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- La ora 6 in fața 
ceasurilor de pontai

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Economiștii au calculat că la nivelul anului 1974 într-un singur minut se produc 
bunuri materiale în valoare de 3,3 milioane lei. In teleconferința de azi ne-am propus 
să înfățișăm cititorilor un alt calcul. L-am făcut cu ajutorul corespondenților noștri din 
Suceava și Baia Mare, pentru a vedea cit valorează minutele pierdute prin întîrzieri și, 
în același timp, ce se întreprinde pentru întărirea disciplinei.
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ORDINEA Șl DISCIPLINA 
IN COOPERAREA 
INTERUZINALĂ

în acest an ritmul de creștere a 
producției în construcțiile de ma
șini este de peste 20 la sută în 
condițiile măririi complexității fa
bricației. Mai mult decît atît, acest 
ritm înalt trebuie atins încă din 
primul trimestru al anului. Ceea 
ce înseamnă că în această ramură 
mecanismul economic trebuie bine 
acordat pentru a funcționa de la 
bun început în strictă conformitate 
cu programul stabilit. Este o ce
rință deosebit de actuală mai ales 
pentru relațiile de cooperare inter- 
uzinală, întrucît de desfășurarea 
lor ritmică depinde, în ultimă ins
tanță, realizarea întregii cantități 
de mașini și utilaje în structură și 
la termenele prevăzute.

După prima lună a anului se cu
vin relevate situațiile, numeroase 
de altfel, în care relațiile de coo
perare s-au derulat firesc, așa cum 
a fost stabilit. Beneficiarii care au 
primit la timp și în condiții de ca
litate piesele și subansamblele din 
cooperare au fost în măsură să 
monteze și să livreze ritmic pro
dusele, să-și onoreze la rîndul lor 
obligațiile contractuale. Trebuie să 
accentuăm însă că, în perioada la 
care ne referim, una din cauzele 
principale ale nerealizării, în une
le unități constructoare de mașini, 
a planului fizic, sortimental a con
stituit-o tocmai deficiențele în coo
perarea interuzinală.

O primă constatare ce se poate 
face în legătură cu mersul coope
rărilor este că, deși există progra
me concrete, care au fost puse de 
acord în prealabil de către centra
lele industriale și forurile de re
sort ale acestora, o serie de nea
junsuri apar în etapa concretizării 
acestor programe în contracte eco
nomice și în respectarea termene
lor de livrare stabilite. Chiar în 
luna februarie se mai poartă încă 
discuții, fără ca centralele să acțio
neze cu hotărire pentru rezolvarea 
tuturor problemelor pe care le ri
dică cooperările dintre unitățile 
componente, să exercite un control 
riguros asupra modului cum se res
pectă prevederile din programele 
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de cooperare la perfectarea con
tractelor respective. Bunăoară, în 
ce privește semifabricatele turnate 
și forjate nu au fost lămurite nici 
acum problemele ce le ridică exe
cutarea cooperărilor de către „Tim
puri noi" din Capitală, I.C.M. Re
șița și I.M.U. Medgidia și, din a- 
cest motiv, contractele cu benefi
ciarii nu au fost încă semnate.

Desigur, neajunsurile legate de 
încheierea contractelor nu explică 
decît în parte deficiențele ce s-au 
făcut remarcate. De cele mai 
multe ori, contractele fiind sem
nate, răspunderea pentru nelivrarea 
ritmică a pieselor și subansamble- 
lor revine înseși unităților furni
zoare. Astfel, la cooperările prove
nite din sectoarele prelucrătoare, 
ce se urmăresc la nivelul Ministe
rului Industriei Construcțiilor de 
Mașini Grele, din 79 poziții cu ter
mene scadente în ianuarie, la 35 
s-au înregistrat restanțe care au a- 
fectat programele de fabricație ale 
altor unități. Adeseori, neajunsu
rile s-au repercutat în lanț și s-au 
concretizat, în final, în nerealizarea 
unor produse importante pentru e- 
conomie. Iată un caz : întreprinde
rea „Progresul“-Brăila nu a execu
tat decît 60 la sută din carcasele 
programate a fi livrate în ianuarie 
întreprinderii „Tehnofrig“-Cluj, 
pentru fabricarea unor cutii de vi
teză, care sînt necesare de fapt tot 
întreprinderii brăilene. 
du-le, întreprinderea 
a rămas, și din această cauză, în 
urmă cu planul la fabricația de ex
cavatoare mecanice de 0,4 mc. Din 
păcate, mai pot fi date și alte ase
menea exemple. Dacă ar fi să ju
decăm strict cantitativ, restanțele 
consemnate la sfîrșitul lui ianuarie 
nu ating niveluri prea ridicate. 
Grav e faptul că piesele și suban
samblele din cooperare n-au sosit 
ritmic, eșalonat pe toată durata 
lunii. Nerealizarea pieselor și sub- 
ansamblelor, în conformitate cu pro
gramele și contractele perfectate, își 
are explicația și în superficialitatea 
cu care sînt uneori tratate obliga
țiile de cooperare. O asemenea

Neprimin- 
., Progresul “

cum că livrările în 
ar fi o anexă oa- 

sarcinile de plan, tre-
concepție, 
cooperare 
recare la 
buie combătută cu tărie, pentru că 
ea este deosebit de dăunătoare 
pentru economie. Cooperările cu
prinse în contracte fac parte inte
grantă din obligațiile de plan și 
contractuale ale fiecărei întreprin
deri și cei care le nesocotesc devin 
direct răspunzători în fața legii.

Este de competența întreprinde
rilor și centralelor ca, în cadrul 
compartimentelor de cooperări, să 
întărească și în calitate de execu- 
tanți activitatea de urmărire a re
alizării contractelor de cooperare. 
La ședințele zilnice de produc
ție trebuie să se analizeze dis
tinct și să se rezolve operativ 
toate problemele pe care le ridică 
realizarea sarcinilor de cooperare. 
Un rol hotărîtor în promovarea 
unei atitudini corecte față de re
lațiile de cooperare, în luarea efec
tivă a măsurilor organizatorice care 
au fost amintite pentru eliminarea 
neajunsurilor în cooperare îl au 
organizațiile de partid din între
prinderi și centrale cărora le revi
ne obligația de a desfășura o lar
gă muncă politică pentru ca toți 
salariații, de la muncitori la direc
tor, să înțeleagă că sarcinile de 
cooperare sînt parte integrantă din 
sarcinile de producție, de plan.

îndatoriri importante revin orga
nelor locale ..........
forurilor de 
nistere, care 
îndeaproape 
să intervină 
cind apar anumite dereglări în de
rularea programelor și contractelor 
economice. Practica a dovedit că 
sînt deosebit de fructuoase contac
tele directe între partenerii con
tractuali, legătura nemijlocită între 
forurile de resort ale acestora. Tre
buie Întreprins totul pentru ca re
lațiile de cooperare să se desfă
șoare normal, în interesul realizării 
ritmice a sarcinilor de plan în toate 
unitățile.

2000 ha arate
REȘIȚA

„Scînteii", Nicolae Cătană). La 
indicația biroului comitetului 
județean de partid, mecanizato
rii au continuat arăturile pe te
renurile unde această lucrare 
nu s-a putut efectua toamna. In 
acest sezon au fost arate mai 
bine de 2 000 hectare. Cele mai 
bune realizări le-au obținut me
canizatorii de la S.M.A. Bozo- 
vici, Oravița și Moldova Nouă. 
Paralel, alți lucrători ai ogoa
relor desfășoară cu intensitate 
operații de pregătire a paturi
lor calde și însămînțarea in ră
sadnițe a legumelor timpurii.

(Corespondentul

O dimineață obișnuită 
de lucru. La radio, vocea 
crainicului anunță prima 
emisiune a zilei : „Bună 
dimineața, stimați ascultă
tori. Astăzi este miercuri 
6 februarie. A fost ora 6. 
în noua zi de activitate 
pe care o începeți, redac
ția noastră de actualități 
vă urează deplin succes 
și spor la muncă".

Este ora la care un im
presionant torent uman se 
îndreaptă grăbit și preocu
pat spre porțile întreprin
derilor și șantierelor, dacă 
nu se află, de acum, în 
plină activitate.

în neîntreruptul lor ne- 
astîmpăr, acele ceasornicu
lui încep să măsoare cea 
mal bogată dimensiune a 
timpului — aceea înnobi
lată de munca harnică a 
unui întreg popor. Ce în
seamnă numai unul singur 
din aceste minute produc
tive pentru viața economi
că a țării ? Specialiștii 
l-au calculat și apreciat : 
la nivelul anului în care 
ne aflăm, într-un singur 
minut iau naștere bunuri 
materiale in valoare de 3,3 
milioane lei.

Mult prețuiește un 
nut 1 Dar oare

În livezile Sălajului
Stropirea întîi 

pe aproape 10 000 
curs stropirea a doua. Fondul 
pomicol al județului se va 
tregi, în acest an, simțitor. 
Bădăcinl se va crea o livadă 
cireși și vișini pe 200 ha, 
la Nușfalău — pe 30 ha. 
Crasna, livada intensivă 
măr va fi extinsă cu încă 50 ha. 
Aproape jumătate din livezile 
județului, care se întind pe 
11 700 ha, sînt plantații noi, ne
intrate încă pe rod.

s-a terminat 
ha și este în

în- 
La 
de 
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Au încheiat repararea 
tractoarelor

de partid și de stat, 
resort, centrale și mi- 
trebuie să urmărească 
mersul cooperărilor, 

cu operativitate atunci

Lucrătorii din stațiunile de 
mecanizare a agriculturii din 
JUDEȚUL VRANCEA au înche
iat lucrările de reparare a trac
toarelor și a utilajelor agricole, 
fiind gataj.de start pentru cam
pania de primăvară. Paralel cu 
efectuarea acestor lticrări, me
canizatorii vrînceni s-au aflat și 
se află într-o însuflețită între
cere socialistă pentru economi
sirea energiei și combustibilului.

*
Și stațiunile de mecanizare a 

agriculturii din JUDEȚUL ME
HEDINȚI au încheiat, cu zece 
zile mai devreme, lucrările de 
revizii și reparații ale tractoa
relor și mașinilor ce urmează să 
fie folosite în campania agricolă 
de primăvară, îndeplinindu-și 
astfel angajamentul ce și l-au 
asumat în întrecerea socialistă.

(Agerpres)

In 1973
CREȘTERI FATA DE 1972

CREȘTERI FAȚA DE 1970

Un strop 
de viață

o
singe, proiectată pe întreaga coală de

Văzusem de nenumărate ori afișul acela in care 
picătură de 
hirtie ca de sub obiectivul unui microscop, chema la 
ceva anume, fără nici un comentariu, ci doar cu o suc
cintă constatare : O picătură de singe, un strop de 
viață. M-am dus acolo unde chema afișul și, fără să 
dau sau să iau ceva, m-am intors mai sănătos, mai 
intreg, mai om.

O femeie rumenă in obraji, cu intreaga-i făptură 
degajind numai sănătate, aflu că vine pentru a patra 
oară. A avut un copil bolnav grav pe care nu l-a pu
tut salva decit o transfuzie de singe. Atunci a aștep
tat tremurind pe culoarele spitalului pină cind viața 
dintr-o altă viață, anonimă, dar oferită cu generozi-

PICĂTURA DE CERNEALĂ

tate, venea intr-un recipient de masă plastică să-î 
salveze copilul. Cind și l-a adus acasă s-a gindit la 
neștiutul acela care i-a restituit copilul, s-a gindit la 
alți copii in pericol și a venit nechemată de nimeni 
să-și intindă brațul oferind la rindul ei ceea ce pri
mise. Acum stă de vorbă cu alții veniți pentru prima 
oară. Fiecare adus de motivele sale. Toți, la un 
loc, străbătuți de un sentiment comun, care n-ar putea 
H numit altfel decit sentimentul conștiinței de a da 
din ceea ce-ți prisosește, de a oferi un strop de viață 
celor pentru care întoarcerea la viață nu se poate 
face decît pe această cale. Sint unii, donatori bene
voli, care au devenit adevărați „veterani" ai_ centre
lor de colectare și, intilnindu-i acolo sau căutindu-i pe 
la casele lor, am constatat cu surprindere o dorință 
exprimată de fiecare : aceea de a rămine in anonimat. 

Uneori zece, douăzeci de vieți salvate și un sublim 
anonimat pe care nici unul dintre ei n-a cerut să-i fie 
divulgat. Splendidă ipostază a omeniei in care unii 
oferă, alții primesc, dar și o tulburătoare constatare : 
toți putem avea nevoie intr-o zi de un strop de viață. 
E bine să știm că, înainte de a-l 
atunci cind ni se implora ca pe o 
salvare.

cere, l-am oferit 
ultimă cale pentru

loan GRIGORESCU

ml-
se pune 

întrebarea — în toate locu
rile îi este prețuită valoa
rea 7 Am căutat un prim 
răspuns cu ajutorul cores
pondenților „Scînteii" din 
Suceava și Baia Mare, aflați 
dis-de-dimineață în unele 
întreprinderi industriale.

La telefon SUCEAVA, 
Transmite Gheorghe Pa- 
rascan : „încerc să prind 
legătura de un sfert de 
oră. Ța întreprinderea de

utilaje și piese de schimb, 
unde mă aflu în clipa 
față, mulți muncitori 
pontat fișa de muncă 
întîrziere...

—. ...Neplăcută situație.
— Foarte, mai ales “~ 

vina nu le aparține, 
pare că astăzi 
„neagră" pentru transpor
tul în comun 
Atît cursele de 
auto, cit și C.F.R.-ul și-au 
dereglat subit activitatea. 
S-au pierdut zeci de mi
nute din diverse motive : 
defecțiuni tehnice, indisci
plina șoferilor etc.

La telefon BAIA MARE. 
De unde transmiți, Gheor
ghe Susa ?

— De la întreprinderea 
mecanică de mașini și u- 
tilaj minier din Baia Mare. 
Deși programul de lucru 
începe la ora 6 punct, de 
la șase fără cinci am asis
tat la un adevărat cros al 
întîrziaților pe poarta fa
bricii. Am numărat nu mai 
puțin de 33 salariați sur
prinși de sirenă chiar în 
poartă. M-am uitat și în 
fișele de pontaj. Practic, 
237 de oameni nu au avut 
posibilitatea să ajungă 
punctual la locul de mun
că. Am pus la socoteală și 
minutele afectate trecerii 
pe la vestiare, ale echipă
rii în haine de lucru : în 
primul sfert de oră după 
începerea programului au 
venit la lucru 86 de per
soane. Printre ei erau des
tui șefi de echipe și ingi
neri.

— Spune-mi : vina o
poartă tot transportul în 
comun ?

de 
au 
cu

nu.

ca 
Se 

este o zi
sucevean, 

călători

— Și da și nu. La 
întreprinderea din Baia 
Mare, mai repede este vor
ba despre deficiențe de na
tură organizatorică. Fișele 
de pontaj nu se prea iau 
în seamă. Dacă întirzii de 
la program sau nu e 
același lucru. Nimeni 
cei în culpă n-a fost 
la răspundere.

— Nu-i cazul să soliciți, 
din partea conducerii între
prinderii o explicație lămu
ritoare asupra acestei indi
ferențe față de respectarea 
normelor elementare de 
disciplină a producției ?

— Ceea ce am și făcut. 
Nu înainte de a mai nota, 
trecînd prin diferite secții, 
noi și nedorite 
de indisciplină, 
crări mecanice, 
grupuri de strungari 
teau, pur și simplu, 
vorbă.

— Motivul ?
— Nimeni nu se ostenise 

să le spună ce au de făcut. 
Am verificat și le-am dat 
dreptate. Lipseau de la 
program unii șefi de echi
pă. în secția de mecanică- 
montaj, trei lucrători întir- 
ziaseră, iar al patrulea ab
senta nemotivat. La turnă
torie, se înregistrau patru 
absențe nemotivate și o în- 
tîrziere. Știi ce consecințe 
a generat, luna trecută, a- 
semenea practici ?

— Dacă-mi ceri să-ți răs
pund eu, bineînțeles că nu 
știu.

— Uite, am consemnat : 
numai din cauza absențelor 
nemotivate, în luna ianua
rie s-au pierdut 338 de om-

cam 
din 

tras

fenomene 
La prelu- 

grupuri- 
stă- 

de

zile, adică o producție de 
peste 200 000 lei.

— Cu atît mai mult aș
tept să-mi comunici punc
tul de vedere al conducerii 
întreprinderii...

— ...Care, din păcate, este 
neconcludent. Reproduc 
textual cele spuse de tov. 
Rudolf Markșteiner, ingi
nerul șef : „Sistemul de 
pontaj la locul de muncă, 
pe care-1 aplicăm, este 
bine conceput, teoretic".

— Bine, dar în practi
că ?...

— Satisfăcută de aspec
tul teoretic, conducerea în
treprinderii nu urmărește 
aproape deloc pontajul. în
suși inginerul șef a recu- 
noscut-o. Am discutat cu 
secretarul comitetului de 
partid, tov. Nicolae Morco- 
vescu. Analizînd autocri
tic lipsa de continuitate a 
muncii politice și educati
ve desfășurate în acest do
meniu de organizațiile de 
partid și sindicat, lipsa u- 
nui control regulat și efica
ce asupra modului cum 
se ține evidența prezenței 
oamenilor la lucru, secre
tarul de partid a pus de
getul pe rană. Urmează, 
după cum m-a informat, 
ca abaterile consemnate 
să fie puse în discuția ac
tivului de partid al între
prinderii, să fie luate mă
suri radicale de îmbunătă
țire a situației existente.

