stanța tn fața 
(42—34) pentru 
ționat că tinărul pivot Ivascenco a 
înscris cu 3 puncte (25) mai mult 
decit colegii săi Tarău și Cimpeanu, 
care au realizat... împreună doar 22 p. 
Alte rezultate : I.E.F.S. — „U“ Cluj 
74—72 (34—38) și Universitatea Ti
mișoara — Dinamo 73—85 (31—43).
In clasament Dinamo s-a distanțat 
la două puncte de principala sa ur
măritoare, Steaua (28 p.).

In grupa a doua : Politehnica 
București - I.C.H.F. 83—78 ; C.S.U 
Galați — Politehnica Cluj 83—73 și 
Voința Timișoara — Rapid 82—79.

60—72 
Rapid ' - „U“ Cluj 74-53 
In clasamentul grupei I 
să conducă Voința Bucu- 
p.), urmată de Politehnica 

dar cu o partidă mai puțin)

de mari proporții, 
din pretendentele la 

— a capotat la Con- 
Farului. Scor : 75—69 
constănțeni. De men-

Valentin ALBULESCU

Sezonul competițional de scrimă 
a început, sîmbătă și duminică, în 
sala „Victoria" din Ploiești, avînd 
loc întrecerile primului tur al divi
ziei A. In condițiile în care noua 
formulă a campionatului se dispută 
în numai trei etape (și nu patru, ca 
anul trecut) acest prim tur a sus
citat un interes sporit pentru fiecare 
echipă în vederea acumulării de la 
început a cit mai multor puncte. 
Dar dincolo de preocuparea scrime- 
rilor și a antrenorilor lor față de... 
clasament, etapa de la Ploiești a 
oferit posibilitatea unor constatări 
asupra cărora ne vom opri în cele 
ce urmează. In primul rînd, la toate 
cele patru probe, formațiile clubului 

cu autoritate, 
nou candidați 

titlurilor. For- 
care vor lua 
cadrul „Cupei

„Steaua" au dominat 
Steliștii se anunță din 
principali la cîștigarea 
mațiile de floretă — 
startul peste o lună în 
Europei" — au demonstrat o omo
genitate deosebită, iar componenții 
lor au evoluat destul de siguri, pen
tru prima competiție în care au luat 
startul.

Dintre noile promovate, o impresie 
deosebită au lăsat-o echipele Insti
tutului de educație fizică șl sport 
(spadă) și Școlii sportive nr. 1 Bucu
rești (floretă feminin). In special 
prima, care s-a aflat printre prota
gonistele probei, ocupînd in final un 
binemeritat loc III. De asemenea, o 
notă bună pentru echipele de floretă 
masculin și spadă de la C.S. Satu 
Mare, care, în evident progres față 
de edițiile anterioare, au reușit să 
ocupe locurile secunde. La antipozii 
acestor constatări și ca un fapt ine
dit al întrecerilor de la Ploiești s-a 
găsit proba de sabie, unde clasamen
tul nu a putut fi întocmit după a- 
ceastă etapă, el rămînind să se sta
bilească după ce vor fi discutate, de 
către biroul federal, contestațiile 
depuse de către echipele participan
te contra formației Politehnica 
— una din favoritele probei — 
...s-a prezentat la întreceri fără 
efectuat controlul medical (1).

Iași 
care 
a fi

Octavian VINTILA

CAMPIONATELE MONDIALE DE
SCHI ALPIN au început în cunoscu
ta stațiune elvețiană Saint _____
disputarea probei feminine de slalom 
uriaș. Titlul de campioană a lumii a 
fost cucerit de franceza ___
Serrat, în vîrstă de 17 ani. Pe locu
rile următoare : la 54 de sutimi de 
secundă — Traudl TreichI (R. F. Ger
mania), iar Ia 63 de sutimi — Jacque
line Rouvier (Franța).

Moritz cu

Fabienne

PATINAJ ARTISTIC. — S-au în
cheiat „europenele" de Ia Zagreb. 
Proba feminină individuală, ultima 
din cadrul campionatelor europene 
de patinaj artistic de Ia Zagreb, s-a 
terminat cu victoria reprezentantei 
R. D. Germane, Christine Errath. în 
vîrstă de 17 ani. Cîștigâtoarea me
daliei de aur a totalizat 225,34 punc
te, fiind urmată în clasament de o- 
landeza Diane de 
de cehoslovaca 
(219,75 p).

RUGBI. — „Turneul celor 5 na
țiuni", La Dublin, selecționatele Ir
landei și Țării Galilor au terminat 
la egalitate : 9—9 (6—6). La Edin
burgh, Scoția a învins Anglia cu 
16—14 (9—7). Englezii au condus cu 
14—13 oină în ultimul minut. In 
urma acestor meciuri, în clasament 
pe primul loc se află Țara Galilor 
cu 3 puncte (două jocuri susținute), 
urmată de Franța, 2 puncte (un sin
gur meci jucat). Scoția, 2 puncte (2 
meciuri). Irlanda, 1 punct și Anglia, 
zero puncte.

Leuw (220.40 p) și
Liana Brahova

Richmond, finalăTENIS. — La 
prevăzută : Năstase—Gorman. Finala 
probei de simplu din cadrul turneu
lui internațional de tenis de la Rich
mond (Virginia) se va disputa între 
romanul Ilie Năstase și americanul 
Tom Gorman, tn semifinale. Năstase
1- a învins cu 6—3, 2—6. 6—3 pe iu
goslavul Nikola Pitici, iar Gorman 
pe francezul Patrice Dominquez, cu
2— 6, 6—3, 6—2. La dublu, în semi
finale : Pilici. Stone—Năstase, Bar
thes 2—6. 6—4, 6—4 ; Alexander, 
Dent—Drysdale. Maud 6—7, 7—5,
7-6.

ATLETISM. — Record mondial e- 
galat. Cu prilejul unei reuniuni atle
tice, desfășurată în sala clubului 
„Spartak" din Moscova, fostul cam
pion unional de juniori, sprinterul 
Vladimir Ostanov. a egalat recordul 
mondial pe teren acoperit în proba 
de 60 m plat. Ostanov a parcurs dis
tanța în 6”4/10. Vladimir Ostanov este 
al patrulea atlet sovietic (după Pan
kratov, Borzov și Korneliuk) care 
obține această performanță, cel mai 
bun rezultat din lume realizat în 
acest sezon.

