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FONDUL PENTRU 
TEHNICA NOUĂ -
cheltuit în spiritul și litera legii!

înnoirea și modernizarea pro
ducției, ridicarea continuă a cali
tății acesteia reprezintă factori 
esențiali in promovarea progresului 
tehnic rapid în toate domeniile de 
activitate ale economiei 
Pentru îndeplinirea unor 
sarcini majore ce revin 
productive, de cercetare 
tare ș.a., incă din anul 
reglementări exprese, s-a hotărit 
înființarea fondului pentru teh
nica nouă. Destinația acestui fond 
este clară : finanțarea cheltu
ielilor privind asimilarea de noi 
produse și instalații, ‘ introducerea 
procedeelor tehnologice noi, moder
nizarea produselor sau a tehnolo
giilor existente, ca și a cheltuieli
lor pentru cercetări cu caracter 
aplicativ și de dezvoltare, executa
rea de stații experimentale și stan
duri de probă, achiziționarea d» 
licențe ș.a. Acest 
fond se consti
tuie anual, cen
tralizat. la dispo
ziția ministerelor 
și altor organe 
centrale, a comi
tetelor executive 
ale consiliilor 
populare județe
ne și se formea
ză pe baza con
tribuției Între
prinderilor subor
donate, prin a- 
aplicarea unor 
asupra prețului de Cost planificat, 
precum și din alte surse.

Corespunzător cerințelor promo
vării largi a progresului tehnic în 
toate ramurile economiei, fondul 
pentru tehnica nouă a sporit sub
stanțial, de Ia o perioadă la alta. 
In acest an, de pildă, el este de 
circa cinci ori mai mare fată <le 
cel de acum un deceniu. Iar utili
zarea judicioasă, gospodărească, a 
acestui fond de multe miliarde 
de lei s-a concretizat în introduce
rea mai rapidă a tehnicii noi în 
producție, in obținerea unor spo
ruri insemnatb de producție in
dustrială. Rezultate dintre cele 
mai bune s-au înregistrat, în 
acest sens, în industria con
strucțiilor de mașini, în chi
mie și . metalurgie. Turbina de 
330 MW. utilajele pentru liniile 
tehnologice de azotat de amoniu și 
uree, arzătoarele tipizate cu randa
ment ridicat pentru combustibili 
gazoși și lichizi, mașinile-unelte 
cu comandă numerică, strungurile 
automate, autocamioanele de 8 tone, 
echipate cu motor Diesel de 135 CP, 

' ‘ransformatorul de 250 MW, nume
roase tipuri de aparate electronice 
de măsură și control — iată doar 
citeva dintre creațiile industriale 
„de vîrf", apreciate în mod deose
bit în țară și peste hotare, creații 
realizate tocmai pe baza cheltuirii 
eficiente a fondului pentru teh
nica nouă.

Și totuși situația nu poate fi a- 
preciată ca satisfăcătoare, impu- 
nind măsuri ferme pentru în
tărirea ordinii și 
cheltuirea fondului 
nicii noi, pentru 
mai operativă în 
realizărilor cercetării 
In condiții de maximă eficiență 
economică. Aceasta este conclu- 
\__ ____

naționale, 
asemenea 
unităților 

și proiec- 
1963, prin

zia unui recent control efectuat în 
55 unități industriale de Curtea 
Superioară de Control Financiar, 
Împreună cu alte organe de specia
litate. Realizarea unor cercetări 
privind produse noi, fără ca bene
ficiarii acestora să le mai solicite ; 
tărăgănarea fabricării noilor sorti
mente și a valorificării în practică 
a unor licențe aduse pe bani grei 
din import sau, pur și simplu, fo
losirea fondului destinat tehnicii 
noi pentru cheltuieli privind pro
ducția curentă ori unele lucrări de 
investiții sint citeva din deficien
țele care au determinat diminuarea 
eficienței în utilizarea acestui foncL 
întreprinderea de ferite din Urzi- 
ceni a 
tru ani, cercetări în scopul obți
nerii de magneți pentru micromo- 
toare de ' " ~ ’
cercetări : aproape 1,9 milioane lei.