— Mulțumim, dar asupra 
acestor aspecte vom conti
nua investigațiile și în alte 
întreprinderi din țară.

Cristian ANTONESCU
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dus la realizarea unui spor de 4 
la sută față de sarcinile sporite ale 
acestui an și la obținerea celui mai 
redus consum de combustibil. Pen
tru fiecare kWh energie 
produs s-a consumat cu 
combustibil mai puțin.

Aceeași acțiune pentru 
zarea consumului de combustibil și 
energie a antrenat în orașul Ră
dăuți mase largi de muncitori, teh
nicieni și ingineri. în fiecare între
prindere industrială au fost revi
zuite normele de consum, s-au luat 
măsuri pentru modernizarea sau 
înlocuirea unor tehnologii, s-a ra-

Acționînd in scopul folosirii mai 
Judicioase a combustibililor și a 
energiei electrice, colectivele a nu
meroase unități economice au ra
portat în ultima perioadă de timp 
că au reușit să reducă consumul 
sub prevederile de plan. Rezultate 
bune au fost obținute astfel la ter
mocentralele Luduș-Iernut și Fîntî- 
nele, din județul Mureș, prin scur
tarea timpului la reparațiile și re
viziile planificate, evitarea opririlor 
accidentale, funcționarea ireproșa
bilă a turboagregatelor și a insta
lațiilor, reducerea consumului, in
tern de energie. Toate acestea au

electrică
2 grame

raționali-

DE ENERGIE
ționalizat iluminatul în hale, bi
rouri și ateliere. Aceste măsuri au 
avut ca rezultat numai Ia fabrica 
de mobilă economisirea a 100 
tone combustibil conventional și 
152 000 kWh energie electrică.

Importante inițiative au apărut 
și la Combinatul siderurgic din 
Hunedoara. Topitorii de la cuptoa
rele electrice, de exemplu, au eco
nomisit 160 000 kWh energie elec
trică in luna ianuarie, în condițiile 
realizării peste prevederi a 500 tone 
otel aliat.

(Agerpres)

• Atletism Cupa de 
cristal" - competiție 
de bun augur pentru 
noul sezon

• „Cupa tineretului"
• Din toate sporturile

DIN BILANȚUL ECONOMIC ’73

La ordinea zilei în mișcarea sportivă

Utilizarea judicioasă
a tuturor arenelor

în sprijinul transformării mișcării 
noastre sportive într-o mișcare de 
mase, cuprinzătoare a tuturor cate
goriilor de cetățeni, de ambele sexe 
și de toate virstele, există și se dez
voltă continuu o largă bază mate
rială in județe, la orașe ca și la 
sate. An de an, din fondurile alo
cate de stat și de către organizațiile 
obștești, se realizează o varietate de 
baze sportive. Activitatea în aceas
tă direcție se bucură de mult in
teres din partea populației țării, în 
primul rînd a tineretului, care con
tribuie prin muncă patriotică la în
zestrarea mișcării sportive.

La recenta plenară a C.N.E.F.S. se 
sublinia sprijinul pe care sportul l-a 
primit în privința dezvoltării bazei 
sale materiale din partea organelor 
locale de partid și de stat, amena- 
jîndu-se în cursul anului trecut un 
număr important de baze sportive 
simple, precum și unele complexe 
pentru activitatea de mase, de agre
ment și pentru pregătirea sportivi
lor. Totodată, se aprecia că persistă 
incă serioase neajunsuri în domeniul 
utilizării judicioase a acestei avuții, 
în plus, sînt unii activiști pe tărî- 
mul sportului care în loc de a se 
angaja prompt, cu pricepere și pa
siune pentru înfăptuirea concretă, 
practică a sarcinilor pe care le au 
se complac intr-o atitudine de con
tinuă văicăreală pe tema „insufi-

k

Timp de opt zile, un re
dactor al „Scînteii" a fost oas
pete al Aradului. Un oaspete 
insolit, de a cărui prezență în 
orașul de pe Mureș n-a știut 
nici... corespondentul nostru 
județean. Pentru că, între 
23—30 ianuarie 1974, redacto
rul nostru a investigat, din in
terior, lumea măruntă — dar 
cit de dăunătoare 1 — a tine
rilor certați cu munca.

Știm cu toții care este ima
ginea generală a tineretului 
nostru : în uzine, pe ogoare, 
în fabrici, pe șantiere sau în 
instituții, cu hărnicie și devo
tament, tinerii săvîrșesc ade
vărate fapte de eroism pe 
frontul muncii. Ne mîndrim 
cu acest tineret. Dar asta nu 
ne împiedică, nu trebuie să ne 
împiedice să vedem și acea ca
tegorie de tineri care au apu
cat-o pe căi greșite, abătîn- 
du-se de la drumul firesc pe 
care merge tineretul Româ
niei. Dacă în fabrică se pro
duce un rebut, cauzele lui sint 
analizate, depistate, nu există 
îngăduință pentru un rebut 
material. Cu atît mai mult 
cind e vorba de oameni, de 
tineri în formare ; țelul socie
tății, al fiecărei colectivități 
în parte, al tuturor organiza
țiilor politice, de tineret sau 
obștești, al instituțiilor de stat 
trebuie să fie acela de a nu 
exista nici un rebut uman. Nu

avem dreptul să-1 lăsăm să 
existe. Iată de ce am conside
rat util să facem o investiga
ție in rindul acestor tineri 
care nu muncesc, să vedem 
din interior ce se petrece cu

și protejat cu firească discre
ție de organele de miliție, a 
colectat, direct de la sursă, 
fapte, imagini, declarații, toa
te generînd, în final, cîteva 
întrebări firești : „Cum poate

cursul relatării ne vom stră
dui să le aflăm răspunsul cu
venit. Bineînțeles, cu ajutorul 
cititorilor noștri. Și, în primul 
rînd, al celor din frumosul 
oraș de pe Mureș.

Munca formează si cinstește,
nemunca... deformează și înjosește
OPT ZILE INCOGNITO PRINTRE „PROFESIONIȘTI AI TRÎNDĂVIEI"

ei, cum a fost posibil să se 
desprindă de coloana in mar; 
a tineretului muncitor. Intr-un 
incognito — pe care, la sfirși- 
tul acfiunii, avea să și-I dez
văluie forurilor locale de par
tid, de tineret și administra
tive, cu care, după cum se va 
vedea, a purtat discuții utile 
— redactorul nostru, sprijinit

suporta populația harnică, 
muncitoare a Aradului exis
tența, in mijlocul ei, a unor 
indivizi care trăiesc — și încă 
bine — fără să muncească ?“ 
Și, bineînțeles, întrebarea: „Ce 
este de făcut pentru a pune 
capăt acestor forme de para
zitism social ?“

Sint întrebări cărora pe par-

Revin în Arad după aproape 
trei ani. în avion rememorez 
informații mai noi și mai 
vechi, în general cunoscute, 
despre constructorii de vagoa
ne, despre făuritorii de strun
guri, despre textilistele tiră- 
dene, despre faptele de viață 
și de muncă ale unor oameni 
ai muncii, destoinici cetățeni.

Rememorez datele mari ale 
acestei cetăți muncitorești cu 
străvechi tradiții 
cu 
nă . pcoic iuu vvu ue luuuiiun , 
10 întreprinderi de importan
ță ■
se 
le ; un important eșalon șco
lar de toate gradele (cîteva 
zeci de mii de elevi, studenți 
și cadre didactice) ; o viață 
culturală care prin existența 
efervescentului teatru de stat 
(recent a lansat un festival 
național de teatru scurt), a 
celor șase mari cluburi mun
citorești, a muzeului jude
țean, a activității plastice și 
a cenaclurilor literare conti
nuă în contemporaneitate bo
gata tradiție a Aradului intrat 
în conștiința națiunii ca una 
din cetățile muncii și totodată 
ale spiritualității noastre.

Vorbesc despre toate aces
tea cu tovarășul meu de drum, 
colonelul Virgil Chivu, din ca
drul Inspectoratului general 
al miliției. Mă ascultă zîm- 
bind. Cunoaște aceste lucruri 
dar...

— Nu uitați că în zilele care 
urmează va trebui să vă preo
cupe fața mai puțin frumoasă 
a acestui oraș al muncii.

și totodată 
o amplă dezvoltare moder- 
: peste 160 000 de locuitori ;
republicană și numeroa- 
unități ale economiei loca-

Emil MAR1NACHE
(Continuare în pag. a III-a)

cienței" bazei materiale, dezorientînd 
prin falsitatea problemelor pe care 
le ridică. Or, nu poți să ignori rea
litățile, acele realități care demon
strează că an de an condițiile și do
tarea materială ale mișcării sportive 
se află într-o creștere continuă prin 
efortul financiar a) statului și al or
ganizațiilor obștești. în fond, acei 
care încearcă să justifice neajunsu
rile și scăderile subiective prin pre
tinsa insuficiență a „condițiilor" de
rutează activul și organizațiile spor
tive, le împiedică pe acestea să vadă 
deficiențele incomparabil mai mari 
din alte sectoare ale sportului decît 
cel material. Analizele întreprinse la 
toate eșaloanele după apariția Hotă- 
ririi plenarei C.C. al P.C.R. din 
februarie-martie 1973 au arătat lim
pede că tocmai în alte sectoare 
ale mișcării sportive există nu
meroase rezerve pentru creșterea 
vertiginoasă a sportului de mase și 
progresul sportului de performanță, 
că se impun îmbunătățiri substanția
le in privința organizării muncii, a 
angajării decise, consecvente a tutu
ror forțelor și capacităților de care 
dispun organizațiile obștești și de 
stat pentru propășirea sportului pe 
măsura condițiilor foarte favorabile 
ce l-au fost create.

Cit privește utilizarea rațională a 
rețelei de baze, organizațiile sporti
ve și celelalte organizații și institu
ții cu atribuții legale trebuie să n- 
sigure accesul organizat al cetățeni
lor pe toate terenurile șl în toate 
sălile, la toate amenajările cu carac
ter sportiv, și aceasta la capacitatea 
maximă de cuprindere a fiecăreia 
dintre ele. Prin urmare, se cere ca 
întreaga zestre de amenajări din 
fiecare localitate să fie pusă la dis
poziția diferitelor categorii de cetă
țeni, nu la modul declarativ gene
ral, ci concret, prin măsuri de pro
gramare cotidiană, precis coordonate 
pe planul respectivei localități, între 
organizațiile și instituțiile ce dețin 
în proprietate baze sportive. Și aici 
e vorba de o modificare a felului de 
înțelegere a lucrurilor : proprietarii 
de baze nu sînt. în definitiv, niște 
stăpîni. care interzic accesul pe do
meniul lor, ci administratori și gos
podari harnici ai unei avuții obștești 
pe care o pun la dispoziția cetățe
nilor doritori de sport. în conformi
tate cu normele și reglementările in 
vigoare.

De asemenea, se cuvine ca în fie
care loc din țară să se desfășoare, 
cu mult mai multă decizie și spirit 
gospodăresc, acțiunea de dotare a 
localităților cu baze sportive simple, 
puțin costisitoare, spații de joacă și 
de sport, zone de agrement sportiv. 
Organele locale de partid și de 
stat, toate celelalte organi’atii Inte
resate să aibă mereu în față indi
cațiile conducerii superioare de 
partid cu privire la înzestrarea lo
calităților cu terenuri de sport și de 
joacă, amenajabile fără multe chel
tuieli. și, totodată, să asigure folo
sirea integrală, gospodărească, după 
un program zilnic riguros, a tuturor 
amenajărilor de natură sportivă.

Valerlu MIRONESCU

gataj.de
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Carnet cultural
„ZILELE CĂRTn PENTRU TINERET“

„Zilele cărții pentru 
tineret", acțiune orga
nizată în București, 
intre 11 și 16 februa
rie, de către Comite
tul municipal Bucu
rești al Uniunii Tine
retului Comunist și 
Centrul de librării 
București cu sprijinul 
editurilor Politică, Al
batros, Eminescu și 
Militară, prilejuiește o 
suită de ample mani
festări cultural-edu
cative. Ele se vor 
desfășura în librării, 
întreprinderi, institu
ții, unități de învăță- 
mînt și vor aduce în 
fața tineretului bucu- 
reștean cele mai re
prezentative cărți din 
literatura social-poli- 
tică, lucrări care evo
că lupta și munca ti
neretului în opera de 
construcție a societă
ții socialiste multila
teral dezvoltate, lite
ratură beletristică 
ilustrînd aspecte din 
viața tinerei generații 
a țării noastre.

Deschiderea festivă

a ciclului de manifes
tări va avea loc as
tăzi, luni, 11 februa
rie, ora 13, în cadrul 
expoziției de carte 
pentru tineret ce se 
va deschide la libră
ria Mihail Sadoveanu. 
Tot la această librărie 
se vor organiza „Zile 
ale editurilor" Politi
că, Eminescu, Alba
tros, în cadrul cărora 
autorii diferitelor vo
lume se vor întîlni cu 
cititorii.

„Ziua cărții* va fl 
găzduită în această 
perioadă și de o serie 
de unități productive, 
instituții, între care a- 
mintim : UREMOAS, 
I.O.R., F.E.A., între
prinderea „23 August", 
Facultatea de drept, 
liceul „Aurel Vlaicu" 
și altele. Cu acest pri
lej, aici se vor orga
niza expoziții de carte 
și întîlnlri ale citito
rilor cu autori și re
dactori din edituri.

Tineretul din alte 30 
de întreprinderi, insti
tuții și școli va avea

posibilitatea ca în 
„Zilele cărții pentru 
tineret" să-și aleagă 
cărțile pe care le do
rește de la standurile- 
expozlție ce se vor or
ganiza la locurile de 
muncă la : întreprin
derile „Electroapara- 
taj", „Danubiana", 
„Republica", „Laro- 
met", întreprinderea 
„Timpuri noi". I.P.R.S. 
Băneasa, liceul „Mihal 
Viteazul" Grupul șco
lar chimie și altele.

Seria manifestărilor 
include și un simpo
zion cu tema „Tinere
tul și cartea", ce se va 
desfășura la 15 fe
bruarie, ora 16, la 
Ateneul tineretului. 

La el vor participa 
redactori ai editurilor 
Politică, Militară și 
Eminescu.

Tn toată perioada, 
vitrinele librăriilor 
din Capitală, mesele 
de expunere din in
teriorul acestora vor 
prezenta cu precădere 
lucrări ce se adresea
ză tineretului.

Ciclul celor trei „B“ 
prezentat de Orchestra 

simfonică a Radioteleviziunii

t V

MARȘ PIONIERESC DEDICAT 
ZILEI DE 16 FEBRUARIE

Pionierii Capitalei au adus ieri un 
vibrant omagiu eroilor „Griviței ro
șii", căzuți in luptele glorioase ale 
ceferiștilor din februarie 1933. tn pri
mele ore ale dimineții, o coloană de 
peste 5 000 de purtători ai cravatei 
roșii cu tricolor, avînd în frunte garda 
de onoare cu drapelul patriei și al 
organizației pionierilor, a străbătut, 
în sunet de fanfară, Calea Griviței, 
de la Gara de Nord pînă la uzina 
„Grivița roșie".

La ora 10, în fața plăcii memoriale

aflate in incinta uzinei, după cere
monialul pionieresc, copiii au depus 
o coroană de garoafe roșii și jerbe 
de flori. A urmat un emoționant 
montaj muzical-literar de cîntece și 
versuri revoluționare și patriotice de
dicat eroicului eveniment.

Am semnalat nu o dată bunele in
tenții ale Radioteleviziunii de a a- 
trage cit mai mult publicul spre 
arta sunetelor. Studioul de concerte 
din strada Nuferilor devine neincă- 
pător cu prilejul evenimentelor mu
zicale deosebite. Acesta este și cazul 
ciclului Bach-Beethoven-Brahms 
inaugurat nu de mult. Dirijorul Iosif 
Conta a lucrat tenace împreună cu 
orchestra Radioteleviziunii, a parcurs 
pină acum patru simfonii de Bach — 
de fapt preludii la cantate, primele 
trei simfonii de Brahms, uverturile 
„Egmont" și „Leonora", Concertul nr. 
5 pentru pian și orchestră de Beetho
ven.

Deci : Bach, un mare nume al mu
zicii, o culme pe care nu o zărești 
imediat ce îți îndrepți ochii spre ea. 
Ajuns în preajma ei însă te domină 
și-ți dă putere, te copleșește și-ți 
dă Încredere. Bach, un compozitor 
ce și-a depășit epoca, a anticipat, a 
prevăzut drumuri tainice ale muzi
cii.

Beethoven — compozitorul ce tn 
plină putere creatoare nu mai dis
tingea din cauza bolii sunetele acute 
ale instrumentelor — muzician al tu
turor timpurilor, autor al unei opere 
revoluționare in cel mai profund sens 
al cuvintului.