FOTBAL. — Duel strins în cam
pionatul vest-german. în clasament 
conduce Bayern Miinchen (31 punc
te), urmată de Eintracht Franckfurt 
(30 p). Fortuna Diisseldorf (29 p), 
Borussia Moenchengladbach (28 p) 
etc. Rezultate înregistrate in etana 
de sîmbătă : F.C. Kdln—V.f.B Stutt
gart 5—2 ; Schalke 04—Borussia 
Moenchengladbach 2—0 ; Bayern 
Miinchen—S.V. Wuppertal 4—1 ; For
tuna Diisseldorf—Rotweiss Essen 
3—0 ; Hanovra—S.V. Hamburg 2—2 ; 
Kickers Offenbach—Werder Bremen 
2-0.

HANDBAL. — Meciuri amicale 
Înaintea C.M. La Miskolc s-a dispu
tat meciul revanșă dintre reprezen
tativele masculine de handbal ale 
Ungariei și Poloniei. Handbaliștii 
maghiari au terminat din nou în
vingători. de data aceasta cu 22—17 
(10—8). Din formația gazdă s-au e- 
vidențiat în mod special Siladi și 
Vass, care au înscris șase și respec
tiv cinci goluri. în primul joc. des
fășurat cu două zile în 
celași oraș, Ungaria a 
15—14. • La Ottawa : 
nada 22—13 (10—6).

urmă în a- 
ciștigat cu 

Franța—Ca-

CICLISM. — Concursul internațio
nal de ciclocros desfășurat în loca
litatea spaniolă Irun a fost ciștigat 
de belgianul Renâ Declerq. crono
metrat pe distanta de 32 km cu 
timpul de 59’30”. Pe locul doi s-a 
clasat spaniolul Juan Gorostidi (la 
14”). iar locul trei a fost ocupat de 
vest-germanul Klaus Peter Thaler 
(la 21”),

ciproce de delegații pe linie de partid 
și de stat, de reprezentanți ai orga
nizațiilor obștești, ai celor mai diver
se sectoare ale vieții social-politice. 
Vizita recentă in România a delega
ției Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
primirea membrilor delegației de 
către tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
caldele manifestări de prietenie și 
simpatie reciprocă ce au avut loc pe 
tot parcursul vizitei au constituit 
încă o expresie grăitoare a relațiilor 
frățești dintre țările și popoarele 
noastre.

Caracterul fertil a! relațiilor româ
no-sovietice iși găsește o amplă 
ilustrare în sfera circuitului de 

valori materiale 
și spirituale. O- 
dată cu schimbu
rile comerciale — 
U.R.S.S. deținînd 
ponderea princi
pală in comerțul 
exterior al Româ
niei — se extind 
și se diversifică 
raporturile de co
operare și specia
lizare în produc
ție, inclusiv prin 
realizarea în co- 

noi capacități șimun a unor
obiective în sectoare industriale de 
mare însemnătate. Totodată, se am
plifică colaborarea tehnico-științifică, 
se întăresc legăturile între institutele 
de cercetări științifice și proiec
tări din țările noastre, schim
burile de documentații tehnice, de 
patente și licențe, conlucrarea Intre 
ministere, contactele vii, directe între 
savanți, cercetători, cadre didactice 
etc. Bogate și variate forme de ma
nifestare cunosc legăturile pe tărîm 
cultural-artistic, colaborarea pe linia 
Invățămîntulul, ocrotirii sănătății, tu
rismului, sportului — fapt care favo
rizează aprofundarea cunoașterii re
ciproce, întărirea prieteniei intre po
poarele noastre.

însuflețite de țelurile nobile ale 
construirii socialismului și comunis
mului, popoarele noastre vecine și 
prietene sint vital Interesate în eta- 
tornicirea unui climat de destindere, 
securitate și pace in lume. Răspun- 
zînd acestui deziderat. România și 
Uniunea Sovietică desfășoară o am
plă și susținută activitate pe planul 
vieții internaționale ; ele își expri
mă voința de a milita statornic îm
potriva politicii agresive a imperia
lismului, împotriva colonialismului și 
neocolonialismului, pentru apărarea 
libertății și independenței popoare
lor, pentru promovarea unui climat 
de înțelegere și colaborare între sta
te, pentru înfăptuirea idealurilor de 
pace și securitate în Europa și în 
lume.

De ziua aniversării primului tra
tat româno-sovietic, poporul român, 
vădindu-și satisfacția pentru rod
nica dezvoltare a relațiilor reciproce, 
își exprimă convingerea că aceste re
lații frățești vor cunoaște un curs me
reu ascendent, corespunzător intere
selor ambelor popoare, intereselor 
unității țărilor socialiste, a mișcării 
comuniste și muncitorești internațio
nale, cauzei generale a păcii și pro
gresului în lume.

în județul Olt
nentă pentru o cit mai bună 
servire a vizitatorilor, astfel in
cit — spune dinsul — „cine ne-a 
călcat o dată pragul, să revină 
cu plăcere și

După care, 
adaugă :

— Dintre noutățile acestui an, 
mă voi referi numai la una : 
organizarea unei microstațiuni 
balneare în localitatea Icoana, 
unde se găsește apă termală la 
o temperatură de 57 grade Cel
sius. Institutul de balneologie 
din București recomandă apele 
bromurate, iodate, clorurate. so
dice și termale de aici în afec
țiuni ale aparatului locomotor, 
arteroze, spondiloze, 
ale sistemului nervos 
afecțiuni ginecologice 
crările de amenajare 
complexului vor incepe chiar in 
această lună.

a doua oară", 
tovarășul director

afecțiuni 
periferic, 

etc. Lu- 
a micro-

Emiiian ROUĂ 
corespondentul „Scintell*

ȘANTIERUL
(Urmare din pag. I)

— Aici, la Lotru, 
cum și cînd ai ajuns ?