efectuat, în ultimii pa

aerotermă. Costul acestor
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„TESTĂRI"...

cote procentual»

pentru 
disciplinei in 

destinat teh- 
introducerea 

producție a 
științifice,

Intre timp însă beneficiarul po
tențial al magneților, întreprinde
rea de motoare electrice din Pi
tești, a scos din fabricație tipul de 
motoare la care urmau a se monta 
dispozitivele respective. Noua si4 
tțiație a fost comunicată din Vreme 
întreprinderii din Urziceni, dat 
aici ...cercetările au continuat. Pină 
cind ? Pină s-au cheltuit cei 1,9 
milioane lei.

Tot absența coordonării relațiilor 
dintre cercetare și producție, a pri
virii de ansamblu și de perspectivă 
în acest domeniu au favorizat chel
tuirea nejudicioasă a 2.4 milioane 
lei de întreprinderea „Metalul roșu" 
„din Cluj, pentru realizarea vapori- 
zatorului tip 1 200 și 2 100, deși uni
tățile care urmau să-l utilizeze — 
subordonate, de asemenea. Ministe
rului Industriei Ușoare — schimba
seră sistemul de vaporizare. In 
final, 1,3 milioane lei s-au irosit la 
întreprinderea „Unio" din Satu- 
Mare cu asimilarea a două tipuri de 
vagoane de marfă de 20 tone pen
tru căi ferate inguste ; cînd să se 
treacă la fabricația de serie s-a 
constatat că rețeaua acestui tip de 
cale ferată se restrînge, așa "* 
Dar banii se cheltuiseră.

Fondul pentru tehnică 
se folosește și in scopul 
ziționării de licențe. In majori
tatea cazurilor, aceste licențe au 
fost pe deplin valorificate, obținîn- 
du-se în producție efecte dintre 
cele mai bune. Există însă, din pă
cate, și situații nefavorabile. La în
treprinderea „Progresul" din Brăila, 
unitate de prestigiu a industriei 
construcțiilor de mașini grele,'după 
o licență străină se produce exca
vatorul hidraulic cu cupă de 0,4 șl 
0.6 m. Dar unele întreprinderi 
colaboratoare nu au asimilat re-

ca...

nouă 
achi-

Maistrul Nicola
Ieri încă, aceste rînduri, ieșite fierbinți din linotip, 

ar fi ajuns de indată sub ochii meșterului Nicola și 
ar fi trecut prin miinile sale iscusite în c.™ 
tipărite. Așa 
trecut prin 
„Sclnteii" de

Iar astăzi, ...... 
meserie, ani-nopți, el va citi niște rinduri, cele de 
față, fără să le fi mîngiiat mai intîi plumbul, și nu din 
ziarul cu care pleca de obicei in zori spre casă, ci 
diMr-unul primit de-a gata, nemeșterit de el. Dacă 
aș fi fost cineast, l-aș fi pindit in dimineața asta acasă

după cum, vreme de două 
miini și prin inimă toată 

a doua zi. Ieri incă...
pentru prima oară după 36

arta literei 
decenii i-a 

„materia"

de ani de

PICĂTURA DE CERNEALĂ

surprind pe peliculă cum își citește un tipograf»i? surprind pe peliculă cum tși citește un tipograf 
gazeta in prima zi a ieșirii sale la pensie.

Simplu și emoționant. în cadrul reuniunii noastre 
ad-hoc de tipografi și ziariști, a fost evocată o viață 
demnă de muncitor închinată răspindirii cuvintului 
partidului. Multe au rămas nerostite dar exprimate 
prin căldura stringerilor de mină, și mai multe au 
rămas in memoria nescrisă a colecției ziarului, in 
atmosfera trepidantă, concentrată a miilor de nopți pe
trecute și dăruite de Nicola între pagină și calandru. 
Și totul — evocările, florile, paharul de viață lungă — 
s-a desfășurat ca in atitea alte locuri de muncă din 
țara noastră, după noua tradiție a prețuirii destinelor 
împlinite.