Și Brahms, cel de-al treilea com
pozitor al noului ciclu de concerte 
al Radioteleviziunii — tradiționalist 
pînă la ultima notă, virtuos pledant 
însă pentru progresul muzicii. De 
fapt prin alăturarea celor trei B — 
Bach, Beethowen, Brahms — se de
monstrează încă o dată continuitatea 
în arta muzicii. Nu poți să-l înțelegi 
pe Brahms dacă nu cunoști polifonia 
lui Bach, dacă nu te-a pasionat sim
fonismul beethovenian...

Fără îndoială că acest ciclu de con
certe este spectaculos, dar în același

timp foarte dificil. Ne amintim că 
primele simfonii de Bach nu au fost 
destul de finisate, că organistul Iosif 
Gerstenengst a părut aritmie și mult 
deasupra orchestrei, ca intensitate. 
Nici pianistul canadian Mak Mc Kray 
— de altfel un bun muzician — nu ă 
atacat prea convingător (nu era potri
vit temperamentului său) „Imperialul" 
de Beethoven. în schimb simfoniil’ 
de Brahms au apărut intr-un „cres
cendo" de concentrare din partea di
rijorului și a orchestrei, de stăpînire 
mai profesională a partiturilor, con- 
vingînd tot mai mult. Cel puțin cea 
de-a treia simfonie — ascultată în 
concertul de joi — a fost bine dez
văluită, cu maturitate (amintesc An- 
dantele, Poco allegretto). Iosif 
Conta lăsînd să fie cît mai bine 
înțelese frazele, dezvoltările, înlăn
țuirile. Este și firesc să așteptăm 
interpretarea celei de-a patra sim
fonii, încununare a simfonismului 
brahmsian, cu acele succesiuni in- 
tervalice asemănătoare întrebărilor 
și răspunsurilor, cu optimismul 
Allegro-ului giocoso, cu impresio
nanta Passacaglie din final. Am 
apreciat tălmăcirea uverturii „Leo
nora", în avînt impetuos. Ne-am 
întîlnit cu organistul francez Pîerre 
Cochereau, apreciindu-i combinațiile 
sonore in Concertul în do major 
pentru orgă și orchestră de Bach- 
Vivaldi, chibzuință, bunul simț al cu
lorii, al dozajului de intensitate. Mai 
puțin interesantă a fost improvizația 
lui Cochereau pe o temă dată, uzînd 
de culorile instrumentului și nu de 
fantezia armonică, ritmică.

Așteptăm, așa cum am mal spus, 
ca acest ciclu să fie împlinit întru- 
totul din punct de vedere interpre
tativ ca un eveniment al stagiunii 
muzicale.

Smaranda OTEANU

SCENA
ECRANUL

• ÎNTOARCEREA LUI MAGEL
LAN. Un film de CRISTIANA NI- 
COLAE, după o idee de Radu Co- 
sașu.

In distribuție : Vladimir Găitan, 
Mihaela Marinescu, Cornelia Gheor
ghiu, George Motoi și Radu Beligan. 
Imaginea : Dinu Tănase. Muzica ; A- 
drian Enescu. Decoruri : Marcel Bo- 
goș. Costume : Nelli Grigoriu-Me- 
rola. O producție a Casei de filme 
trei realizată în studiourile Centru
lui de producție cinematografică 
„București". I I i jT l

• CHEMAREA STRĂBUNILOR. 
Film în culori realizat de studiourile 
engleze după Jack London. Regia : 
Ken Annakin.

Cu : Charlton Heston și Michele 
Mercier.

• COJOCELUL FERMECAT. Pro
ducție a studiourilor maghiare. Sce
nariul : Marianne Szemes, după un 
roman al lui Ferenc Mora. Regia : 
Mihaly Szemes. Un film despre uni
versul bogat al copilăriei, avînd in 
rolurile principale pe Gâbor Szucs, 
Măria Medgyesi, Adâm Szirtes.

• CERCUL. Producție a studiouri
lor „Lenfilm", 1972. Regia : G. Rap- 
paport. Peliculă polițistă, plină de 
suspens și neprevăzut.

CONCERTE
• Astă-seară, ora 19,30, la Sala 

Savoy, Teatrul de revistă „Fantazio" 
din Constanța prezintă recenta sa 
premieră „Super-Fantazio". Din dis
tribuție: Gelu Manolache, Jean Con
stantin, Dan Spătaru...
• Marți, 12 februarie, ora 20, la 

Studioul Radioteleviziunii, are loc 
concertul corului Radioteleviziunii, 
dirijat de Aurel Grigoraș.
• Eveniment muzical : recitalul 

Marthei Kessler — miercuri, 13 fe
bruarie, ora 20, Sala mică a Palatu
lui. în program : Brahms, Enescu. 
Stravinski, Schonberg.

• Joi 14. ora 20, la Studioul Radio
televiziunii, poate fi ascultat ultimul 
concert din Ciclul celor trei „B“. Di
rijor Iosif Conta.
• Simfonicul Filarmonicii, vineri 

15, sîmbătă 16. Ateneul român, 
ora 20, va fi dirijat de Remus Tzin- 
coca (Canada).

PREMIERE TEATRALE
• TEATRUL „C.I. NOTTARA" a- 

nunță premiera spectacolului său cu 
celebra capodoperă shakespeariană 
„Hamlet". Regia : Dinu Cernescu. 
Scenografia : Helmuth Stiirmer. Cos
tume : Doina Levinta și Maria Stoe- 
nescu. Muzica : Ștefan Zorzor. Au 
mai colaborat : coregrafa Mihaela 
Atanasiu și muziciana Viorica Lecca. 
Distribuția (in ordinea indicată de 
autor) : Al. Repan. Ștefan Iordache 
(Hamlet). Ștefan Radoff, Mircea An- 
ghelescu, Emil Hossu, Radu Dună- 
reanu, Ion Punea, Dorin Moga,. A- 
drian Mazarache. Vierrel Comunici, 
Valeriu Arnăutu. Vasile Lucian, G. 
Negoescu, Lia Sahighian, Ion Porsilă, 
Mircea Stroe, Sandu Sticlaru, Victor 
Ștrengaru, George Sîrbu, Gilda Ma
rinescu și Anda Caropol.

• TEATRUL MUNICIPAL „MA
RIA FILOTTI" DIN BRĂILA a pre
zentat recent „Swanewit" de 
A. Strindberg, premieră pe țară. Din 
distribuție fac parte : Ion Roxin, 
Anca Alecsandra, Catrinel Dumitres
cu, Mircea Crețu și alții. Regia : 
Alexandru Tocilescu. Scenografia : 
George Coulin. Muzica: Nicolae Ali- 
fantis.

• TEATRUL DE STAT DIN SI
BIU a inclus pe afișul său premiera 
„Hoții" de Fr. Schiller. Direcția de 
scenă : Ion Deloreanu. Scenografia : 
Erwin Kuttler.

în distribuție : Costel Rădulescu, 
artist emerit, Ion Ghișe, Ion Bu- 
leandră, Dora Ivanciuc. Constantin 
Măru, Marius Niță, Constantin Stă- 
nescu. Avram Besoiu etc.

• TEATRUL DE STAT DIN TG. 
MUREȘ, secția română, a prezentat, 
în premieră, comedia polițistă „Un 
asasin ciudat" de Nicolae Ștefănescu 
și Camil Șerban. Regja : Nico
lae Scarlat. Scenografia : Gydrgy 
Szakâcs. Din distribuție : Constantin 
Doljan, Constantin Anatol, Zoe 
Muscan, Ștefan Sileanu, Valentina 
Iancu ș. a.

• TEATRUL DE STAT DIN ORA
DEA, secția română tși Invită spec
tatorii la premiera : „Singurătatea 
trăgătorului la țintă" de Vasile Re- 
breanu și Mircea Zaclu. Regia : Ser
giu Savin. Scenografia : Maria Ha- 
teganu-Birea.

• TEATRUL POPULAR DIN MU
NICIPIUL GH. GHEORGHIU-DEJ 
ne anunță că a avut loc cea de-a 
doua premieră a stagiunii sale cu 
piesa „Fata morgana" de D. Solo
mon (prima fiind comedia clasicului 
iugoslav B. Nușici, „Un individ sus
pect"). Scenografia aparține lui Li- 
viu Gherghel, metodist la casa de 
cultură, iar regia lui Eugen Mercus 
— regizor la Teatrul de stat din 
Brașov.

• OMAGIU EROILOR CEFERIȘTI. 
Tn dorința sa de a cinsti memoria 
eroilor ceferiști căzuți in luptă in 
neuitatul februarie 1933, Teatrul 
Giulești se va afla și anul acesta in 
mijlocul muncitorilor din sectorul 8, 
cu un montaj literar de versuri și 
proză din operele scriitorilor : Mi
hai Ralea, Ion Bănuță, Emil Giur- 
giuca, Ion Brad, Marcel Breslașu, 
Alexandru Sahia, Al. Căprariu, 
V. Nicolescu, Maria Banuș, Cicerone 
Teodorescu, Eugen Jebeleanu, Emil 
Isac. Montajul este regizat de Geta 
Vlad, scenografia — Eugenia Bassa 
Crîșmaru. Dintre interpreți amintim 
pe actorii Iulian Necșulescu, Con
stantin Gheorghiu, Ernest Maftei, 
Sabin Făgărășanu, Mircea Cruceanu, 
Dana Comnea, Stelian Mihăilescu, 
Sebastian Radovici, Ion Chițoiu, 
Lucia Cristian. Ileana Codarcea,

Luiza Derderian-Marcoci, Sergiu De
metriad, Alexandru Azoiței.

Spectacolele vor fi prezentate în
tre 12—16 februarie la Femina Club, 
Fabrica de piele și încălțăminte 
„Dimbovița". Regionala C.F.R., Că
minul cultural Chitila, Complexul 
Grivița.

TURNEUL TEATRULUI NAȚIO
NAL DIN CLUJ

începînd de azi vom putea urmări 
turneul TEATRULUI NAȚIONAL 
DIN CLUJ. Afișul spectacolelor 
bucureștene vă include :

— „Unchiul Vanea" de A. P. Ce- 
hov, în regia lui Alexa Visarion șl 
scenografia lui Vittorio Holtier (azi
— ora 19,30 și miercuri, 13 februarie
— ora 19,30) la sala Teatrului ,„Bu- 
landra" din Schitu Măgureanu nr. 1.

— „Jocul dragostei și al întîmplă- 
ril" de Marivaux. Regia : Aureliu 
Manea ; scenografia : T. Th. Ciupe 
(azi, ora 19,30 și miercuri 13, ora 
19,30 — la sala Comedia a Teatrului 
Național).

— „Singurătatea trăgătorului Ia 
țintă" de V. Rebreanu și Mircea Za- 
ciu. Regia : Victor Tudor Popa. De
cor : Mircea Matcaboji. Costume : 
Edit Schranz Kunovits (la sala Co
media a Teatrului Național — marți, 
12 februarie, ora 19,30).

De la un fapt, 
la îmbunătățirea 

metodologiei

într-o scrisoare a- 
dresată redacției, ing. 
Costică Ștefănescu, 
proiectant în cadrul 
Trustului de construc
ții industriale și agro
zootehnice din Capi
tală, sesiza că în ca
drul unității se încal
că prevederile de nor
mare și remunerare a 
proiectelor executate 
de specialiști. „Legis
lația din țara noastră, 
preciza autorul scri
sorii. Drevede că pen
tru desfășurarea lu
crărilor în acord este 
necesar să se încheie, 
în prealabil, un act 
(foaie de acord) prin 
care .se stabilesc con
dițiile de lucru, iar 
în funcție de acestea
— termenul la care 
trebuie predată și lu
crarea. Acest act tre
buie să se încheie, în 
mod obligatoriu, cu 
acordul ambelor Dărti. 
La noi. princiDiul este 
încălcat. încheierea 
foii de acord se face 
la _ sfîrșitul lucrării, 
fără participarea pro
iectantului, ceea ce 
nu stimulează mărirea 
productivității mun
cii și, deci, scurtarea 
duratei de elaborare 
a lucrărilor".

Ministerul Construc
țiilor Industriale ne-a 
făcut cunoscut că, în 
urma verificărilor e- 
fectuate la T.C.I.Az.
— atelierul de pro
iectare — s-a consta
tat că cele reclamate 
sint reale. Tn acest 
sens, „s-au dat indi
cații șefilor de atelie
re privitoare la elimi
narea din metodologie 
a unor operațiuni de
pășite, astfel că situa
ția ce a făcut obiec
tul reclamației este în 
curs de remediere". 
„Pentru lichidarea de
finitivă a acestor stări 
de lucruri — se subli
niază în încheierea 
răspunsului — se ela
borează o nouă listă 
unică de prețuri pentru 
tarifarea lucrărilor de 
proiectare, prin a că
ror aplicare se va îm
bunătăți sistemul de 
normare și plată ale 
acestui gen de lu
crări".

Nu așa se învață 
meserie...

Tînărul Ion Nicolau, 
din comuna Bălilești, 
județul Argeș, s-a 
gîndit că, la vîrsta sa 
de 28 de ani, este ca
zul să învețe o mese

rie, prin frecventarea 
cursurilor de scurtă 
durată în cadrul între
prinderii de compo
nente electronice și 
pasive din Curtea de 
Argeș. Drept mulțu
mire, spunea el in 
scrisoare, după ce am 
terminat cursurile^ teo
retice și urma să fiu 
trimis 5 luni la prac
tică la I.P.R.S. Bănea
sa, conducerea Între
prinderii m-a Înlătu
rat din școală.

Numai că rezultatul 
cercetărilor întreprin
se de Consiliul jude
țean al sindicatelor 
Argeș, căruia redac
ția i-a adresat sesiza
rea, nu concordă de
loc cu ceea ce reclama 
el. Din răspunsul pri
mit aflăm că tînărul 
a pășit pe acest drum 
important al vieții lui 
cu stîngul. Cînd a 
trebuit să înfrunte 
unele greutăți, a dat 
bir cu fugiții... „La 
angajare, precizează 
răspunsul, după ce a 
făcut examenul me
dical, s-a constatat că 
I. N. este apt de mun
că. De asemenea, din 
cererea sa de angaja
re rezultă că va res
pecta toate obligațiile 
ce-i vor reveni... Du
pă terminarea cursu
rilor teoretice, la in
dicația organelor lo
cale, un număr de 86 
de elevi au fost tri
miși să lucreze, o pe
rioadă, pe șantierul 
de construcții, pentru 
a grăbi recuperarea 
restanțelor ce exis
tau". Dar I. Nicolau, 
in loc să meargă să 
muncească, pentru a 
grăbi construcția fa
bricii unde el însuși 
avea să lucreze, s-a 
prezentat la conduce
rea întreprinderii cu 
acte medicale vechi, 
cerînd ca să nu lu
creze pe șantier. Cînd 
i s-a spus că trebuie 
să prezinte acte cu 
precizarea că este 
scutit de efort fizic, 
ceea ce era normal, a 
refuzat, nelucrînd nici 
o oră pe șantierul u- 
nității; Mai mult, la 4 
octombrie ahul trecut, 
cînd elevii au fost re
trași de pe șantier și 
trimiși la I.P.R.S. Bă
neasa, pentru a conti
nua pregătirea practi
că, sus-numitul nu s-a 
mai prezentat. „Dato
rită actului de indis
ciplină, de care a dat 
dovadă Nicolau Ion, 
conducerea întreprin
derii a procedat la 
desfacerea contractu
lui de școlarizare și 
exmatricularea de la 
cursuri".

Dar vinovății 
n-au nici o vină?

Un grup de munci
tori de la fabrica de 
piine din comuna Fun- 
deni-Frunzănești au 
sesizat redacției că, 
datorită neglijenței 
conducerii unității, nu 
se respectă legislația 
muncii. Ei reclamau 
că n-au primit toate 
drepturile bănești, că 
nu li se dau haine de 
protecție, cum prevăd 
normativele în vigoa
re, precum șl faptul 
că nu li se plătește 
munca efectuată la 
descărcatul făinii din 
vagoane.

întreprinderea eco
nomică județeană a 
cooperativelor de con
sum Ilfov ne-a trimis 
o adresă, semnată de 
director, prin care sîn- 
tem incunoștințați că, 
la rlndul său. a emis 
o adresă cooperativei 
de consum Brănești, 
de care aparține bru
tăria, în legătură cu 
„măsurile ce trebuie 
luate pentru rezolva
rea sesizării". Cităm 
din adresă : „Veți 
recalcula sporul de 
vechime după cărțile 
de muncă, potrivit 
H.C.M. nr. 914/1968 ; 
cărțile de muncă de 
la responsabilul bru
tăriei vor fi preluate 
de un lucrător din 
compartimentul plan- 
salarizare, iar înregis
trarea tuturor opera
țiunilor va fi făcută 
la zi ; în conformitate 
cu instrucțiunile în 
vigoare, veți acorda 
hainele de protecție 
necesare : veți calcula 
și acorda drepturile ce 
li se cuvin lucrătorilor 
pentru operațiunea de 
încărcare-descărcare a 
făinii, conform regle
mentărilor în vigoa
re ; în conformitate 
cu legea nr. 12/1971, 
comisia de încadrare 
și promovare din ca
drul cooperativei va 
verifica încadrările 
tuturor lucrătorilor din 
cadrul brutăriei".