— De la Borzești, 
toată echipa noastră 
a fost transferată Ia 
Hidrocentrala de pe 
Argeș. Am terminat și 
acolo și am venit la 
Lotru.

— întreaga echipă?
— între timp, unii

au mai plecat pe alte 
șantiere, dar le-au 
luat alfii locul. Anul 
trecut, de exemplu, 
mi-au venit fn echipă 
doi absolvenți ai unei 
școli profesionale : 
frații gemeni Gheor- 
ghe și Vasile Firicea- 
nu. Primul — ascultă
tor și cuminte ca o 
fată, al doilea — iute 
de parcă mănîncă toa
tă ziua ardei. Cîteoda- 
tă, mai stăm cu ei la 
taclale și le povesteam 
din întîmplările mele 
de Ia Borzești, de la 
Argeș. Din toate cite 
le-am spus, Gică, adi
că primul dintre ei, 
n-a uitat de treaba cu 
costumul meu. La o 
lună, după ce a luat 
salariul, mă trezesc cu 
el la ușă : „Nea Gri- 
gore, hai să-mi cum
păr și eu niște haine". 
M-am dus. Costumul 
li venea de minune. 
Și-a cumpărat și ceas. 
Erau primele lucruri 
luate cu bani din 
munca lui. „Și zi-i 
așa, vrei să dai o fu
gă pînă acasă ?“ —

l-am Întrebat. L-am 
ajutat să-și la trei 
zile libere din recupe
rări.

— Cu Vasile ce s-a 
tntîmplat ?

— Vasile Începuse 
să cam calce strimb. 
Nu prea ocolea., bu
fetul. Cînd l-a văzut 
pe frate-său că pleacă 
acasă cu costum nou, 
parcă l-a zgîriat cine
va pe inimă. în luna 
următoare, a muncit 
tăcut, zdravăn. De bu
fet, nici n-a mai vrut 
să audă. Iar la salariu 
a dat fuga In Voinea- 
sa, la magazinul ăl 
mare. Cînd l-am vă
zut îmbrăcat ca pe un 
ginere, am știut ce 
vrea. „Bine, două zile 
nu ai ce căuta in sub
teran. Le iei din recu
perări și pleci 1"

— Și unde sint a- 
cum frații Firiceanu ?

— Au zburat. Abia-i 
formasem șl-i legasem 
de echipă. Acum sint 
pe un șantier termo- 
energetic de la Tulcea. 
Dar nu-i nimic : știu 
că au plecat de la mi
ne doi oameni de nă
dejde...

Grigore mi-a poves
tit toate astea atunci, 
in septembrie...

...A doua oară l-am 
întîlnit în biroul șefu
lui de lot energomon- 
taj de la Ciunget, in
ginerul Mircea Cri- 
veanu.

— Vă cunoașteți ? — 
m-a întrebat șeful lo
tului. după ce a ieșit

Grigore. E un om 
strașnic. El șl oamenii 
lui sint echipa noastră 
„de șoc“. Tot ce-i mai 
migălos, mai preten
țios, mai riscant, se 
dă în sarcina echipei 
de lăcătuși-montori 
condusă de Dumitru 
Grigore. Rectificarea 
flanșei de așezare a 
lagărului și alezarea 
găurilor de prindere, 
centrajul fiecărui sub- 
ansamblu — iată nu
mai citeva dintre 
multele operații de 
mare clasă pe care 
le-au avut de execu
tat băieții lui Grigore 
la turbina 2. în gene
ral, insă, este o echi
pă „liniștită".

— Ce să înțeleg 
prin „liniștită" ?

— Nimic altceva de- 
cit modestia și con
știinciozitatea pe care 
le-a imprimat echipei 
jefui ei. Grigore...

Este lesne de înțelea 
de ce în noaptea a- 
■eea, cînd turbina nr. 

2 a furnizat primele 
impulsuri în sistemul 
energetic național, nu 
m-a surprins prezența 
în uzina subterană de 
la Ciunget — cu toate 
emoțiile sale — a e- 
chipei lui Dumitru 
Grigore. Firesc : asis
ta la examenul su
prem al propriei sale 
munci.

Un examen nu nu
mai In fața părinților 
— ca atunci, cu costu
mul — ci In fața în
tregii țări.



wiața internațională

în regiunile eliberate din Vietnamul de sud, alături de țărani, luptători din 
forțele patriotice lucrează la refacerea satelor, șoselelor șl canalelor 

de irigații

CAMBODGIA Acțiuni ofensive 
ale patrioților in jurul Pnom Penhului

CAMBODGIA 3 (Agerpres). — 
Forțele patriotice cambodgiene șt-au 
intensificat atacurile Împotriva uni
tăților lonnoliste dislocate la nord- 
vest de Pnom Penh, in zona Sam- 
rong, situată la aproximativ 10 ki
lometri de oraș. Continuă angaja
mentele militare și pe frontul consti
tuit la sud de capitală. Aici, patrioțit 
au doborit un avion „T-28“ al for
țelor inamice. Comandantul șef al 
armatei lonnoliste, care in momen
tul prăbușirii aparatului efectua un 
turneu de inspecție pe frontul sudic, 
a ordonat Încetarea misiunilor de 
bombardament asupra acestui sector.

Un alt „T-28" s-a ciocnit in zbor cu 
un avion de recunoaștere, în apro
pierea aeroportului Pochentong din 
Pnom Penh.

Aviația lonnollstă era pe punctul 
să piardă și un al treijea avion „T- 
28", care s-a apropiat de reședința 
lui Lon Noi și a devenit ținta tunu
rilor antiaeriene. In noiembrie anul 
trecut, cînd reședința a fost bom
bardată pentru a doua oară de un 
pilot al aviației lonnoliste, s-a hotă- 
rît să se deschidă focul asupra tu
turor avioanelor, inclusiv din pro
priile forțe aeriene, care survolează 
clădirea.