După cît se înțele
ge, muncitorii care au 
sesizat au avut drep
tate. Atunci nu pu
tem conchide, fără să 
întrebăm : a fost ne
voie de o sesizare 
pentru ca cei din con
ducerea cooperativei 
și a fabricii de pîine 
să aplice întocmai pre
vederile legale ? Nu 
este oare normal ca 
cei vinovați să supor
te, și ei, consecințele 
pentru încălcarea nor
melor în vigoare ?
Neculal ROȘCA

PROGRAMUL I

16.3D Emisiune în limba maghiară. 
19,00 Publicitate.
19,05 Interpretul preferat. Suro

rile Fircea din Brașov.
19,20 1001 de seri : Pik și Tik.
19.30 Telejurnal.
20,00 Panoramic științific.
20.30 Povestea unui cîntec. ,,Tran

dafirul" și „Ioane. Ioane" — 
variante primare pentru mal 
multe cîntece bănățene.

20.40 Revista literar-artlstică TV. 
Spectacol de poezie patrioti
că și revoluționară organizat 
de Revista literar-artistică 
TV la Rm. Vîlcea.

21.25 Publicitate.
21.30 Roman-foileton : „Germinai*. 

Ecranizare în 5 episoade a 
romanului lui Emile Zola, 
realizată de studiourile de 
televiziune engleze B.B.C. 
Episodul I — „Minerii*.

22.15 24 de ore.

PROGRAMUL II

17.30 Telex.
17.35 Avanpremieră.
17.40 Album coral. Cîntă corul 

de cameră al Casei munici
pale de cultură din Cluj. Di
rijor : Gabriela Crețu.

17.50 Din lirica universală. Un 
cîntec al continentului ne
gru. Recită actorii Lucia 
Mureșan, Mariela Petrescu, 
Julietta Szdny, Cornel Co
man, Virgil Ogășanu. Vla
dimir Găetan.

18.10 Jaz cu formația Guido Ma- 
nusardl.

18.25 Film serial : „Schulmeister*. 
„Doamna la Vlena*.

19,20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Gala maeștrilor. Magda Ian- 

culescu.
20.30 Film serial pentru copil : 

„Comoara din 13 case" (re
luare).

20.36 Viața economică a Capitalei. 
Spiritul gospodăresc în ac
țiune. Azi — sectorul 3.

21.15 Muzica românească în con
temporaneitate. Sinteze (III) 
— Muzica ușoară.

21.50 Drumuri în istorie. Cîmpu- 
lung — cetate de scaun a Tă
rii Românești.

22.10 Cărți și idei.

MANIFESTĂRI CULTURALE
• Cea de-a 14-a ediție a tradițio

nalei manifestări „Luna cărții la 
sate" a prilejuit în județul Arad, 
încă din primele zile, o serie de ac
țiuni cultural-educative desfășurate 
sub genericul „în cinstea celei de-a 
30-a aniversări a eliberării patriei 
de sub jugul fascist". între ele a- 
mintim : deschiderea expozițiilor de 
carte cu vinzare organizate la bi
bliotecile sătești din Șicula, Pecica, 
Macea, Secusigiu. Păuliș și altele ; 
vernisajul expoziției „Cartea social- 
politică" la biblioteca din Curtici ; 
întîlnirile cititorilor cu reprezen
tanți ai editurilor în localitățile 
Sintana. Sînpetru German ; con
cursurile literare, montajele literar- 
muzicale, șezătorile literare organi
zate în numeroase localități ale ju
dețului. Pentru zilele următoare se 
anunță un program la fel de bogat 
care include discuții cu cititorii asu
pra aparițiilor editoriale din anul 
1974, întilniri ale membrilor cena
clurilor literare din țudeț, ale poe
ților țărani și ale scriitorilor din 
Arad cu cititorii de la sate, dezbateri 
pe marginea unor cărți social-politice, 
de răspîndire ? științei, de literatură 
agrozootehnică și beletristică. (Con
stantin Simion).
• în cadrul acțiunilor organizate 

în județul Bihor cu ocazia tradițio
nalei manifestări culturale „Luna căr
ții la sate", continuă să aibă loc, în 
localități rurale. întilniri cu citito
rii ale unor poeți, prozatori, drama
turgi și redactori de edituri. Astfel, 
iubitorii de literatură beletristică din 
comunele Ceica Tileagd și Secuieni 
s-au întîlnit cu redactori de la Edi
tura militară și de la editura clu
jeană „Dacia", iar cei din comuna 
Holod s-au bucurat de prezența poe
ților Teodor Crișan și Viorel Horj, a

dramaturgului Mircea Bradu și a 
prozatorului Dumitru Chirilă de la 
revista „Familia" din Oradea, care 
au citit din creațiile proprii.

Sint programate, de asemenea, în- 
tîlniri ale redactorilor de la editu
rile „Ceres" și „Kriterlon" și de la 
Editura politică cu cadre didactice 
care predau științele sociale, cu ac
tiviști din domeniul activității ideo
logice. (D. Gâță).

• Sîmbătă, la casa „Vasile Pogor", 
unde se află o secție a Muzeului de 
literatură a Moldovei din Iași, s-a 
deschis un ciclu de conferințe pu
blice pe teme cultural-științifice con
sacrate celei de-a 30-a aniversări a 
eliberării patriei și Congresului al 
XI-lea al partidului. Aceste confe
rințe sint o preluare pe baze noi a 
„Prelecțiunilor Junimea", care s-au 
ținut în aceeași casă „Pogor" și la 
care au luat parte marile persona
lități literare ale epocii. Noile „Pre- 
lecțiuni Junimea" vor fi permanen
tizate cu contribuția personalităților 
vieții cultural-științifice din Iași, din 
întreaga țară oferindu-se astfel pu
blicului ieșean contemporan noi și 
bogate satisfacții intelectuale si este
tice.

Cu prilejul inaugural al noului ci
clu de conferințe au vorbit acad. 
Cristofor Simionescu, prof. univ. dr. 
docent Constantin Ciopraga și prof, 
univ. dr. docent G. Ivănescu. (M. 
Corcaci).

• La Slatina a avut loc vernisajul 
unei expoziții de artă plastică. Inti
tulată „Slatina ’73“ expoziția reuneș
te tablouri realizate de pictori ama
tori și profesioniști care au lucrat, 
în vara anului trecut, într-o tabără 
de creație organizată In județul Olt. 
între cele mai valoroase tablouri

Scenă din spectacolul „Unchiul Vanea" de A. P. Cehov prezentat de 
Teatrul Național din Cluj

JUDEȚENE
notăm pe cele semnate de Ilie Cioar- 
tă („Lumini de august"), Mihai Apos- 
tolescu („Metamorfoză slătineană"), 
Răzvan Stoica („Slatina veche și 
nouă"). Liana Tudorache („Slatina 
veche") etc. (Em. Rouă).

• Duminică, viața culturală a ora
șului Rădăuți a fost dominată de 
șirul de manifestări organizate aici 
în cadrul tradiționalului festival 
județean „Plaiuri sucevene". Cele mai 
multe manifestări, la care au parti
cipat sute și sute de rădăuțeni, s-au 
desfășurat la casa de cultură oră
șenească: vernisajul expoziției de 
artă plastică și artă populară a ar
tiștilor din localitate, concursul „Cine 
știe cîștigă". pe tema „Realizări și 
perspective ale României socialiste" 
cu participarea unor tineri concu- 
renți din oraș, ciclul de filme docu
mentare „Triunghiul de foc", „Sub 
semn de mai" și „Letopisețul lui 
Toader Hrib". Acțiunea cultural-ar- 
tistică complexă a continuat cu un 
frumos spectacol în cadrul Întrecerii 
„Plaiuri sucevene". La reușita spec
tacolului și-au adus o importantă 
contribuție echipa de păpușari a casei 
de cultură cu dramatizarea „Sarea în 
bucate", după Petre Ispirescu, bri
găzile artistice de agitație de la în
treprinderea comercială locală de 
stat, de la fabrica mixtă de Indus
trie locală, formația de teatru a casei 
de cultură cu piesa „O fată imposi
bilă", numeroși recitatori.

Simultan, la biblioteca orășenească 
a avut loc simpozionul „Tineretul 
față în față cu școala și profesia": la 
casa pionierilor — un montaj literar- 
muzical și vernisajul expoziției „Ac
tivitatea pionierilor oglindită în 
presă". (Gh. Parascan).

în cooperația de consum 
buzoianâ

PENTRU POPUIATIE
•

Asigurarea unui fond de 
marfă variat, intr-un volum 
sporit, prin magazinele coope
rativelor sătești, a concentrat 
atenția lucrătorilor cooperației 
de consum din județul Buzău 
cu ocazia adunărilor generale 
ale salariaților ce s-au desfășu
rat în cursul lunii ianuarie.

Materializarea multor propu
neri ridicate de lucrătorii coo
perației a avut efecte pozitive. 
Astfel, planul desfacerilor cu a- 
mănuntul a fost depășit cu pes
te un milion lei. mareînd o 
creștere cu 10,8 la sută față de 
aceeași perioadă a anului pre
cedent.

Pentru a veni în întîmpinarea 
consumatorilor cu mărfurile so
licitate, numeroase cooperative 
zonale și-au depășit sarcinile 
de plan. Printre acestea cele 
mai bune rezultate le-au ob
ținut cooperativele din Be- 
ceni, Berea, Rm. Sărat, Nehoiu, 
Pătîrlagele și Pîrscov. Evoluția 
desfacerilor prin magazinele 
cooperației de consum buzoiene 
în luna ianuarie se caracterizea
ză și printr-o creștere substan
țială a vînzărilor la mărfurile 
nealimentare, ceea ce atestă o 
sporire continuă a puterii de 
cumpărare a populației sătești

Mîhai BĂZU
corespondentul „Scinteii"
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0 nouă formulă tehnică
la tragerea excepțională

PRONOEXPRES
în ziua de 17 februarie 1974, 

Administrația de stat Loto- 
Pronosport informează pe par
ticipant! că organizează o tra
gere excepțională Fronoex- 
pres după o nouă formulă teh
nică. Noua formulă tehnică 
prevede efectuarea de 6 ex
trageri în loc de 5, ca pînă a- 
cum. In total se vor. extrage 51 
de numere cîștigătoare, față de 
40 la celelalte trageri excep
ționale. La tragerea excepțio
nală Pronoexpres din 17 fe
bruarie se vor acorda nume
roase și importante premii în 
bani (de valoare fixă și varia
bilă), autoturisme „Dacia 1 300“, 
excursii peste hotare. Participa
rea la această tragere excep
țională Pronoexpres se face cu 
bilete de cite 6 și 15 lei.

Depunerea biletelor cîștigă
toare se va face pînă în ziua de 
joi, 21 februarie 1974, la ora 13, 
în orașele reședință de județ și 
pînă miercuri, 20 februarie 1974, 
la ora 13, în celelalte localități.

„SALVAMONT" IN ACȚIUNE
La primăria din Buș

teni I-am întilnit pe unul 
dintre eroii faptului di
vers „Pierduți în... Bu- 
cegi", apărut în ziua de 
6 ianuarie. Un om între 
două virste, vînjos, cu o 
față rumenă, sănătoasă, 
și arsă de ger, de vînturl. 
Este unul din eroii fap
tului nostru, întilnit, de 
astă dată, în calitate de 
deputat, venit la primărie 
cu treburi ale obștii. Se 
numește Ion Bratu și este 
șeful echipei de volun
tari „Salvamont". O echi
pă de temerari care cu
nosc Bucegii ca pe pro
pria lor casă.

— Așadar, dumneavoas
tră sînteți cel care, îm
preună cu alți 8 coechipi
eri, ați reușit să-i adu
ceți teferi, la cabană, pe 
cei doi ingineri rătăciți în 
„împărăția albă" a zăpe
zilor din Bucegl. A fost 
— credem —• o noapte 
dramatică.

— A fost, nu zic, dar 
în caietul nostru de bord 
am trecut-o drept o ac
țiune ca oricare alta.

— Totuși, cum a fost ?
Stingherit de întrebare 

șeful „Salvamontului" își 
găsește pentru început 
cu greu cuvintele. Apoi, 
din ce în ce mai firesc, 
omul a început să reîn
vie acea noapte de po
mină, pe care cineva nu 
s-a sfiit s-o numească 
„fantastica aventură a 
celor 9“ porniți în căuta
rea a doi naufragiați în 
imensitatea munților, a 
zăpezilor.

.„„In noaptea aceea ne 
Întorsesem de la o altă 
acțiune. Eram Înghețați 
cremene. Batea în Bucegi 
un vînt aspru, tăios. 
Abia așteptam să ajun
gem la căldură, în caba
nă, să luăm un ceai fier
binte. Cînd am ajuns la 
cabana „Caraiman" era 
aproape de miezul nonții 
Cabanierul. Nicolae Zbir- 
cea. nu dormea. Ba. mai 
mult, era posomorit, de 
parcă i se înecaseră 
toate corăbiile.

— Ce s-a intîmplat ? 
l-am întrebat.

— N-am putut să fac 
nimic, nea Bratule. Am 
fost acolo, după ei. M-am 
căznit. Am mers și de-a 
bușilea. Sint amîndoi 
acolo.

— Unde ’
— Acolo, cocoțați pe 

„brînă", în punctul cel 
mai prăpăstios. Cum or 
fi putut ajunge nu știu. 
Și nici nu pot să facă 
vreun pas. Mă tem să nu 
fi degerat.

Și uite așa am aflat 
că în punctul cel mai 
periculos din Bucegi, pe o 
trecere care este interzi
să chiar și vara, la așa-

cat, dușmănos. Zăpada 
prinsese o pojghiță de 
gheață. Pericol de alune
care. Mergeam anevoie. 
Dar ne sileam, din toate 
puterile, să ajungem cît 
mai repede, să nu-i gă
sim cumva înghețați.

— Iertați-ne că vă în- 
trerupem. Spuneați de 
pericolul pe care îl pre
zenta pojghița de gheață 
de pe zăpadă. Cum atunci 
era zăpada mare, care 
acoperise toate potecile 
știute, devenind și mai 
înșelătoare prin prelun
girea ei, chiar cu cîteva 
palme, dincolo de buza

Reluam un fapt

din FAPTUL DIVERS
numita „brînă", se află 
doi ingineri. Se duseseră 
pe la amiază să admire 
împrejurimile și, la în
toarcere, ca să scurteze 
drumul, au nimerit în
tr-o adevărată capcană 
a morții. Ne-am băut 
ceaiul tăcuți. Și repede. 
Nici unul din cei 8 din 
echipă n-a scos un cu- 
vînt, n-a dat vreun semn 
că n-ar merge. Totuși, 
mi-am făcut datoria și-am 
întrebat : „Dacă vreunul 
nu vrea sau nu poate, să 
spună și să rămînă la 
cabană. Nu-i nici o supă
rare". Greutățile mari 
prin care trecusem de 
atita timp ne legaseră ca 
frații. Ne-am ridicat, cu 
toții, ca la o comandă. 
Nu înainte Insă de a ne 
face un plan de bătaie, 
de a ne lega cu corzile, 
de a ne verifica lanterne
le, echipamentul. In ase
menea situație, orice scă
pare, cît de mică, poate 
să coste viața unuia din
tre noi. Sau a tuturor. 
Am pornit pe un drum 
ocolit. Mai lung, dar mai 
sigur. Cerul era întune-

prăpastiei, nu v-a încer
cat teama ?

— E o vorbă : cine nu 
riscă nu cîștigă. Ls noi 
însă vorba asta nu se 
potrivește. Riscul cel mai 
mic se plătește cu viața. 
De aceea, ne și legasem 
unul de altul, cu corzile. 
Mergeam în „șir indian". 
Ne luminam mersul cu 
lanterna. Nici nu mai 
știu de cite ori am că
zut. am alunecat. Se îm
piedica unul, hop și alții. 
Dar corzile ne țineau 
strîns unii de alții. Pe la 
unu și jumătate noantea 
■un ajuns. Am luminat 
cu lanterna porțiunea
prăpăstioasă. De strigat, 
nu puteam striga, pentru
că era pericol 
clanșeze vreo 
Ne-am ascuțit 
ne-am ciulit

să se de- 
avalanșă. 
privirea, 
urechile.

Nimic. Deodată, veteranul
echipei, Alexandru Lingu- 
raru, ne spuse în șoaptă : 

— Am zărit două mo-
gîldețe Lanterna mai 
lung. Mai la dreapta. 
Pune-o spre mijlocul brî- 
nei. Așa. Stop. Ii vedeți ?

Ii vedeam. Dar cum să-l
scoatem de acolo ?

Ne-am sfătuit la iu
țeală și am început partea 
cea mai grea a acțiunii, 
care cerea o concentrare 
maximă. Orice greșeală, 
oricît de mică, ne putea 
fi fatală la toți. Am 
ajuns la naufragiați. încă 
mai aveau suflare.

— Bine că trăiesc — 
mi-am zis. Nu vă miș- 
cați — le-am vorbit în 
șoaptă. încercăm să vă 
legăm cu corzile. Faceți 
un efort și prindeți-vă 
de ele.

După multe încercări 
neizbutite am reușit, 
pină la urmă, să facem 
legăturile. Am răsuflat 
ușurați. Cei doi ingineri 
erau pe jumătate înghe
țați. Dar s-au dovedit 
viguroși și rezistenți, iar 
mersul le-a pus sîngele 
în mișcare. Mergeam toți, 
legați cu frînghii. Mer
geam mecanic. Cu picioa
rele înghețate bocnă. 
Zăpada scîrțîia. Deși căl
cam pe propriile noastre 
urme de bocanci, de la 
venire pînă la întoarcere 
gerul prinsese iar pojghi
ța de gheață. Cînd am 
jeschis ușa cabanei am 
căzut frînți, pe scaune. 
Și acolo, fiecare în scau
nul lui, dună ce caba
nierul ne-a dat, din nou, 
cite un ceai fierbinte, 
am adormit buștean.

...Au adormit buștean, 
cu toții, cei 9 de la 
„Salvamont", în timp ce 
„salvații", veghindu-i, nu 
știau cum să le mai mul
țumească.

...Au adormit buștean, 
dar numai vreo două ore. 
Zorile au venit repede. 
Și, odată cu ele, cei 9 
au pornit-o jos, spre 
Bușteni. Cînd sirena fa
bricii suna intrarea în 
schimbul I, toți coechipie
rii erau la locurile lor de 
muncă. Pentru că toți — 
am uitat să vă spunem 
— sint muncitori și lu
crează la întreprinderea 
de hîrtie din Bușteni.

C. CAPRARU 
Petre POPA

*

1
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CUPA DE CRISTAL"
VOLEI: Echipa Dinamo la 

a doua victorie

J3
competiție de bun augur pentru noul sezon

La finiș — Dorel Cristudor corecordman mondial I

Prin Întreaga ambianță, dar mai 
ales prin acele rezultate excelente 
realizate în probele de viteză (ega- 
larea recordurilor mondiale și eu- • 
ropene în probele de 60 m plat), 
cea de-a Vil-a ediție a „Cupei de 
cristal11, găzduită în sala „23 Au
gust11 din Capitală, a constituit un 
veritabil succes sportiv. Reunind 
fruntași ai atletismului din 11 țări 
europene, competiția de la Bucu
rești a prefigurat, totodată, velei
tățile și șansele competitorilor res
pectivi la apropiatele campionate 
continentale pe teren acoperit 
(9—10 martie, la Goteborg). Prea 
mult n-am putea anticipa, desigur, 
dar — prin comportarea avută în 
cele două zile de întreceri — și 
unii dintre atleții români își anun
ță candidatura la locurile frunta
șe ale „europenelor11 de sală. Ori
cum, debutul internațional al atle
tismului nostru s-a făcut sub cele 
mai bune auspicii, atit din punct 
de vedere organizatoric, cit și al 
rezultatelor tehnice. Iată tot atî- 
tea motive ca tehnicienii, toți iu
bitorii acestui sport să spere că 
In noul sezon performantele atle- 
ților și atletelor noastre vor fi in 
continuă creștere, vor deveni com
petitive pe plan internațional.

Se cuvine subliniată, încă o dată, 
comportarea lui Dorel Cristu
dor, reușita tentativei sale de a 
egala recordul mondial al probei 
de 60 m plat. Această tentativă — 
anunțată de altfel de actualul său 
antrenor, Ion Sbter — avea la ba
ză forma bună ce o manifestase 
fostul junior muscelean (acum la 
primul an de seniorat, la antrena
mentele și la cursele pregătitoare, 
între altele, realizase, la inaugu
rarea noii săli de atletism din 
Cîmpulung Muscel, un nou record 
românesc la 50 m plat, (5,5 sec — 
cu doar o zecime de secundă sub 
recordul mondial). Dorel Cristu
dor — slmbătă în bună dispoziție 
incă din serii (a alergat 60 m în 
6,5 sec) — a făcut o cursă magni
fică în finală, încadrat fiind în 
stînga de polonezul Zenon Nowosz, 
corecordman mondial, iar în dreap
ta de Eberhard Weise (R.D.G.). 
Victoria românului a fost cît se 
poate de clară, înregistrat (cu cro- 
nometre manuale 1) în 6,4 sec., timp 
cu 2 zecimi de secundă mai bun 
decît al imediat următorilor clasați 
(Nowosz și Weise). în acest mod, 
talentatul nostru sprinter și-a 
înscris numele pe lista actua
lilor deținători ai recordului mon-

dial și european la 60 m plat. 
Firește, stabilind și un nou record 
național. „Poate că, în condițiile 
unui cronometraj electronic — ne 
spunea secretarul general al F.R.A., 
Victor Firea — am fi aplaudat as
tăzi pe Cristudor ca singur re
cordman mondial și european al 
probei, cu 6,3 sec, spre exemplu..." 
Observația aceasta este, se înțele
ge, de luat in seamă, dar și așa 
Cristudor merită toate felicitările.

Cursa feminină de 60 m plat s-a 
încheiat, cum se știe, tot cu o per
formanță deosebită, 7,1 sec : ega- 
larea recordului mondial și euro
pean de către Renate Hoser 
(R.D.G.). Finalistele acestei curse 
au fost în majoritate egale ca va
loare, primele cinci — între ele și 
Carmen Ene, locul trei — egalind 
recordurile țărilor respective. De 
altfel, clasatele pe locurile 2—5 au 
fost cronometrate cu același timp 
(7.3 sec).

în probele feminine de aruncare 
a greutății și săritură în lungime, 
marile favorite au cîștigat cu re
lativă ușurință. Cehoslovaca Hele
na Fibingerova — ce se impusese 
în sezonul trecut (în iunie, la Os
trava) prin acel excelent rezultat 
de 20,80 m, a doua performanță 
mondială din toate timpurile — a 
aruncat acum 18,98 m. Viorica Vis
copoleanu — sărind foarte constant 
și bine — a ciștigat cu 6,44 m. în
vingătoarele nu s-au arătat totuși 
prea mulțumite. Fibingerova spera 
să se apropie cît mai mult de re
cordul mondial de sală al 
dei Cijova (19,70' ni):,, iar 
pentru că, la două din 
(care au fost și cele mai bune !) 
a atins foarte puțin pragul. „îmi 
pare și mie rău — regreta maes- 
tra emerită a sportului Lia Ma- 
noliu — dar acesta este sportul..."

Bune rezultate s-au obținut și 
Ieri. Lupta pentru victorie — în 
special în cursele de 60 m garduri 
— a fost pasionantă, ridicînd tri
bunele in picioare. Nicolae Perțea 
a terminat învingător în 7,8 sec., 
într-o cursă foarte strînsă, urmat 
in același timp de elvețianul Beat 
Fister și Ervin Sebestien. în fina
la feminină a aceleiași probe, vic
toria a revenit lui Margrit Olfert 
(R.D.G.) in 8,3 sec. Pe locul doi — 
Elena Mîrza (8,6 sec.). La închi
derea ediției sînt în curs de des
fășurare ultimele 3 probe, adică 
înălțime femei, lungime și greutate 
bărbați.

Echipa masculină de volei Dinamo 
București a obținut o nouă victorie 
în turneul semifinal al „Cupei cam
pionilor europeni" ce se dispută în 
Olanda. Voleibaliștii români au în
vins cu 3—0 formația Ujpest Dozsa 
Budapesta. într-un alt meci al com
petiției, formația olandeză 
a întrecut cu 3—1 echipa 
A.Z.S. Olsztyn.

★
în capitala Ungariei s-a 

întîlnirea dintre echipele N___ ___
dapesta și Rapid București, contînd 
pentru turul III al „Cupei campioni
lor europeni" la volei feminin. Vic
toria a revenit gazdelor cu scorul de 
3—0 (15—7, 15—9, 15—9).
FOTBAL: Selecționata de 
tineret - F. C. Petrolul 2-2
— Ieri, la Ploiești, o selecționată de 
tineret (sub 21 de ani), selecționată 
care sub titulatura de Rapid va par
ticipa la turneul de la Viareggio 
(Italia), a intîlnit echipa locală F. C. 
Petrolul. Scor : 2—2 (2—1). Golurile 
au fost marcate de Schepp și Tranda- 
filon, respectiv, de Cringașu (din 11 
m.) și Pîrvu. Selecționata a aliniat 
formația : Lăzărescu („U“ Cluj) — 
Purima (U.T.A.), Matei („U“ Cluj), 
Nagy (Steagu roșu), Lucuță (Dina
mo) — Schepp (U.T.A.), Rișniță (Ra
pid) — Crișan (Min. Baia Mare), 
Stincescu (Univ. Craiova), Nedelcu 
(Gloria Buzău), Trandafilon (U.T.A.). 
Au mai jucat Nițu (Jiul), Constanti- 
nescu (Univ. Craiova), Stoica T. 
(C.S.U. Galați) și Batacliu (Progresul 
București). Lotul de tineret va ple
ca în cursul zilei de mîine in Italia.

★
La Pitești, în prezența a circa 

6 000 de spectatori, s-a disputat ieri 
după-amiază meciul internațional 
amical de fotbal dintre echipa locală 
F.C. Argeș și formația E.T.A.R. Tir- 
novo. Fotbaliștii bulgari au terminat 
învingători cu scorul de 
prin golurile înscrise 
(min. 17) și Vasiliev 
Punctul gazdelor a fost 
Dobrin care, în minutul 
format o lovitură de la

Blokker 
poloneză

disputat
'.I.M. Bu-

2-1 (1-1), 
de Jekov 
(min. 74). 
marcat de

3, a trans- 
11 m.

1

Nadej- 
Viorica 
sărituri

Două renumite atlete au onorat 
cu performanțele lor concursul 
„Cupa de cristal": Sus — Viorica 
Viscopoleanu (România) la săritu
ra în lungime ; jos — Helena Fi- 
blngerova (Cehoslovacia) la arun

carea greutății
Foto : M. ANDREESCUI. DUMITR1U

„CUPA TINERETULUI"

comisiei municipale de ciclism Bucu
rești, se va disputa in două etape 
(17 și 24 februarie) pe circuitul din 
str. Cîmpina (Mînăstirea Cașin).
TENIS: Finală Newcombe — 

Metreveli
Finala turneului internațional de 

tenis de la St. Petersburg (Florida) 
va opune pe australianul John New
combe și sovieticul Aleksandr Metre
veli. în semifinale, Newcombe l-a 
învins cu 6—2, 6—1 pe compatriotul 
său Ross Case, în timp ce Metreveli 
l-a eliminat cu 5—7, 6—3, 6—2 pe 
mexicanul Raul Ramirez.

★
Jimmy Connors și 

Karl Meiler își vor 
turneului de tenis de

Duminică după-amiază s-a înapo
iat în Capitală tovarășul Ștefan An
drei, secretar al C.C. al P.C.R., care 
a făcut o vizită în Republica Fede
rală Germania, la invitația conduce
rii Partidului Social-Democrat.

La sosire, pe aeroportul Otopeni,

vremea

tovarășii Cornel Burtică,’se aflau
membru supleant al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C al 
Ghizela Vass și Dumitru 
adjuncți de șefi de secție la 
P.C.R., activiști de partid.

(Agerpres)

P.C.R., 
Turcuș, 
C.C. al

Americanul 
vest-germanul 
disputa finala 
la North Little Rock (Arkansas). In 
semifinale, Connors l-a întrecut cu 
6—2, 6—1 pe Gerulaitis, iar Meiler 
l-a eliminat cu 6—2, 7—6 pe War
wick.

BRAȘOV
BRAȘOV (Corespondentul „Scin

teii", Nicolae Mocanu). — Simbătă 
și duminică, la Poiana Brașov s-a 
desfășurat faza județeană a „Cupei 
tineretului" la schi, patinaj viteză și 
săniuș. La startul întrecerilor s-a 
prezentat un număr record de tineri : 
pionieri și școlari, muncitori și teh
nicieni din întreprinderi și unitățile 
cooperației meșteșugărești, tineri de 
la sate, în total peste 450. Probele 
de schi-slalom s-au desfășurat pe 
pîrtia de sub teleferic, cele de schi- 
fond au avut loc în Poiana Mică, iar 
întrecerile la săniuș pe Drumul Roșu. 
Probele de patinaj-viteză s-au desfă
șurat tot în Poiană.

Sub aspectul participării la faza 
județeană a „Cupei tineretului", bine 
s-au prezentat orașele Rișnov, Să- 
cele, Codlea și municipiul Brașov. 
Nu același lucru se poate spune des
pre orașele Victoria și Rupea, care 
au „uitat" să trimită participanții la 
concurs.

din Munții Parîngului, a găzduit 
sîmbătă și duminică etapa județea
nă a „Cupei tineretului11 la schi și 
săniuțe, întreceri la care au luat 
startul tineri elevi din școli gene
rale și licee, muncitori din unitățile 
industriale ale Gorjului. Alți tineri 
din numeroase așezări ale județului 
au luat parte la faza comunală a 
competiției respective la tenis de 
masă, șah și alte âiscipline sportive.

★
în sala sporturilor din Pitești s-au 

desfășurat întrecerile din cadrul

turneului interjudețean de handbal 
masculin și feminin pentru „Cupa 
16 Februarie*1. Au participat echipe 
reprezentînd județele Vilcea, Olt, 
Buzău și Argeș.

Locul întîi și „Cupa 16 Februarie11 
au revenit echipei masculine a Șco
lii sportive din Drăgășani și, respec
tiv, echipei 
nicu-Vîlcea, 
s-au clasat 
la băieți, și 
tești, la fete.

feminine „Chimia1* Rîm- 
iar pe locul al doilea 

echipele C.S.M. Pitești, 
respectiv, Argeșeana Pi-

Alte rezultate din meciurile ami
cale de fotbal desfășurate ieri : F.C. 
Galați — Dinamo București 1—1 
(0—1). Au marcat : Dan Georgescu 
și, respectiv, Custov ; Șoimii Sibiu — 
Steagul Roșu Brașov 0—1 (0—1).
Punctul victoriei a fost realizat de 
Pescaru.

Campionate pe glob
BRAZILIA. — în cadrul campio

natului brazilian de fotbal (grupele 
semifinale), echipa Botafogo a sur
clasat cu 6—1 formația Fortaleza. 
Cunoscuta formație F. C. Santos a 
terminat la egalitate : 4—4, pe teren 
propriu, cu Goias Goiania. Alte re
zultate : Ceara — Vasco da Gama 
0—2 ; America — Curitiba 0—1 ; In- 
ternacional — Bahia 2—1 ; Vittoria— 
Sao Paulo 0—2 ; Santa Cruz — Gre- 
mio 0—1. . ...

ANGLIA. — Echipa Leeds United 
continuă seria succeselor în campio
natul de fotbal al Angliei, răminind 
neînvinsă după 29 de meciuri ! Sim
bătă, Leeds a învins cu scorul de 
2—0 formația Manchester United. în 
clasament conduce Leeds cu 48 punc
te, urmată de Liverpool cu 39 puncte 
și un joc mai puțin, ' ’ '
puncte, Derby — 31

R. F. GERMANIA, 
natul vest-german de 
mul loc în clasament 
mențină echipa Bayern Munchen cu 
33 puncte, urmată de Eintracht 
Frankfurt — 30 puncte și Fortuna 
Diisseldorf — 29 puncte. Citeva re
zultate tehnice : S. V. Hamburger — 
Eintracht Frankfurt 4—2 ; Bayern 
Munchen — Schalke 5—1 ; Kaisers
lautern — Fortuna Diisseldorf 3—2.

CICLISM : Deschiderea 
sezonului oficial în Capitală

Sportul cu pedale și-a deschis, 
ieri, sezonul oficial în Capitală prin 
concursul organizat de A.S. Grivița 
roșie și dotat cu „Cupa 16 Februa
rie". Disputată pe un circuit din a- 
propierea întreprinderii „Grivița ro
șie", competiția a reunit la start a- 
proape 100 de alergători. La seniori, 
primul loc a fost ocupat de C. Jelev 
(Olimpia București), care a acoperit 
distanța de 15 km (5 ture a 3 km), 
in 26 min. 15 sec. I. Totora (Școala 
sportivă nr. 1 București) a cîștigat 
la categoria juniori mari, iar C. Ti- 
migeanu (Ș.S. nr. 2), la juniori mici. 
„Cupa 16 Februarie" a revenit Ș.S. 
nr, 1, cu cel mai mare număr de 
concurenți care au terminat concur
sul (27).

Următorul concurs, în organizarea

Ipswich — 32 
puncte etc.
— In campio- 
fotbal, pe pri- 
continuă să se

ATLETISM
Cu prilejul concursului atletic de 

sală desfășurat la Louisville (Ken
tucky), etiopianul Mirus Yfter a sta
bilit cea mai bună performanță mon
dială, pe teren acoperit, în proba de 
5 000 m cu timpul de 13’44'T/10. Ve
chiul record era de 13’45”2/10.
ȘAH: Meciurile candidaților

Cea de-a I2-a partidă a meciului 
de șah pentru turneul candidaților 
la titlul mondial, care se dispută la 
Augusta (Georgia) între marii ma
eștri Viktor Korcinoi (U.R.S.S.) și 
Costa Mecking (Brazilia), s-a între
rupt la mutarea a 42-a. Șahistul 
brazilian deține avantaj material. 
Scorul este în prezent favorabil lui 
Korcinoi, care are două puncte avans.
Turneul de ia Torremolinos

în turneul internațional de șah de 
la Torremolinos (Spania), după 5 
runde, se menține lider maestrul a- 
merican Jim Tarjan cu 4,5 puncte, 
urmat de Vesterinen (Finlanda) — 
3,5 puncte și o partidă întreruptă, 
Sanz (Spania), Lombardi (S.U.A.) — 
3 puncte (1), Florin Gheorghiu (Ro
mânia), Esteves (Cuba) — 3 puncte. 
Rezultate din runda a 5-a : Tarjan- 
Ostoici 1—0 ; Torre-Gheorghiu re
miză ; Esteves-Ruiz 1—0 ; Cardoso- 
Martin remiză.
BOX: Monzon, neînvins 

de zece ani
Boxerul argentinean Carlos Mon

zon și-a apărat cu succes (pentru a 
9-a oară în decurs de 4 ani) titlul 
de campion mondial la categoria 
mijlocie, învingînd prin abandon, 
după 6 reprize, pe șalangerul său 
Jose Napoles (Mexic).