Poziția S. U. A. fată de reuniunea 
de la Washington în problema energiei

WASHINGTON 3 (Agerpres). — 
Guvernul american a remis țărilor 
Invitate să participe la Conferința 
asupra problemelor energiei, convo
cată pentru 11 februarie la Washing
ton, o notă în care este expus punc
tul de vedere al autorităților ameri
cane privind ordinea de zi. Docu
mentul menționat arată că discuțiile 
ar urma să includă o analiză a situa
ției energetice actuale, a efectelor 
sale asupra economiei mondiale și a 
măsurilor care pot fi adoptate in a- 
cest domenju. Fiecare participant 
este chemat să-și prezinte punctul 
de vedere asupra acestor chestiuni, 
precum și eventuale inițiative de 
cooperare internațională. Astfel, în 
cursul discuțiilor vor fi examinate 
mijloacele de punere în aplicare a 
unei cooperări internaționale menite 
să îmbunătățească situația cererii și 
a ofertei — în sensul reducerii con
sumului — găsirea și valorificarea 
unor noi surse de energie, realizarea 
cooperării în domeniul 
al politicii economice 
Miniștrii de externe ar

mineze, de asemenea, modul în ca
re să asocieze, ulterior, la lucrările 
conferinței, statele in curs de dez
voltare și țările producătoare.

TOGO

Spre valorificarea deplină 
a resurselor naturale

cercetării și 
și monetare, 
urma să exa-

LOME 3 (Agerpres). — Președin
tele togolez Etienne Eyadema a na
ționalizat Compania minieră Benin, 
una din cele mai importante din 
țară. Compania, bazată îndeosebi pe 
capital străin, produce principalul 
articol de export al Republicii Togo 
— fosfații. Această măsură a fost 
adoptată după ce, la 10 ianuarie, gu
vernul a anunțat preluarea sub con
trolul său a 51 la sută din acțiuni
le companiei. Naționalizarea este a- 
preciată la Lome ca o concretizare 
finală a eforturilor autorităților to- 
goleze de a asigura exploatarea prin
cipalelor bogății ale țării in interesul 
național.

tripoli ■ Conferința africană 
a industriei petroliere
TRIPOLI 3 (Agerpres). — In capitala Libiei și-a deschis lucrările 

prima conferință africană asupra industriei petroliere, organizată sub 
auspiciile Comisiei Economice pentru Africa a Națiunilor Unite (C.E.A.). 
Reuniunea este consacrată examinării situației energetice pe plan mon
dial și, in contextul acesteia, a posibilităților statelor africane impor
tatoare de a-și economisi resursele valutare intr-un moment caracte
rizat prin sporirea pronunțată a prețurilor la petrol.

La conferință participă miniștri de 
resort reprezentind 30 de țări ale 
continentului, precum și observatori 
din partea altor state ale lumii și a 
unor organizații internaționale. Sînt 
reprezentate, de asemenea, compa
niile petroliere care operează in 
Africa.

Discursul inaugural a fost rostit 
de ministrul libian al petrolului, 
Ezzedin Mabrouk, care, după ce a 
evocat măsurile adoptate de țara sa 
„pentru a dobîndi controlul asupra 
resurselor sale naturale" și a pune 
capăt „spolierii acestora de către 
companii", a anunțat că Libia „stu
diază o inițiativă importantă, șl a- 
nume exportul către țările consuma
toare a anumitor cantități din țițeiul

manevrat in prezent de firmele petro
liere". Ministrul libian a salutat 
crearea unui fond destinat sprijinirii 
statelor africane in finanțarea im
porturilor lor petroliere și sporirea 
capitalului Băncii arabo-africane 
pentru dezvoltarea agricolă și indus
trială.

In cursul ședinței a luat cuvîntul. 
de asemenea, secretarul executiv al 
C.E.A., Robert Gardiner, care s-a 
pronunțat pentru adoptarea unor mă
suri „capabile să asigure aprovizio
narea constantă cu petrol a țărilor 
africane la prețuri echitabile". Gar
diner a propus crearea unui comitet 
mixt C.E.A.—O.U.A. Însărcinat cu a- 
plicarea deciziilor ce urmează a fi 
adoptate la conferință.

ORfflffl'l APROPIAT Consultații diplomatice
RIAD 3 (Agerpres). — Președin

tele Siriei, Hafez Assad, și-a înche
iat vizita Întreprinsă la Riad, in ca
drul căreia a avut convorbiri cu re
gele Arabiei Saudite, Feisal, precum 
și cu alte oficialități ale țăril-gazdă, 
în legătură cu probleme privind 
evoluția situației din Orientul Apro
piat, in contextul actualelor eforturi 
întreprinse pentru soluționarea «1 
politică.

Farouk Kaddaoumi, conducătorul 
Departamentului Politic al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei, 
a sosit la Cairo, după vizitele între
prinse succesiv în Etiopia și Tanza

nia. Referindu-se Ia convorbirile 
avute la Addis Abeba și. respectiv. 
Dar Es Salaam, Farouk Kaddaoumi 
le-a caracterizat ca „utile și pline 
de succes", exprimîndu-și satisfacția 
față de modul în care a fost înțe
leasă cauza palestineană.

Ismail Fahmy, ministrul egiptean 
al afacerilor externe, l-a primit pe 
Abu Sayeed Shaudri, emisar al Re
publicii Bangladesh, care Întreprinde 
o vizită oficială la Cairo. Convorbi
rile au prilejuit o abordare a pro
blemelor referitoare la evoluția si
tuației din Orientul Apropiat.

agențiile de presă
Delegația guvernului R.D. 

Vietnam în comisia militară 
mixtă cvadripartită a protestat, ln- 
tr-un comunicat, împotriva anulării, 
de către Statele Unite, a cinci zbo
ruri succesive de legătură între Sai
gon și Hanoi, în decurs de mai pu
țin de o lună. Comunicatul subliniază 
că S.U.A. poartă întreaga răspun
dere pentru consecințele acestor anu
lări, care duc la paralizarea activi
tății Comisiei militare mixte cvadri- 
partlte.