Disputat in localitatea Puteaux (în 
apropiere de Paris), în fața a 15 000 
de spectatori, meciul a fost dirz și 
echilibrat în primele 4 reprize. în- 
cepînd din rundul al 5-lea, Monzon 
a atacat insistent cu directe de 
dreapta și croșeuri care și-au atins 
ținta. Extenuat și rănit la ochiul 
drept, Napoles s-a menținut cu,greii 
pe picioare în rundul șase și nu a 
mai putut relua lupta cînd gongul a 
anunțat începutul reprizei a 7-a.

în vîrstă de 32 ani, Carlos Monzon 
este neînvins din anul 1964.

RUGBI:
Succes al constănțenilor 

în Țara Galilor
Echipa de rugbi Farul Constanța 

și-a început turneul în Țara Galilor 
jucind cu formația clubului Bon-y- 
Maen din localitatea cu același 
nume. La capătul unui meci cu 
multe faze spectaculoase, sportivii 
români au obținut victoria cu sco
rul de 3—0 (0—0), prin punctele în
scrise de Florescu. Partida s-a des
fășurat pe un teren desfundat, după 
ploile abundente din zilele prece
dente, ceea ce a îngreunat controlul 
balonului. în zilele de 12, 15 și 18 
februarie, echipa Farul Constanța va 
evolua in localitățile Swansea, Tai- 
bach și Kenfig Hill.

TENIS DE MASA : Top 12
în ziua a doua a turneului inter

național de tenis de masă — Top 12 
— de la Trollhăttan (Suedia), jucă- 
toarea româncă Maria Alexandru a 
învins-o cu 3—0 (23—21, 21—18, 
21—11) pe Hendriksen (R.F.G.) și a 
pierdut cu 2—3 la Zoia Rudnova 
(U.R.S.S.).

Alte rezultate din concursul femi
nin : Magos — Radberg 3—0; Grofo- 
va — Fedorova 3—2 ; Kishazi — An
tonian 3—1 ; Rudnova — Hammer- 
sley 3—1 ; Antonian — Grofova 
3—2.

în clasament conduce Zoia Rud
nova, urmată de Magos, Alexandru, 
Kishazi etc.

Timpul probabil pentru zilele 
de 12, 13 și 14 februarie. In țară : 
Vreme relativ caldă, mai ales 
la Începutul intervalului. Cerul 
va fi variabil, mai mult noros 
in jumătatea de nord a țării, 
unde vor cădea precipitații lo-

cale, mai ales sub formă de 
ploaie. în rest, ploi izolate. Vint 
moderat predominînd din vest. 
Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 5 și plus 
5 grade, iar cele maxime între 
zero și 10 grade. In București : 
Vreme relativ caldă, mai ales 
la începutul intervalului. Cerul 
va fi temporar noros, favorabil 
ploii de scurtă durată în a doua 
parte a intervalului. Vînt slab 
pină la potrivit. Temperatura 
ușor variabilă.

--- ---
(Urmare din pag. I)

într-o gamă 
de culori, cu desene a- 
sezonului și vîrstei, 
respective se reco- 

printr-o rezistență spo-

se autodotează

**

*
*

****
*

Colectivul întreprin
derii de tractoare din 
Brașov aduce o 
tribuție din ce în 
mai substanțială 
dotarea secțiilor 
atelierelor proprii 
mașini și utilaje 
inaltă tehnicitate, 
cutate in întreprindere. 
Numai în 1973, 
cadrul secției de 
toutilări au fost 
cutate mașini și 
laje în valoare 
75,2 milioane lei, 
treprlnderea realizînd, 
pe această cale, o e- 
conomie valutară de 
peste 25 milioane lei.

con- 
ce 
la 
și 
cu 
de 

exe-
în 

au- 
exe- 
uti- 

de 
în-

Ponderea activității 
de autoutilare s-a ma
terializat in cele peste 
40 de agregate des
tinate, în 
bricației 
puri de 
Tot prin 
re a fost 
tă și stația 
rare a 
de pămînt care deser
vește noua linie auto
mată de turnare, 
cărei utilaje au 
și ele executate 
mare parte tot 
forțe proprii. Un 
lum important de 
crări de autoutilare îl

special, fa- 
noilor ti- 

tractoare. 
autodota- 
asigura- 

de prepa- 
amestecurilor

ale 
fost 

în 
cu 

vo- 
lu-

reprezintă moderniza
rea unor agregate, 
cum sînt cele care for
mează liniile tehnolo
gice pentru prelucra
rea blocului motor, a 
chiulasei și altele.

în acest an, volumul 
și valoarea lucrărilor 
ce urmează să fie 
xecutate 
prinderea 
cresc cu 
milioane lei față 
anul trecut.

Nicolae 
MOCANU 
corespondentul 
„Scînteli

e-
in intre- 
„Tractorul 

peste

La întreprinderea „Proletarul" Bacâu

Țesături diverse
și de bună calitate

Printre 
care și-au 
nume atît 
și pe cea 
și întreprinderea de postav 
„Proletarul11 din Bacău. De ani 
de zile, stofele pentru paltoane, 
costumele bărbătești și sacou
rile realizate aici se bucură de 
o bună apreciere din partea 
cumpărătorilor. La ora actuală, 
întreprinderea oferă comerțului 
nu mai puțin de 25 de articole 
de îmbrăcăminte în circa 100 de 
desene și poziții coloristice. 
Multe dintre acestea constituie 
noutăți. Este vorba, între altele, 
de stofa din melană pentru pal- 
tonașe de copii, stofele realizate 
din lină fină pentru paltoane 
de femei, precum și stofa pen
tru sacouri bărbătești din 
amestecuri de lină fină și fibre 
chimice. Țesute 
variată 
decvate 
stofele 
mandă 
rită. Tovarășul inginer Valen
tin Pavel, directorul întreprin
derii, ne-a vorbit despre 
preocuparea creatorilor de la 
serviciul tehnic pentru realiza
rea unor noi sortimente de 
stofe adecvate sezonului de pri
măvară și vară. Pină la această 
dată a fost definitivată o co-

unitățile industriale 
cîștigat un bun re- 
pe piața internă, cît 
externă se numără 

întreprinderea de

lecție de 60 de articole noi, 
vor fi introduse în 
fabricație. Fantezia, 
culori, durabilitatea 
tribute ce conferă 
realizate aici o calitate 
rioară. De menționat că de doi 
ani de zile colectivul întreprin
derii din Bacău n-a mai primit 
nici o reclamație privind calita
tea produselor pe care le-a li
vrat. Și nu se poate spune că 
nu au fost livrate cantități 
mari de țesături. Numai în 
luna ianuarie a acestui an au 
fost realizați și expediați, peste 
plan, aproape 2 000 mp de stofe.

Ținînd seama de cerințele și 
exigențele sporite ale cumpără
torilor, textiliștii din Bacău se 
preocupă, în aceste zile, de 
valorificarea superioară a unor 
materii prime indigene și de 
realizarea unor țesături cu ca
racteristici îmbunătățite. Nu
mai prin valorificarea mai bună 
a linurilor românești și folosi
rea într-o proporție mal mare 
a fibrelor chimice, bunăoară, ei 
au obținut, în ultima vreme, o 
gamă variată de țesături de 
bună calitate, cu un colorit 
viu, bine armonizat, și finisaj 
superior.

i, care 
curind în 

jocul de 
sînt a- 

țesăturilor 
supe-

Gheorqhe BALTA 
corespondentul „Scinteli1

MUREȘ
TG. MUREȘ (Corespondentul 

„Scinteii", Lorand Deaki). — La în
trecerile fazei județene a „Cupei ti
neretului", ediția de iarnă, la disci
plinele schi-fond, schi-alpin și să- 
niuș (concurenți — elevi din școlile 
județului și tineri de la sate) au 
participat 160 tineri cîștigători ai e- 
tapelor pe localități și centre de co
mună. Concursurile de schi-fond și 
săniuș au avut loc în împrejurimile 
stațiunii balneoclimaterice Sovata. 
Aici, organizatorii acțiunii (C.J.E.F.S., 
U.T.C., U.J.C.A.P., inspectoratul șco
lar etc.) au asigurat condiții tehnice 
bune pentru desfășurarea întreceri
lor. în aceeași zi, pe vîrful muntelui 
Bucin au luptat pentru întîietate 
concurenții probelor schi-alpin, pe o 
pirtie amenajată pe o lungime de 
250 metri.

DOLJ
localitățile județuluiDOLJ. în ...

Dolj s-au desfășurat întrecerile din 
etapa a Il-a a „Cupei tineretului" 
la tenis de masă și șah. Cel mai 
mare număr de concurenți s-a înre
gistrat la Poiana Mare, Cetate, U- 
nirea, Birca, Sadova și Dăbuleni. 
La liceul „Frații Buzești", grupul 
școlar „7 Noiembrie" și Centrul șco
lar auto din Craiova s-au desfășu
rat primele duminici cultural-spor
tive din acest an, iar la liceul „Ni
colae Bălcescu" elevii s-au întrecut 
1« tenis de masă, tenis de cimp, șah.

GORJ
GORJ. Stațiunea turistică Rinca,

Un îndemn la „rememo
rarea" altor puncte ale do
cumentării : „Piața Veche", 
„Strada Cocorilor", com
plexul hotelier „Astoria1*...

După o scurtă ședință în 
biroul comandantului mili
ției locale — unde se sta
bilește in linii mari „stra
tegia" acțiunii — mă aflu 
la hotelul „Astoria", unde 
îmi „reconsider" ținuta 
înainte de a pleca în recu
noașterea... terenului.

Ora 7 și 30 de minute, pe 
strada Cernei (fostă Me- 
țianu. Un fel de Lipscani 
al Aradului, arteră lungă 
și îngustă, care dă in 
piața 
Ce i 
„de 
ta ? , .
grupuleț adunat în jurul a 
două femei care oferă spre 
vînzare baticuri și ciorapi. 
30 de lei perechea de cio
rapi. Pînă-n piață mai in- 
tîlnesc citeva grupulețe a- 
semănâtoare. Nu mă opresc 
încă la nici unul. Pe traseu 
remarc însă vreo 10—12 
copii între 9 și 13 
ani care oferă trecătorilor 
lame de „ciuga", truse de 
pixuri „care scrie singure", 
portofele „cu 
chiar... jucării, 
marfa în gura 
apropii de unul, 
jerpelit, dar vînturind mar
fă de sute de lei. Cercetez 
marfa : zeci de portmonee 
„decorate" cu poze color de 
femei îmbrăcate sumar. 
„Cit ?“ „Un pol juma !“. 
Dau să plec, dar puștiul

care
i de zarzavaturi...), 
se poate cumpăra 

ocazie*1 la ora aceas- 
Mă apropii de un

dame" și 
își laudă 

mare. Mă 
îmbrăcat

mă apucă de mînecă : 
„Pentru mata, că ești băiat 
fin, las la un pol..." Nu mă 
mai pot stăpini și-l întreb 
dacă la ora aceea n-ar tre
bui să fie la școală. Comit 
o gravă eroare. Pentru că 
puștiul mă privește sur
prins și apoi lansează sem
nalul de alarmă : „Miliția!" 
Semnalul a fost recepționat 
și de ceilalți puști care se 
fac nevăzuți. Le sfîrîie 
călcîiele. Privesc cu amă
răciune in urma lor. Sint 
încă copii. Mulți, puțini ? 
N-are importanță. Fac 
parte din tînăra generație 
de a cărei formare sintem 
cu toții răspunzători.

Și nu putem să nu ne 
Întrebăm : acești copii pu
țini care fac ce fac chiar 
în văzul lumii, sub privi
rile tuturor, oare nu sint 
în atenția organizației lo
cale de pionieri, a organi
zației de tineret ? Oare în 
aceste locuri ele nu acțio
nează ? Pentru că spiritul 
revoluționar al acestor or
ganizații trebuie să se ma
nifeste în primul rînd în 
aceste împrejurări. Pro
verbul cu „pădurea fără 
uscături" nu are 
la oameni. Nu trebuie să 
aibă ! Și pentru asta sîn- 
tem toți răspunzători și 
trebuie să ne simțim răs
punzători.

Cîțiva trecători se opresc 
pentru o secundă și 
vesc scena. Nu știu ce 
dese. Probabil, sigur, 
ma celor mai mulți 
stringe cu regret : pe 
da lor, în jurul lor, în fața 
casei lor, pămîntul acesta 
sfințit de munca lor e ma-

culat de asemenea impuri
tăți. Le înțeleg strîngerea 
de inimă. Dar in ce fel trec 
el. cetățenii orașului, din
colo de gîndul lor, cum și-l 
materializează ? S-au oprit 
doar pentru o clipă ; apoi 
și-au văzut mai departe, 
liniștiți — cel puțin apa
rent — de drum. Dar asu
pra acestei reacții vom re
veni.

„trei și trei1* : trei mici și 
trei sticle de bere...

Mă așez lingă el. Dintr-o 
sacoșă deschisă atîrnă o mî- 
necă de bluză. îmi surprin
de privirea și îmi aruncă 
printre dinți : „O sută trei
zeci...11 „Vreau mai multe", 
zic eu. Ochii lui „nea Ilie" 
se aprind : „Asta mi-a mai 
rămas, da’ pînă-n seară-ți 
fac rost de 4—5 bucăți.11

poți să te strecori mai re
pede in mulțime dacă 
cumva apare miliția — și 
în ultimul timp apare 
foarte des — da’ eu sînt 
«mic», vînd doar la țăranii 
ăștia din piață care cum
pără orice, știi, mă stre
cor...11) dar se culcă la... ze
ce. Nu toți — majoritatea.

Ora 15. Strada Cocorilor 
e aproape pustie. Ajung la

peste zi, își mărturisesc 
micile necazuri, se sfătu
iesc... în acest vagon ticsit 
respiri, în sfîrșit, atmosfe
ra obișnuită, aerul care ne 
înviorează în 
aerul muncii, 
și nevoia, după 
casem toată 
miasmele irespirabile din 
zona bișnițarilor. Notez 
întocmai un dialog :

fiecare zi, 
Resimțeam* 
ce adulme- 

dimineața

Munca formează și cinstește

Ora 19,30. Iau tramvaiul 
2. Cobor cam pe unde cred 
că trebuie să fie „piața". 
Aprind o țigară și pornesc 
agale, încercind să imit 
mersul legănat practicat „în 
zonă". Dar strada e aproape 
pustie. îmi iese în față, ca 
din pămînt, un puști de 
vreo 12 ani. îl întreb unde 
s-a mutat piața. Nu-mi răs
punde. Mă privește cir
cumspect. Apoi, văzînd 
că nu sînt agresiv : „Ce 
te-nteresează ?“ „Helănci, 
ciorapi, poate și niște 

,Nu te-am mai vă- 
din 
Mă

Așadar, prima „luare de 
contact" am ratat-o.

Ajung in piață. Gospodi
ne. zarzavagii etc. etc. Trei 
grătare cu mititei. Mă a- 
propii, la întimplare, de 
unul dintre ele. Mă așez la 

aplicare rînd. Un individ solid, de 
vreo 40 de ani, îmbrăcat 
într-o scurtă de blană, 
comandă răgușit : „Trei și 
trei, ca de obicei !** Scoate 
un pumn de bani mototo
liți. Citeva sute cad pe jos. 
Se apleacă liniștit și le cu
lege. Lasă pe masă o hirtie 
de 25, fără să mai aștepte 
restul. Vînzătoarea : „Mul
țam fain, nea Ilie". Omul 
mormăie ceva și dă pe gît 
prima sticlă din tainul de

pri- 
gin- 
ini- 

se 
stra-

„Vreau mai multe, dar nu
mai cu o sută bucata". 
Mă privește surprins : „Nu 
te-am mai văzut." „Sînt 
din București... Cam slabă 
mișcare pe-aici, pe la voi, 
mă tem c-am făcut drumul 
de pomană." „Aș !** îmi 
spune să fiu fără teamă, 
că marfă găsesc cită vreau, 
diseară sau mîine diminea
ță. Aici, în centru, e mai 
puțină, dar dacă merg la 
„piață**... Mai 
citeva cuvinte,
Ilie" pleacă să se odih
nească. De la 4 e-n 
picioare ! Mai aflu un 
amănunt: bișnițarii se scoa
lă de la 4 („atunci găsești 
și clienți care merg spre 
lucru, plus că pe-ntuneric

schimbăm 
apoi „nea

o cișmea. Citesc pe plăcu
ță : str. Aprodul Purice. O 
intersecție cu strada Mușe
țelului. Iată și stația de 
tramvai.' Pe drum, vagonul 
se aglomerează: ies oameni 
de la lucru : de la U.T.A., 
de la Vagonul, de la Strun
gul, de la Tricoul roșu... 
Sînt mulți tineri. Fete și 
băieți. Imbrăcați în hainele 
modeste ale zilei de lucru, 
unii cu cărți sub braț — 
semn că nu mai dau 
pe-acasă înainte de-a mer
ge la seral — alții, mai 
ales fetele și tinerele fe
mei, poartă sacoșele pen
tru cumpărăturile casnice. 
Se cunosc între ei, se salu
tă, își împărtășesc unul al
tuia bucuriile, reușitele de

— Deci nu ne vedem di- 
seară ?