Președintele Mexicului, 
Luis Echeverria, a 
interviu, necesitatea 
curs de dezvoltare de a lupta pentru 
apărarea și consolidarea independen
ței lor politice și economice. Men- 
ționind că relațiile economice ale 
Mexicului au fost multă vreme de
pendente de o singură țară, pre
ședintele Echeverria a arătat că, in 
condițiile vieții contemporane, eco
nomia unei țări nu mai poate rămîne

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

DEZVOLTAREA DE SINE STATATOARE
Evoluțiile politico-economice din 

țările latino-americane, inclusiv ale 
„grupului ......................"
ele ocupă 
tualitatea 
a debutat 
nificative 
ducere I . ..... . .....
care călăuzesc sistemul relațiilor din
tre țările membre ale „grupului an
din" (între care Columbia, Ecua
dor, Peru, Venezuela), și anume 
înțelegeri asupra unor acțiuni comu
ne care să stimuleze dezvoltarea e- 
conomiilor naționale și comerțul din
tre ele, să limiteze treptat, sfera de 
acțiune a capitalului monopolist 
străin.

La sfîrșitul anului trecut și în
ceputul noului an s-au înregis
trat noi acțiuni pe linia prote- 

lntereselor naționale. Prin- 
hotărîre a guvernu-

andin" și relațiile dintre 
o pondere crescindă in ac- 
contlnentului. Anul 1974 

evenimente sem- 
procesul de tra- 

a principi ilor
cu noi 
pentru 

în viață

jăril 
tr-o recentă 
lui columbian sint Interzise noi in
vestiții de capital străin în unele 
sectoare, cum sint serviciile publice, 
transporturile interne, presa, radioul 
și televiziunea, precum și comerțul 
interior. O însemnătate deosebită 
doblndește aplicarea acestor măsuri 
în sfera comerțului pe piața Internă. 
In virtutea lor, vechile întreprinderi 
comerciale, cu capital străin, nu vor 
avea dreptul la beneficiile pieței an
dine, respectiv la cele rezultate din 
reducerea tarifelor vamale și din al
tele prevăzute in „Acordul de la Car
tagena".

în contextul preocupărilor pentru 
creșterea controlului național asupra 
dezvoltării economice se înscriu noi 
acte politice prin care unele țări din 
. grupul andin" extind sfera de exer
citare a suveranității naționale asu
pra resurselor naturale. O asemenea 
semnificație are naționalizarea re
centă a complexului mineralo-indus- 
trial „Cerro de Pasco", din Peru. Re
ferindu-se la aspirația țărilor latino- 
americane de a realiza maximum de 
beneficii de pe urma resurselor na
turale de care dispun, unele ziare 
de pe continent subliniază că „a- 
ceastă tendință nu numai că nu a 
slăbit, ci, așa cum demonstrează ca
zul „Cerro de Pasco", se manifestă 
cu vigoare". Observatorii politici 
sondează, în această direcție, per
spectivele naționalizării petrolului în 
Venezuela. Potrivit unei legi spe
ciale („legea reversiunii petrolului")

contractele de 
lor străine I 
1983, dar există un foarte puternic 
curent în favoarea stabilirii unei 
date mai apropiate. Președintele ales 
al Venezuelei, Carlos Andres Perez, 
declara recent că „nu pare posibil 
să se aștepte anul 1983 pentru ea 
statul să-și asume controlul 
asupra petrolului".

Cit privește cadrul 
lațiilor economice 
„grupului andin", el ... 
tere considerabilă a schimburilor co
merciale. în ultimii doi ani. ritmul a- 
cestei creșteri a fost de 35 la sută. 
De la 1 ianuarie s-a introdus o nouă 
reducere, cea de-a treia, a taxelor 
vamale în comerțul reciproc, și au 
intrat în vigoare preferințele spe
ciale pentru Bolivia și Ecuador — 
avîndu-se în vedere diferența între 
nivelul lor de dezvoltare și 
restului țărilor membre — pe 
acestora din urmă.

Schimburile de experiență 
mele de cooperare dintre țările an
dine se diversifică în permanență. 
La sfirșltul anului 1973 s-a încheiat 
ciclul de seminarii organizate în ca
pitalele celor șase țări de „Corpora
ția andină pentru dezvoltare", orga
nism al grupului regional care-șî 
consacră activitatea cooperării în 
sfera emancipării industriale. Recent 
la Lima a avut, loc o întîlnire a țăra
nilor din statele membre ale Pactului 
Andin, cu care prilej a fost adoptat 
un document în care se relevă că dez
voltarea agriculturii nu este posibilă 
decît in cadrul unor reforme struc
turale pe plan național, recomandin- 
du-se organismelor pentru dezvolta
rea rurală să-și orienteze programele 
spre lichidarea cauzelor subdezvoltă
rii agriculturii și nu numai a conse
cințelor acestei subdezvoltări. tn ca
drul unui alt document este expri
mată adeziunea participanților față de 
propunerea președintelui peruan. 
Velasco Alvarado, privind semnarea 
unui acord de înghețare a cumpără
rilor de armament în America Lati
nă Sprijinul pe care îl manifestă ță
rănimea andină față de această pro
punere — se spune în document — 
este justificat de faptul că țările la- 
tino-americane trebuie să-și consacre 
întregul lor potențial pentru dezvql- 
tare.

■ concesiune ale firme- 
trebuie să înceteze în

general 
dintre 

vădește

deplin

al re-
țările 

o creș-

cel al 
piețele

și for-

tn faza de monocultură. „Noi — a 
subliniat el — trebuie să ne dezvol
tăm legăturile cu alte state, pe mul
tiple planuri".

0 ședință a Comisiei un- 
Qaro-iugoslave de colaborare 
economică, la care s-a constatat dez
voltarea cu succes a comerțului bi- 

A 
că 

a
lateral, a avut loc la Budapesta, 
fost relevat, de asemenea, faptul 
o cale importantă de promovare

relevat, intr-un 
pentru țările în

mm**#

După cum s a anunțat, un „Boeing 
707“ al companiei americane 
„Panam" 8-a prăbușit, la aterizare, 
pe aeroportul insulei Pago Pago 
(arhipelagul Samoa). Catastrofa s-a 
soldat cu moartea a zeci de per

soane. In fotografie: la locul 
accidentului

Participanții la reuniune au votat, 
de asemenea, o declarație de solida
ritate cu țărănimea chiliană, în lupta 
acesteia împotriva măsurilor de re
distribuire, către vechii proprietari, a 
terenurilor afectate de legea refor
mei agrare, promulgată în timpul gu
vernării populare. In continuarea a- 
cestei reuniuni, s-a convocat o întîlni
re a miniștrilor agriculturii ai țărilor 
andine — in curs de desfășurare.

Cooperarea se dezvoltă și pe alte 
planuri. Recent, la Vifta del Mar a 
avut loc o reuniune a reprezentan
ților unor mari universități din țările 
„grupului andin" la care a fost exa
minat rolul crescînd al instituțiilor de 
învățămînt superior în raport cu ce
rințele dezvoltării.

Acest simpozion științific s-a im
pus atenției în primul rînd prin fap
tul că a dezbătut o preocupare esen
țială pentru țările latino-americane 
în general : valorificarea superioară 
a resurselor naționale de care dispun. 
Dar dacă cele mai multe reuniuni 
anterioare ale „grupului andin" au 
avut ca temă centrală utilizarea mai 
eficientă a resurselor naturale și co
laborarea în acest domeniu, forumul 
universitar de la Vifla del Mar și-a 
propus să studieze citeva aspecte im
portante ale potențialului uman. Cum 
răspund și cum ar trebui să răspun
dă universitățile din America Latină, 
în general, și cele din țările andine, 
în special, la imperativele dezvoltă
rii ? — iată întrebarea supusă dez
baterii la această reuniune.

S-a pornit de la constatarea că, 
pentru a veni în sprijinul realizării 
proiectelor de accelerare a dezvoltă
rii. universitățile trebuie să 
buie, într-o măsură tot mai 
atît la formarea cadrelor de 
liști — care au un rol atît 
portant în impulsionarea progresu
lui tehnic și economic — cît și la 
elaborarea sau perfecționarea așa- 
numitei „strategii pentru educație", 
care să corespundă obiectivelor dez
voltării și. totodată, să o stimuleze.

Comunicările despre concepția și 
sistemele de organizare națională a 
învățămîntului universitar au pus în 
evidență, de asemenea, importanța 
tot mai mare pe care o dobîndesc 
cercetarea științifică și cea tehnolo
gică. pîrghii contemporane ale pro
gresului.

La încheierea turneului său tn 
R.D. Germană, Teatrul german 
de stat din Timișoara a fost 
oaspetele orașului Weimar. In 
fața unui numeros public, în 
sala Teatrului Național din lo
calitate, colectivul din Timișoa
ra a prezentat piesa „Urfaust" 
de Goethe. Prin aplauze prelun
gite, publicul a mulțumit actori
lor pentru remarcabila lor crea
ție. Aceeași piesă a fost prezen
tată de actorii timișoreni in ora
șele Gera și Jena. Lucrarea dra
matică a clasicului literaturii 
germane a fost pusă în scenă 
de regizorul Otto Lang de la 
teatrul din Weimar.

BOLIVIA.Minerii
• •cu muncitorii

contri- 
mare, 

specia- 
de im-

Eugen POP

LA PAZ 3 (Agerpres). — Situația 
Internă din Bolivia continuă să se 
mențină încordată. în urma stării d<- 
asediu decretată pe întreg 
țării de autorități.

Circa 4 800 de mineri de 
mine de cositor Catavi 
Veinte. din provincia Oruro. 
clarat o grevă de 48 de ore în semn 
de solidaritate cu muncitorii agricoli 
din departamentul Cochabamba și. 
totodată, pentru a-și exprima pro
testul față de operațiunile de „cu
rățire" efectuate în această zonă de 
efective ale armatei, soldate cu vic
time omenești.

Greva minerilor din provincia 
Oruro și acțiunile țărănești de la 
Cochabamba survin la numai o săp- 
tămînă după grevele declanșate de 
mineri, muncitorii din întreprinderile 
industriale din La Paz, din con
strucții și de lucrătorii unor com
partimente ale serviciilor publice.

teritoriul
la
Și

mnrile
Sialo 

au de-

CREȘTE CEREREA DE PRODUSE 
ROMÂNEȘTI IN KUWEIT

In pofida distantei 
geografice apreciabile 
dintre România si 
Kuweit, sporită de di
ficultățile datorate lip
sei unor căi de acces 
mai lesnicioase, rela
țiile economice dintre 
cele două țări au cu
noscut in ultimul timp 
o creștere insemnată. 
Volumul schimburilor 
comerciale româno- 
kuweitiene a inregis- 
trat in 1973 dublarea 
sa, comparativ cu anul 
precedent. Acest spor 
este cu atit mai re
marcabil cu cit mărfu
rile românești, după ce 
sint debarcate in por
turile libaneze și sirie
ne. trebuie transborda-

te pe uscat de-a latul 
Peninsulei Arabice sau 
sint duse direct din 
țară cu autocamioane 
grele, care străbat prin 
deșert vechile dru
muri ale caravanelor.

Sortimentul de măr
furi românești solici
tate pe piața kuwei- 
tiană este destul de 
larg : cherestea, plăci 
aglomerate, hirtie, ar
mături sanitare, incăl- 
țăminte, confecții, tex
tile, produse zaharoa
se, autoturisme, car
bid și altele.

Expoziția de produse 
românești, prezentată 
anul trecut in Kuweit, 
a contribuit tntr-o

măsură însemnată la 
creșterea exporturilor 
noastre tn această 
țară, cu prilejul ex
poziției încheindu-se 
noi contracte comer
ciale prin care s-a di
versificat in continua
re lista produselor ro
mânești desfăcute in 
această țară.

Experții apreciază 
că există noi și în
semnate posibilități de 
sporire a schimburilor 
comerciale, reciproc 
avantajoase.