— Ți-am spus, i-am pro
mis mamei s-o ajut la cu
rățenie.

— Atunci ?
— Așteaptă-mă mîine 

cînd ies de la lucru...
Flăcăul de lingă mine 

urmărește cu privirea că
ciulită albă, lucrată de mi
nă, pină dispare în mul
țime.

Cobor la hotel. Urc și-mi 
notez : „orele bișnițarilor", 
„copii cu ciugă", „nea Ilie", 
„strada noroioasă cu nume 
de romaniță", „dialogul că- 
ciuliței albe...**. ...Aștept 
seara. Voi avea „de lucru" 
serios ; cum mi s-a spus...

aur..." „1 
zut pe aici." „Sînt 
București." „Aha... !“ 
cîntărește cu atenție, apoi 
chibzuiește cu voce tare : 
„N-ăi fi milițian ?** întreb 
cu spaimă : „Ce, își fac 
drum pe-aici ?** Spaima 
mea face impresie : „Șezi 
blind, abia au trecut. I-au 
luat p-ăi care n-au fugit 
la timp. Uite, cînd ajungi 
la cișmea, faci colțul la 
stînga și..."

Pină la cișmea mai sînt 
cercetat de vreo doi puști, 
încep să le pricep prezen
ța pe stradă la ora aceea : 
stau de pază. E puțină lu
mină, dar strada e destul de 
animată. Și se găsesc de 
toate: bluze tricotate, cizme 
de scai, batice, pantofi-sa- 
boți, țigări străine, stofă, 
haine ! Mă apropii de doi 
„negustori", soț și soție dună 
aparențe, el prezintă marfa, 
ea încasează banii. Au ba
tice și bluze „cu sclipici". 
întreb : „Ai mai multe ?“ 
„Numa’ citeva. Da’ cîte-ar 
dori domnu’ ?“ „Vreo 50-60, 
depinde cum ne-nțelegem." 
Mă privește surprins :

„Vorbiți serios ?“ „Altfel 
de ce mi-aș mai bate gu
ra ?“ „Oh ! Păreți un domn 
serios.** Apoi, șoptit : „Cu 
atita marfă nu se vine aici, 
e periculos... Da’ se poate 
aranja dacă sînteți intere
sat.** „Dacă poți aranja cit 
mai repede ?...** „Ne-nțele- 
gem noi. Ceva în genul 
acesta vă convine 1 120 lei 
bucata."

îmi întinde o bluză. O 
iau, o răsucesc pe toate fe
țele, făcînd pe nehotărîtul. 
Simt in spatele meu o miș
care. N-am timp să reac
ționez, că cineva-mi smul
ge bluza din mină și o ia 
la fugă. Dau să alerg după 
el, dar „întîmplător" mă 
ciocnesc cu un tip îmbrăcat 
intr-o scurtă de piele. 
Strigă cit îl ține gu
ra : „Miliția !“ Se produce 
o busculadă. Negustorul își 
stringe marfa blestemînd 
și dispare pe o stradă late
rală. Nu face prea mult 
caz : o bluză, două intră 
in riscurile „negustoriei**...

Continui să fug după hoț. 
îmi dau seama că dacă a- 
junge la colț nu mai am 
nici o șansă. în urma mea 
mai aleargă cineva. Intu
iesc că e tipul cu haină de 
piele și sînt sigur că dacă 
m-aș apropia prea mult de 
cel urmărit, n-ar ezita 
să-mi pună o piedică. Mă 
întorc prin surprindere și-l 
prind de guler, țintuindu-1 
de un zid. Gestul face im
presie. Omul in scurtă de 
piele începe să gîfîie și mă 
întreabă plingăreț :

— Ce-ai, nene, cu mi
ne ? !

(VA URMA)
______ /



viața internațională
A început greva națională

a minerilor britanici
LONDRA 10 — (Corespondență de 

la N. Plopeanu). începînd de la mie
zul nopții de sîmbătă spre dumini
că, în toate bazinele miniere din An
glia a încetat lucrul. Cei aproape 
280 000 de mineri au declanșat greva 
națională — a doua de acest fel din 
1926 — în sprijinul revendicărilor 
lor privind îmbunătățirea condițiilor 
de viață și muncă. încetarea lucrului 
este totală în întreaga țară. In multe 
locuri au și apărut pichetele de 
grevă.

Reprezentanții minerilor au decla
rat că sint pregătiți pentru o acțiu
ne de durată.

în condițiile actuale, cînd în țară 
a început campania pentru alegerile 
generale de la 28 februarie, greva 
minerilor capătă o semnificație deo
sebită, cu atît mai mult cu cît nu 
este exclus ca în zilele următoare 
să se declanșeze acțiuni similare la 
căile ferate, precum și în alte ra
muri ale industriei.

privind sesiunea specială a O.N.U
în problema crizei de energie, materiilor prime 

și dezvoltării economice
NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). 

La sediul Națiunilor Unite din New 
York au avut loc două reuniuni ale 
statelor nealiniate, în cadrul cărora 
au fost dezbătute aspecte legate de 
sesiunea specială a Adunării Gene
rale a O.N.U. ce urmează a fi con
vocată în luna martie pentru a dez
bate problema crizei de energie, 
materiilor prime și dezvoltării eco
nomice în general. în ședința sa, 
grupul „celor 77“ a procedat la un 
schimb de opinii privitoare la ordi
nea de zi, modul de abordare a pro
blemelor și durata sesiunii extraor-

CIUDAD DE MEXICO 10 (Ager
pres). — în capitala Mexicului se 
vor desfășura, începînd de marți, lu
crările reuniunii grupului de experți 
latino-americani însărcinați cu ela
borarea punctelor de vedere pe care

de eliberare
a poporului Zimbabwe
ALGER 10. (Corespondență de la 

M. S. Ionescu). Reprezentanța per
manentă de la Alger 
Poporului African 
(Z.A.P.U.) a dat publicității hotărî- 
rile sesiunii anuale a Consiliului re
voluționar al poporului Zimbabwe, 
între acestea, pe prim plan figurea
ză unificarea forțelor de eliberare 
națională într-un front comun, în 
scopul întăririi potențialului de luptă, 
intensificarea luptei țării, o mai 
strînsă cooperare cu celelalte miș
cări de eliberare din Africa și de pe 
alte continente, cu toate forțele pro
gresiste din lume.

a Uniunii 
Zimbabwe

le vor expune miniștrilor de externe 
din țările de la sud de Rio Grande, 
în cadrul reuniunii lor de la 21 fe
bruarie. Potrivit unui purtător de cu- 
vînt al Ministerului Relațiilor Ex
terne al Mexicului, citat de agenția 
Prensa Latina, la sfîrșitul reuniunii 
grupului de experți va fi dat publi
cității un document oficial cuprin- 
zînd concluzii la problemele de fond 
și formă de pe agenda întrunirii mi
niștrilor de externe latino-americani 
cu secretarul Departamentului de 
Stat al S.U.A., Henry Kissinger. Pînă 
în prezent, agenda respectivei reu
niuni ministeriale cuprinde zece te
me, dintre care 8 propuse de statele 
latino-americane și două propuse de 
S.U.A., dar lista a fost lăsată des
chisă pentru înscrierea și a altor punc
te care survin pînă în preziua des
chiderii lucrărilor plenare ale reu
niunii.

INCIDENTE
IN IRLANDA DE NORD

LONDRA 10 (Agerpres). — în Ir
landa de Nord au fost semnalate, în 
ultimele 24 de ore, noi incidente pro
vocate de elementele extremiste. La 
Belfast, în cartierul catolic Lower 
Falls, două persoane au fost ucise cu 
focuri de armă trase dintr-o mașină. 
La Londonderry, trei soldați britanici, 
din forțele dislocate în provincie, au 
fost răniți în urma exploziei unei 
bombe. în comitatele Armagh șl Ty
rone atacurile cu bombe au provocat 
însemnate pagube materiale.

Autoritățile au precizat că numărul 
victimelor înregistrate în ultimii pa
tru ani în incidentele din Irlanda de 
Nord se ridică la 951 persoane.

LIBIA:

Creșterea flotei petroliere

împotriva manevrelor

cercurilor rasiste
din Africa de Sud

TRIPOLI 10 (Agerpres). — Libia a 
comandat unei societăți japoneze 
două tancuri petroliere de 118 000 
tone capacitate fiecare. Totodată, s-a 
anunțat că guvernul a aprobat acor
dul preliminar încheiat de Organiza
ția generală pentru transportul ma
ritim cu o firmă suedeză, în legătu
ră cu construirea a trei tancuri pe
troliere, avind fiecare o capacitate 
de încărcare de 152 700 tone. Cele 
trei vase — stipulează contractul — 
urmează să 
cursul anului

în legătură cu aceasta se mențio
nează faptul că guvernul Libiei și-a 
propus ca, pînă în 1976, flota petro
lieră a țării să ajungă la un depla
sament total de aproximativ 1 mi
lion tone.

fie livrate Libiei în 
1976.

*
în regiunea libiană Ras Al Hilal, 

la est de Benghazi, au fost descope
rite noi zăcăminte petrolifere. Potri
vit primelor aprecieri ale specialiști
lor, este vorba de rezerve „foarte 
importante".

LUSAKA 10 (Agerpres). — Alfred 
Nzo, secretar general al Congresu
lui Național African (A.N.C.) din 
Africa de Sud, a condamnat, într-o 
declarație dată 'pifblitifâțll Ia Lusa
ka, atentatul căruia i-â căzut victi
mă Abraham Tiro, lider al Organi
zației studenților din Republica Sud- 
Africană. Abraham Tiro, exmatri
culat din universitate în anul 1972, 
în urma opoziției sale față de dis
criminarea rasială din Africa de 
Sud, a fost ucis pe cînd se afla în 
Botswana de o bombă ce l-a ex
plodat In locuință.

Pași spre înfăptuirea revoluției
agrare în

(Corespondență de la 
al-

ALGER 10 .
M. S. Ionescu). Un nou sat-pilot 
gerian a fost inaugurat de președin
tele Houari Boumediene în localita
tea Oum-Teboul, din vilaiatul Anna- 
ba. Proiectul celor 1 000 de așezări 
rurale de acest fel, prevăzute a lua

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

WASHINGTON

0 conferință cu multe 

semne de întrebare

Algeria
ființă într-o primă etapă a revolu
ției agrare, se înfăptuiește cu suc
ces. Mai multe dintre ele și-au pri
mit deja locatarii — felahi săraci 
fără pămînt sau cu pămînt puțin. 
Alte zeci sînt în curs de finisare. Lu
crările constructorilor sînt serios 
sprijinite, în tot timpul anului, de 
mii și mii de tineri care, la fiecare 
sfîrșit de săptămînă, muncesc volun
tar pe aceste șantiere.

Cu prilejul vizitei în regiunile din 
estul țării, șeful statului algerian a 
procedat, de asemenea, la distribui
rea de noi terenuri agricole țărani
lor, din suprafețele naționalizate ale 
absenteiștilor sau devenite disponi
bile ca urmare a limitării proprietă
ții funciare.

dinare a Adunării Generale a 
O.N.U.

Secretariatul O.N.U. a anunțat că, 
pînă în prezent, 30 de state mem
bre au răspuns pozitiv propunerii 
lui Houari Boumediene — făcută în 
calitatea sa de președinte în exerci
țiu al grupului țărilor nealiniate — 
de a se convoca o asemenea sesiune.

Pentru ca secretarul general să 
convoace Adunarea Generală în se
siune extraordinară este nevoie de 
68 de răspunsuri pozitive. Surse ale 
O.N.U. apreciază că propunerea Al
geriei va întruni cel puțin 100 de 
asemenea răspunsuri. Secretariatul 
O.N.U. a și început să facă pregăti
rile necesare în vederea organizării 
lucrărilor sesiunii speciale.

S.U.A. Zeci de mii de autocamioane se află Imobilizate ca urmare a grevei 
șoferilor, in fotografie: autocamioane cu pneurile dezumflate la un loc 

de parcare din localitatea Breezewood

agențiile de presă transmit
La Havana s_au lncheiat lu* 

crările celei de-a treia Adunări na
ționale a Comitetelor de Apărare a 
Revoluției din Cuba (C.D.R.), orga
nizație de masă care grupează 4 451 000 
de membri. în cadrul ședinței finale, 
relatează agenția Prensa Latina, par- 
ticipanții au aprobat rezoluții referi
toare la stilul de lucru al C.D.R., la 
sarcinile sale în etapa actuală, la a- 
profundarea activității în domeniul 
pregătirii ideologice a maselor.

Consiliul Partidului So
cial-Democrat din R.F.G. a 
hotărît, cu o mare majoritate, să 
sprijine candidatura lui Walter 
Scheel, vicecancelar, ministru al a- 
facerilor externe și președinte al 
Partidului Liberal-Democrat, la pre
ședinția republicii. Adunarea fede
rală se va reuni la 15 martie pentru 
a-1 desemna pe viitorul președinte al 
R. F. Germania.

Guvernul statului Qatara 
angajat negocieri cu reprezentanții 
companiilor petroliere occidentale 
care acționează în țară în vederea 
revizuirii acordului asupra participă
rii la operațiunile acestor societăți, 
în conformitate cu acordul semnat 
anul trecut. Qatarul deține 25 la sută 
din operațiuni, procent care ar urma 
să crească la 51 la sută pînă în anul 
1982. Dar alături de alte state arabe, 
Qatarul dorește să obțină o partici
pare substanțial sporită înainte de 
acest termen. Companiile implicate 
sînt „Qatar Petroleum" și „Shell 
Qatar" cu o producție zilnică de 
550 000 barili de petrol brut.

Prima conferință în do
meniul învățămîntului me
dical din țările arabes a des- 
chis la Cairo sub auspiciile Ligii 
Arabe. Pe agenda conferinței figurea
ză probleme legate de colaborarea în 
sfera învățămîntului medical, folo
sirea limbii arabe în cadrul facul
tăților de medicină și de echivalarea 
gradelor academice acordate în dife
rite țări arabe. Au fost constituite 
două comisii pentru studierea docu
mentelor supuse dezbaterilor confe
rinței, ale cărei lucrări vor dura 
cinci zile.

După încheierea misiunii

DE PRETUTINDENI

Care va fi agenda 
lucrărilor ? Vor par
ticipa la nivelul mi
nisterial propus toate 
cele 12 state invitate? 
Nu cumva conferința 
a fost convocată fără 
o temeinică pregătire 
preliminară ? — aces
tea sint cîteva din 
semnele de întrebare 
pe care le ridică aici 
comentatorii de presă 
americani în legătură 
cu conferința princi
palelor state occiden
tale importatoare de 
petrol, care urmează 
a se întruni la Wa
shington.

După cum se știe, 
la conferință au fost 
invitați miniștrii de 
externe, finanțe și ai 
resurselor energetice 
din cele nouă țări 
membre ale Pieței co
mune — Anglia, 
Franța, R.F.G.. Italia, 
Belgia, Olanda, Lu
xemburg. Danemarca 
și Irlanda — precum 
și din Canada. Norve
gia și Japonia. De a- 
semenea, urmează să 
fie prezenți secretarul 
general al O.E.C.D. și 
președintele Consiliu
lui Pieței comune. 
Din cele 13 state par
ticipante, 11 sint 
membre ale N.A.T.O.

Lansînd ideea con
vocării unei astfel de 
conferințe. S.U.A. au 
propus, intre altele, 
elaborarea unul pro
gram comun de ac
țiune în vederea com
baterii unor aspecte 
ale crizei de energie, 
transformarea confe
rinței într-un orga
nism permanent și 
stabilirea unei politici 
comune in relațiile 
Occidentului cu sta
tele exportatoare de 
țiței. Cu cîteva zile 
înaintea întrunirii con
ferinței. după o serie 
de susținute consul
tări, statele membre 
ale Pieței comune au 
respins în bloc agen
da propusă de S.U.A.

„Conferința de la 
Washington — se a- 
rată în răspunsul dat 
de Piața comună no
tei guvernului ameri
can — nu poate, în 
actuala sa compoziție 
să fie transformată 
într-un organism cu 
caracter permanent". 
Țările vest-europene 
invitate la conferință, 
arată „New York Ti
mes", au făcut cunos
cută dorința lor „de 
a-și menține totala 
independență" în sta
bilirea politicii ener
getice, precum și în 
relațiile cu statele ex
portatoare de țiței. 
Pe de altă parte. 
Franța a exprimat o 
serie de rezerve, ho- 
tărînd abia în ulti
mul moment să par
ticipe la conferință. 
R. F. Germania și 
Olanda, anunțînd că 
acceptă în principiu 
ideea conferinței, și-au 
exprimat regretul că 
Washingtonul nu a 
adresat invitații și 
țărilor în curs de 
dezvoltare. La rîndul 
ei. Japonia a anunțat 
că va lua parte la lu
crări, însă nu va par
ticipa la nici o acțiune 
care ar putea fi inter
pretată drept o „pro
vocare" la adresa u- 
nor state exportatoare 
de petrol.