Crăciun 
IONESCU

Al Kuweit

In cursul unor acțiuni lansate de către detașamentele patrioților angolezi. în 
apropierea localității Kaianda din estul țării, 12 soldați portughezi au fost 
nimiciți și mai multe vehicule din dotarea forțelor colonialiste distruse. In 
fotografie : patrioți angolezi se antrenează în vederea unor noi acțiuni ofensive
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transmit:
relațiilor economice o reprezintă 
cooperarea dintre întreprinderile ce
lor două țări, pină in prezent fiind 
semnate 20 de acorduri de coope
rare.

Venezuelase an«aiează «■- 
ranteze aprovizionarea preferen
țială cu energie a statelor din Ame
rica Centrală, dar nu va livra petrol 
la un preț mai scăzut. Această hotâ- 
rire, anunțată de ministrul venezue- 
lean al minelor și hidrocarburilor, a 
fost adoptată după trei zile de con
vorbiri între oficialitățile de la Ca
racas și miniștrii de resort din Gua
temala. Salvador, Honduras, Costa 
Rica și Nicaragua.

Cea de-a treia rundă de 
tratative <lintre reprezentanții pu
ternicului sindicat al muncitorilor 
din industria metalurgică a R.F.G.

și cei ai patronatului s-a încheiat, 
simbătă, în localitatea Travemunde, 
fără să se ajungă la un acord pentru 
satisfacerea revendicărilor formulate 
de oamenii muncii.

Ministrul de externe ita
lian, Aldo Moro, și omologul său 
saudit. Omar El-Sakkaf, au conve
nit în cursul . convorbirilor avute la 
Djeddah asupra unui acord bilate
ral in domeniul petrolului. Acordul 
prevede ca Arabia Saudită să li
vreze țiței Italiei în schimbul unor 
instalații industriale și al asistenței 
tehnice.

Peste 500 000 de per
soane sînt amenințate de 
foamete în Etiopia, avînd ur* 
gentă nevoie de ajutoare, anunță 
surse etiopiene. Se menționează Că 
cele mai afectate zone sînt cele din 
nord, est și sud-est ale țării, unde 
în ultimii ani cantitatea de precipi
tații a fost cu mult sub nivelul mi
nim. Locuitorii acestor regiuni sint. 
în general, nomazi, a căror Supravie
țuire este strins legată de existența 
șeptelului.

DRAMA
RIO DE JANEIRO 

(Corespondentul nos
tru, Valentin Păunes- 
cu, transmite). — în
treaga Brazilie este 
profund indurerată de 
tragedia petrecută vi
neri, la Sao Paulo, 
cind un puternic in
cendiu a distrus 18 din 
cele 25 de etaje ale 
edificiului „Joelma". 
prorocind moartea a 
aproape 200 de persoa
ne și rănirea altor 500.

Catastrofa s-a de
clanșat la ora 8.45. ora 
locală, la etajul 12, și 
în mai puțin de cinci 
minute flăcările au a- 
tins nivelul superior, 
prorocind panică ge
nerală printre cei o 
mie de funcționari, lu
crători și persoane

DE LA SAO PAULO
particulare ce se aflau 
in imobil. Intr-o ju
mătate de oră incen
diul cuprinsese 18 eta
je, dind naștere unui 
spectacol zguduitor : 
bărbați, femei și copii, 
îngroziți, aruncindu- 
se de la înălțimea « 
15—20 de etaje, arzir.d 
de vii. in fața unei 
mulțimi la tel de în
grozite. In citeva mi
nute. in piața „Ban- 
deirantes" și pe stră
zile din jur se strân
seseră circa o jumăta
te de milion de oa
meni : sute de mașini 
ale pompierilor, poli
ției, unităților militare 
dislocate de urgență 
in zonă, zeci de eli
coptere roind, pur și

simplu, tn jurul imo
bilului, in tentativa de 
a-i salva pe cei ra
mași in viață. refu- 
giați pe balcoanele 
clădirii sau pe acope
riș, unde înfruntau 
fumul și temperatura 
ridicată, declanșate de 
foc.

Desfășurarea opera
țiunilor de salvare și 
mulțimea adunată pe 
străzile din iur au pa
ralizat pur și simplu 
orașul.

Potrivit primelor a- 
precien. incendiul a 
avut drept cauza ex
plozia unui aparat de 
aer condiționat. Ziarul 
„O Globo“ afirmă că 
acesta este cel mm 
mare incendiu din 
istoria Braziliei.

MARGINALII
Două femei coboară 

în mină...
O tentativă care 

multora li s-a părut 
hazardată în urmă cu 
citeva săptămâni. Dia
na Baldwin și Anita 
Cherry s-au angajat cu 
lucrătoare într-una din 
minele de cărbune ala 
societății Beth-Elk
horn, statul Kentucky 
(S.U.A.) Faptul con
stituia „o premieră 
absolută", cel puțin pe 
plan local — scrie, le
gat de aceasta, coti
dianul .International 
Herald Tribune" Ce 
le-o fi determinat pe 
cele două femei să-și 
părăsească vechile o- 
cu pății. prima — ospă
tară, iar cealaltă — 
soră medicală, pentru 
a coborî in lumea atit 
de aspră a cărbunelui ?

Tradiția interzice ac
cesul femeilor in ga
lerii pe motiv că 
ele ar aduce ne
noroc. Așadar. un 
anacronism, de o evi
dentă absurditate, că
ruia Diana și Anita au

socotit de cuviință să-i 
pună capăt. Drept 
care, acum,' lu
crează cot la cot cu 
bărbații, intr-o mese
rie prin excelentă 
„bărbătească" Evident, 
nu le-a fost ușor să 
se acomodeze cu ope
rațiunile din mină, cu 
obscuritatea și tempe
ratura din galerii, cu 
ghetele greoaie. cu 
căștile dure pe cap... 
Numai că satisfac
țiile n-au intîrziat să 
apară. ..Sint prima fe
meie de aici care 
a manevrat trenulețul 
subteran ce transpor
tă cărbune" — a de
clarat Diana cu min- 
drie. Episodul mai 
are insă și un alt as
pect. înainte de a in
tra în subteran, celor 
două femei li s-a pre
zis că nu vor putea 
rezista multă vreme 
acolo nu numai din 
pricina dificultăților 
muncii că atare, ci și 
a... primirii pe Care

le-o vor face mi
nerii. Nimic din 
toate acestea. Băr
bații le-au întimpinat 
cu bunăvoință pe Dia
na ș! Anita, ajutin- 
du-le să depășească 
primele greutăți, să se 
obișnuiască cu activi
tatea din mină. Ceea 
ce a și determinat-o 
pe Anita să afirme : 
„Acolo, jos, simți in
tr-adevăr ce inseamnă 
un colectiv".

Dată fiind natura cu 
totul particulară a 
muncii miniere, nu se 
știe cite alte repre
zentante ale „ sexului 
slab" vor urma exem
plul Dianei si Anitei. 
Cele intimplate insă 
denotă că, in ciuda tu
turor prejudecăților, 
practic, prezenta fe
meii e posibilă în ori
ce meserie, oricit de 
„bărbătească" ar fi 
socotită.

O. OPREANU

• FIBRĂ TERMOGE- 
NERATOARE. Societate, 
britanică „Imperial Chemical 
Industries" a realizat o fibră 
textilă sintetică, bună conducă
toare de electricitate, constituită 
dintr-o fibră-mamă, confecțio
nată din material textil sintetic 
obișnuit — poliester sau nailon 
— acoperit cu particule de car
bon. Acestea din urmă conferă 
fibrei capacitatea de a fi bună 
conducătoare de electricitate. Se 
pot fabrica fibre conductibile 
continue și discontinue — în ul
timul caz prin întreruperea pe
liculei de carbon.

Noul tip de fibră este rezis
tent, suplu, lavabil. Spălările 
succesive nu alterează stratul 
de carbon și nici conductibili- 
tatea. Din această fibră se pot 
fabrica țesături termogenera- 
toare, precum și țesături care 
împiedică acumularea electrici
tății statice în veșminte, ceea 
ce face ca îmbrăcămintea să nu 
se mai lipească de corp.

• O NOUĂ OPERĂ 
LA SOFIA. In cadrul ex
cursului internațional pentru 
noua clădire a Operei din So
fia au fost prezentate 123 de 
proiecte ale unor arhitecți bul
gari și străini. Din juriul care 
a selecționat cele mai valoroase 
propuneri au făcut parte cu
noscut! specialiști francezi, 
englezi, sovietici, polonezi, 
turci și Iugoslavi. Premiul întji 
a fost acordat unui proiect pre
zentat de doi arhitecți iugo
slavi.

• „INSULA ZEILOR" 
A FOST VÎNDUTÂ. lnsu1’ 
Koro, supranumită și „Insu
la zeilor", din arhipelagul 
Fiji, a fost vîndută unui om de 
afaceri australian pentru suma 
de aproximativ 290 000 de do
lari. Supranumele insulei aflate 
intre alte două mai mari — Va- 
nua Levu și Taveuni — este 
dat de o legendă, potrivit că
reia într-o grotă ar trăi zeul re
chinilor. Dakuqaqa — una din 
cele mai impresionante figuri 
ale mitologiei locuitorilor din 
Fiji.

• 18 MC DE MATE
RIAL LEMNOS INTR-UN 
SINGUR ARBORE. în 
orașul albanez Apollonia se află 
un stejar din soecia. rar intil- 
nită, Querbus. tn virstă de a- 
proximativ 250 de ani, acest ar
bore. înalt de 12 metri, are o 
tulpină groasă, măsurînd 160 
cm in diametru. Coroana se 
dezvoltă începînd de la 3—4 
metri înălțime. Interesant este 
că arborele poate oferi nu mai 
puțin de 18 mc de material 
lemnos.

• EPILOG LA „FUR
TUL SECOLULUI". Vinflr‘ 
a fost arestat la Rio de Janeiro, 
in celebrul cartier Copacabana. 
Ronald Arthur Biggs, considerat 
„creierul" bandei care, la 8 au
gust 1963, a atacat expresul poș
tal Glasgow-Londra, realizind 
ceea ce a fost numit „fur
tul secolului", în valoare de 
peste două milioane de lire ster
line. Biggs a evadat in 1965 din 
penitenciarul englez „Wand
sworth", unde executa o pe
deapsă de 30 de ani de detenție. 
In ultimii trei ani și jumătate 
el se stabilise la Rio de Janeiro, 
intr-un hotel din Copacabana, 
sub nume fals. După cum se 
vede, pină Ia urmă, justiția și-a 
spus cuvîntul.

• OCHELARI PENTRU 
CITIT ÎN POZIȚIE CUL
CATĂ. Oamenii de știință ă- 
mericani de la Administrația 
Națională pentru Aeronautică șl 
Cercetarea Spațiului Cosmic 
(N.AS.A.) au construit un tip 
de ochelari destinați cosmonau- 
ților, care in timpul zborurilor 
cosmice sint siliți să stea în po
ziție orizontală, tn această po
ziție. noii ochelari îi ajută să 
poată citi fără să ridice canul. 
Specialiștii consideră că oche
larii amintiți iși pot afla o lar
gă aplicabilitate pe Pămint. 
printre bolnavii nevoiți să ră- 
mină în pat vreme îndelungată.

• MUZEU AL MO
RILOR. In localitatea Suhlen
dorf (R.F. Germania) se va des
chide. în curînd, un muzeu al 
morilor. în mai multe hale și 
pe un teren neacoperit cu o su
prafață de 6 000 mp vor fi ex
puse, inițial, 36 de modele — la 
scara 1 :20 — ale unor mori de 
vînt, apă și cu motor din multe 
țări ale lumii.

• MASAJ AUTOMAT. 
Un grup de cercetători francezi 
au realizat un aparat de masaj 
automat. Aparatul este format 
dintr-un manșon din pinză, in 
care sint introduse un mănunchi 
de tuburi subțiri. Manșonul 
poate cuprinde întreg corpul, 
sau numai trunchiul sau mem
brele, după caz. De la un tablou 
de comandă se trimite aer com
primat care umflă și dezumflă 
manșonul într-un ritm și o pre
siune dorite. Noul sistem înlo
cuiește masajul manual printr-o 
„presoterapie" deplin automati
zată.
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