Ca urmare, ordinea 
de zi a conferinței nu 
a putut fi stabilită, a- 
cest lucru urmînd a 
fi făcut după deschi
derea lucrărilor.

Cercuri diplomatice 
din Washington apre
ciază că adoptînd o 
poziție „rezervată" 
față de agenda confe
rinței, statele membre 
ale Pieței comune și 
Japonia țin seama de 
atitudinea adootată de 
statele nealiniate. în
deosebi de țările ex
portatoare de petrol. 
Acestea l-au împuter
nicit pe președin
tele Algeriei. Houarl

Boumediene, să ceară 
convocarea unei sesi
uni speciale a Adună
rii Generale a O.N.U., 
care să cfezbată proble
ma crizei de energie in 
contextul mai larg al 
relațiilor economice și 
comerciale dintre sta
tele puternic indus
trializate și cele afla
te în curs de dezvol
tare. Țările nealiniate 
apreciază că problema 
crizei de energie este 
o chestiune care pre
ocupă în cel mai înalt 
grad întreaga comuni
tate internațională și, 
ca atare, nu poate fi 
dezbătută decit în
tr-un cadru adecvat, 
cu participarea, la 
dezbateri și la adop
tarea hotărîrilor, a 
tuturor țărilor intere
sate, practic a tuturor 
statelor lumii. Presa 
și cercurile diplomati
ce de aci apreciază 
că, date fiind deose
birile mari de opinii 
existente între țările 
participante cu privi
re la modul de abor
dare a problemei pe
nurie! de energie, 
este mai mult decît 
îndoielnică posibilita
tea stabilirii unor po
ziții comune.

Pe de altă parte, 
avînd în vedere posi
bilitatea convocării, pe 
la mijlocul lunii mar
tie, a proiectatei se
siuni speciale a Adu
nării Generale a 
O.N.U., apreciază ob
servatori politici, se 
așteaptă ca statele 
participante la confe
rința de la Washing
ton — care va dura 
probabil foarte puțin, 
poate chiar numai o 
zi — să evite adopta
rea unor hotărîri ce 
ar putea fi interpre
tate ca fiind contrare 
intereselor statelor 
exportatoare de pe
trol.
C.ALEXANDROA1E

„Skylab-3“
Astronauții se readaptează la condițiile terestre

HOUSTON 10 (Agerpres}. — Ca 
?i în cazul celorlalte zboruri spa
țiale de durată, starea de impon
derabilitate a avut ca efect, in ca
drul misiunii „Skylab-3“, creșterea 
temporară in inălțime a astronau- 
ților. Exemplul cel mai convingă
tor ' _
care, la primele teste, după păși
rea . . . ' .
„U.S.S. New Orleans", a măsurat... 
1,775 m. După o oră, el a revenit 
la inălțimea sa normală, de 1,749 m. 
Fenomenul este explicat prin des
tinderea coloanei vertebrale in 
condițiile lipsei de gravitație.

In cursul primei nopți petrecute 
la bordul navei, medicii au rămas 
de veghe in camerele astronauților

l-a furnizat William Pogue,
pe puntea portelicopterului

pentru eventualitatea că aceștia 
s-ar trezi dezorientați. Readaptarea 
la condițiile terestre, după 84 de 
zile petrecute in spațiu, necesită 
un anumit timp, elocvent fiind 
faptul că, la un moment dat, Carr 
a lăsat să-i scape din mină o sti
clă, considerind că ea va pluti, așa 
cum se petreceau lucrurile in in
teriorul laboratorului orbital. Sta
rea generală a echipajului este mai 
bună decit cea a membrilor echi
pajelor precedente din cadrul pro
gramului, in ciuda faptului că șe
derea in spațiu a acestora a durat 
mult mai puțin (28 și, respectiv, 59 
de zile. Explicația — cele 90 de 
minute consacrate zilnic exerciții- 
lor fizice.

Ministrul afacerilor exter
ne al Franței,Michel Jobert-81 
înapoiat, sîmbătă seara, la Paris 
după o vizită de trei zile în Irak, 
unde a fost primit de președintele 
Hassan Al-Bakr și a avut convorbiri 
cu membri ai guvernului irakian a- 
supra stadiului relațiilor bilaterale și 
evoluției situației din Orientul Apro
piat. La Bagdad, Jobert a subliniat 
la o conferință de presă că Franța 
va depune eforturi substanțiale pen
tru dezvoltarea cooperării economice 
cu Irakul.

Președintele Indiei, Vara- 
hagiri Venkata Giri, a semnat o pro
clamație prin care se instituie auto
ritatea guvernului central asupra 
statului Gujarat, din vestul țării. 
Măsura a fost adoptată după ce gu
vernul acestui stat și-a prezentat 
demisia, cerînd intervenția directă a 
autorităților centrale, precum și sus
pendarea Adunării legislative locale 
datorită tulburărilor înregistrate în 
cursul ultimei luni.

Miniștrii de externe ai ță
rilor Pieței comune se vor în* 
tîlni la 14 februarie la Bonn pentru 
a dezbate o serie de probleme ca : 
elaborarea unor mecanisme menite 
să faciliteze depășirea situațiilor de 
criză comunitară, cum este cea ac
tuală. pregătirea premiselor pentru 
o uniune politică vest-europeană, 
examinarea rezultatelor de pînă 
acum ale Conferinței pentru Securi
tate și cooperare, problemele situa
ției energetice a C.E.E. în urma 
conferinței de la Washington a ță
rilor consumatoare de petrol, a altor 
probleme ale situației internaționale.

Senatul american •conflr- 
mat numirea lui Joseph Sisco, spe
cialist în problemele Orientului 
Mijlociu, în funcția de subsecretar 
de stat pentru
Sisco a lucrat, începînd din 1959, în 
funcția 
de stat pentru problemele Asiei de 
sud și Orientului Apropiat.

Consorțiul Eurodif, cuPrin- 
zînd întreprinderi din Franța, Spa
nia, Suedia, Italia și Belgia, a anun
țat punerea la punct a planului pri
vind construirea, pe valea Rhonului, 
la circa 250 km sud de Lyon, a unei 
uzine de îmbogățire a uraniului prin 
metoda difuziunii gazoase. Uzina va 
putea să asigure — începînd cu anul 
1980 — alimentarea cu uraniu îmbo
gățit a 40 de centrale nucleare cu o 
putere de un milion kilowați fiecare.

Rezervele de devize ale 
Franțeiau sc^zut> cursui primei 
luni a acestui an, cu 3 400 milioane 
franci, cifrîndu-se, la 31 ianuarie, la 
37 543 milioane franci — informează 
Ministerul francez al Economiei și 
Finanțelor. La finele anului trecut.

suma totală a rezervelor de devize 
era de 40 943 milioane franci. Eco
nomiștii atribuie această importantă 
reducere presiunilor exercitate asu
pra francului, care au determinat, 
după cum se știe, instituirea unui 
curs flotant al monedei franceze.

Președintele Republicii 
Gambia, Daouda Jawara, și-a în
cheiat vizita întreprinsă timp de 
patru zile în Maroc. Convorbirile 
mele cu regele Marocului, a declarat 
Daouda Jawara, s-au axat pe pro
bleme privind evoluția situației in
ternaționale, ca și relațiile bilatera
le, vizita constituind un punct de 
plecare pentru promovarea unei 
cooperări strînse Intre cele două țări.

Două avioane militare a- 
mericane d*ntre care unLd av>nd 
la bord șapte persoane, s-au ciocnit, 
la 7 600 metri altitudine, sîmbătă 
noaptea, în apropiere de aeroportul 
Peterson, din Colorado. Aparatul 
care transporta șapte persoane a ex
plodat în aer, celălalt reușind să 
aterizeze în siguranță.

Consiliul administrației 
Fondului arab pentru dez
voltare economică și socia
lă a hotărît să acorde Tunisiei un 
împrumut de două milioane dinari 
kuweitienî, destinați construcției unei 
centrale electrice, în apropiere de 
Tunis, anunță un comunicat oficial 
al consiliului.

• ÎNCEPUTUL SCRI
SULUI - ÎNCĂ IN EPO
CA DE PIATRĂ ? Gravuri
le pe oase și coarne, vechi în
tre 34 000 pînă la 10 000 de ani, 
descoperite în numeroase re
giuni ale Europei, nu repre
zintă doar semne magice sau 
ornamente, ci conțin probabil 
informații. La această conclu
zie a ajuns un grup de cer
cetători în urma analizării mi
nuțioase a obiectelor din acea 
epocă scoase la iveală la Le 
Manche (Franța). Cercetătorii 
au analizat aproximativ 100 de 
oase și coarne dintre care mul
te, în afara desenelor de ani
male și oameni, au încrustate 
și alte semne. Deși pînă acum 
nu este încă posibilă descifra
rea „mesajului" transmis, cer
cetătorii au emis ipoteza că ele 
ar putea reprezenta începuturi
le unei scrieri ieroglifice.

• O CROAZIERA NE
OBIȘNUITĂ. De a lungul 
Oceanului Pacific un vas de 
cercetări, echipat cu un năvod 
special pentru colectare de pro
be a navigat dinspre Tokio 
(vest) în direcția Californiei 
(est), în scopul determinării 
gradului de poluare a suprafeței 
oceanului. De curînd, revista 
britanică „Nature" a dat publi
cității rezultatele acestei expe
diții. Astfel, dacă în regiunea de 
vest a Pacificului a fost semna
lată o deosebită concentrare a 
reziduurilor petroliere (3,8 mili- 
grame pe metru pătrat), în 
estul Pacificului proporția a- 
cestora este de zece ori mal 
mică. Pe de altă parte, răs- 
pîndirea cea mai largă în 
zonele estice o au deșeurile 
plastice. Preponderența rezi
duurilor petroliere în vestul Pa
cificului e explicată prin trans
porturile maritime de petrol, 
mai intense spre coastele Japo
niei.

• CONFORT SPORIT 
PE LINIILE FEROVIARE. 
Călătoriile pe căile feroviare 
vor deveni mult mai comode. 
Cel puțin așa susține ingi
nerul francez Pierre Legrand, 
care a conceput scaunul-pat 
„multilax" (în fotografie) re
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problemele politice.
de asistent al secretarului

13 persoane și-au pier
dut Viata ca urmare 8 scufundării 
unei ambarcațiuni în apele rîulul 
Urubamba, la sud de orașul peruan 
Cuzco. Naufragiul a fost provocat de 
o pană a motorului. Persoanele afla
te la bord au făcut apel la visle. dar 
ambarcațiunea a fost tîrîtă și răstur
nată de curentul deosebit de pu
ternic.

Delegația economică po
loneză condusă de Tadeusz 
Wrzaszczyk, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, și-a încheiat 
vizita oficială în Franța. în discu
țiile purtate cu Jean Charbonelle, 
ministrul dezvoltării industriale șl 
științifice, au fost abordate aspecte 
vizînd posibilitățile de dezvoltare în 
perspectivă a colaborării în resortul 
construcțiilor de mașini din cele 
două țări.

Șomajul în Suedia.In luna 
ianuarie a acestui an, în Suedia 
existau 115 000 persoane în căutare 
de lucru. Față de luna decembrie 
1973, se înregistrase un spor de 
28 000 șomeri.

MARGINALII

DE EA „RĂZBOIUL FOTBALULUI"

Furtunile puternice care s-au abătut în ultimele zile asupra teritoriului 
Franței au provocat moartea a patru persoane și importante pagube ma
teriale. în fotografie: valuri dezlănțuite pe coasta franceză a Canalului 

Mînecii, unde vîntul a atins viteza de 185 kilometri pe oră

IA
cinci 

conflictul 
Salvador 
urmările 

să se 
afectînd 

foștii 
im- 

eco-
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La aproape 

ani de la 
armat dintre 
și Honduras 
lui continuă 
facă simțite, 
relațiile dintre 
beligeranți și, 
plicit, uniunea 
nomică a Americii 
Centrale. Ultima run
dă de tratative, des
fășurată timp de trei 
luni în capitala Mexi
cului, între reprezen
tanții țărilor amintite, 
s-a încheiat, recent, 
fără nici un rezultat.

Conflictul cu pricina 
a rămas cunoscut sub 
denumirea de „răz
boiul fotbalului", fiind
că a survenit imediat 
după scandalul pe
trecut cu prilejul me
ciului dintre repre
zentativele de fotbal 
ale celor două țări 
vecine în cadrul cam
pionatului mondial. Ar
mata Salvadorului a 
avansat în teritoriul 
Hondurasului și, după 
cîteva zile de ostili
tăți, s-au Înregistrat 
de ambele părți apro
ximativ 2 000 de morți 
și 5 000 de răniți. De
sigur, respectivul meci 
de 
doar 
de
unor

fotbal a avut 
rolul de pretext, 
„detonator" al 
rivalități lega

te de problema fron
tierelor și de alte 
cauze. Ambele țări se 
caracterizează prin- 
tr-o pronunțată îna
poiere economică (de
pind în proporție co- 
vîrșitoare de exportul 
cîtorva produse agri
cole) și prin existența 
unor structuri sociale 
arhaice, preponderent 
feudale în mediul ru
ral. Mai mult timp, 
dinspre Salvador — 
cea mai mică țară la- 
tino-americană ca su
prafață, dar cu circa 
160 locuitori pe kilo
metru pătrat — s-a 
produs o dislocare de
mografică spre Hon
duras, stat cu un te
ritoriu de cinci ori 
mai mare și cu o me
die de 
cui tori 
pătrat.
absorbiți în producție, 
șomerii salvadorieni îi 
concurau pe cei hon- 
durasieni — ceea 
reprezenta o 
nentă 
siune 
cîteva 
gență
lui Organizației Sta
telor Americane și in
tense acțiuni de me
diere, operațiunile mi
litare au încetat, însă

numai 23 lo
pe kilometru 
Neputînd fi

ce 
perma- 
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socială. După 

reuniuni de ur
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ruperea relațiilor din
tre cele două țări și 
închiderea 
pentru 
mărfuri 
negativ 
asupra 
cauză 
produsele 
ale Salvadorului erau 
absorbite în bună par
te de piața Hondura
sului — cit și asupra 
Pieței comune a 
mericii Centrale.

Pentru reluarea 
lațiilor, Salvadorul 
sistă ca mai întîi 
fie deschise frontie
rele și să fie restabi
lit traficul normal de 
mărfuri, în timp ce 
Hondurasul consideră 
că o asemenea conce
sie l-ar lipsi de un 
atu la negocierile pri
vind revizuirea fron
tierelor, fixate încă 
imprecis.

în aprilie urmează 
să se desfășoare o 
nouă rundă de trata
tive, tot la Ciudad de 
Mexico. în orice caz, 
unui conflict armat, 
fie chiar și cu titula
tură 
este 
bilă 
tratativelor.

granițelor 
traficul de 
s-au răsfrînt 
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cent expus la Paris. Căile 
ferate franceze au arătat 
mult interes, anunțîndu-și in
tenția de a testa aceste scaune, 
în cazul introducerii „multilax- 
ului" s-ar mări substanțial ca
pacitatea vagoanelor — avantaj 
deloc neglijabil.

• SALVAȚI ANIMA- 
LELE CU BLANĂ I Un a- 
devărat masacru se săvîrșește 
pe întreaga planetă pentru un 
unic scop: eleganța vestimenta
ră sau mai bine-zis profiturile 
mari obținute în industria blă
nurilor. Castori, lincși, hermine, 
zibeline, vizoni, vulpi și alte a- 
nimale cu blană sînt capturate 
în mod barbar. Numai în emi
sfera nordică pier în fiecare an 
40 milioane animale cu blană. 
Din cauza acestei decimări dis
pare de pe pămînt, în me
die, în fiecare an cîte o 
specie de mamifere. Ghepar
dul asiatic nu mai există. Sint 
pe cale de dispariție lutrul u- 
riaș, jaguarul, ghepardul afri
can, două specii de pantere și 
de leopard. In cinci ani, numă
rul tigrilor a scăzut de la 50 000 
la 3 000. Dacă nu vor fi luate 
măsuri la timp, scrie „Tribune 
de Geneve", toate animalele 
sălbatice a căror blană poate fl 
comercializată vor dispărea ra
pid și inevitabil.

• PE URMELE LUI
YETI. ° expediție japoneză
a sosit în Nepal, avînd un o- 
biectiv ieșit din comun : să-l 
filmeze pe Yeti, faimosul „om 
al zăpezilor". Deși deocamdată 
nu se știe bine dacă Yeti există 
în realitate sau e doar un rod 
al fanteziei, membrii expediției 
— proiectată să cerceteze par
tea centrală a Himalayei — sa 
arată optimiști în ce privește 
atingerea obiectivului.

• COMPUTERELE IN 
AJUTORUL... NAVETIȘ
TILOR. Ca urmare a crizei de 
benzină, în S.U.A. iau amploare 
programele „car-pool", formă 
de transport în comun — auto
buze sau mașini de 3—4 persoa
ne — pentru persoanele care 
pînă de curînd utilizau proprii
le lor automobile pentru depla
sările. uneori foarte lungi, oină 
la serviciu. în vederea stabilirii 
rutelor celor mai economicoase 
se apelează la „opiniile" com
puterelor, furnizate pe baza in
formațiilor primite (adresă, la
cul de muncă, ora de plecare).
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