Totul, cu excepția unui amănunt : graba lui Dumitru 
Nicola. De citeva ori, in plină festivitate, l-am auzit 
șoptind tovarășilor săi de muncă : „Hai băieți, gata, 
hai înapoi in tipografie... Să nu intirziem gazeta...". 
Acesta să fie pensionarul ? Ritmul specific meseriei 
sale, ritmul întregii sale vieți, un ritm interior al dato
riei și al răspunderii, îl însoțea și in această clipă de 
binemeritat răgaz, transmis ca întotdeauna, fluid 
proaspăt, linotipiștilor și paginatorilor din preajmă. Ce 
ne putea spune și ce ne putea lăsa mai mult, la 
despărțire, tovarășul Nicola ?

N-am auzit pină azi un mai frumos discurs de ieșire 
la pensie.

Victor VANTU

MUNCA NEÎNTRERUPTA

Rezultate bune 
la semănat

perele și subansamblele ce le-au 
fost repartizate. Ce au întreprins 
ministerul, centrala de resort dacă 
problema nu s-a rezolvat nici după 
trei âni de zile ?

Dar, cum se desprinde din sonda
jul efectuat de organele în drept, 
anomaliile în folosirea fondului 
de tehnică nouă sint și de altă na
tură ; din aceste sume ale statului 
s-au construit — prin deturnare — 
6ilozuri, s-au extins centrale teh
nice sau, pur și simplu, s-au inălțat 
locuințe și chiar... grajduri. Așa au 
înțeles să cheltuiască fondurile 
respective unele unități din econo
mia forestieră și industria mate
rialelor de construcții. în aceste 
cazuri este vorba de utilizarea 
nelegală a unor 
ocolirea controlului 
specialitate asupra 
crări de investiții.

de 
o altă practică. 
Pornind de la 
faptul că o re
glementare în vi
goare prevede 
posibilitatea 
credințării 
porare a 
produse noi, pen
tru a fi testate și 
a li se urmări 
comportarea în 
exploatare, o se
rie de unități in- 
ales din con- 

mașini și chimie) 
cadou produse rea- 
fonduri de tehnică 

fa- 
intre care, au- ’

fonduri, 
bancar 

acestor 
Bizară 
asemenea, și

prin 
de 

lu- 
este.

în- 
tem- 
unor

dustriale (mai 
strucția de 
au făcut...
lizate din 
nouă, dar și produse din 
bricația curentă 
toiurisme, televizoare, anvelope și 
alte bunuri de folosință îndelunga
tă — anumitor cetățeni 
nu-i interesau cituși 
„testele" respective și 
erau pregătiți să le 
Timp îndelungat, aceste 
nu au comunicat nici 
privind comportarea . _
respective — nici chiar cum func
ționau autoturismele încredințate 
spre îndelungată „testare". Bene
ficiau doar de „cadouri" din banii 
statului...

Fondul pentru tehnica nouă, 
ca oricare alte fonduri ce aparțin 
statului. întregului popor, trebuie 
cheltuit potrivit scopului său și cu 
o înaltă eficientă economică, 
ceasta 
cultativă, 
prinsă 
legii. ‘ ... ... _____ . ...
terzisă cu desăvîrșire folosirea a- 
cestui " ' ’ __ ..__
alte destinații decît cele prevăzute 
prin normele legale în vigoare, iată 
de ce se impun aplicate măsuri e- 
nergice, hotărîte, pentru prevenirea 
oricărei abateri. Potrivit indica
țiilor conducerii de partid, cadrele 
de conducere din ministere și alte 
organe centrale, din centrale și 
unități economice, ale consiliilor 
populare județene, ale organelor 
care avizează și aprobă utilizarea 
acestui fond au datoria să dove
dească maximă răspundere și exi
gență cînd angajează banii statu
lui, să respecte cu rigurozitate pre
vederile in acest domeniu, obliga
torii pentru toți.

nu este 
ci o 

din litera 
Iată de ce

pe care 
de puțin 

nici nu 
efectueze.
persoane 

un detaliu 
produselor

o cerință 
necesitate 

și spiritul 
trebuie in-

fond în alte scopuri, cu

Lingă inima Craiovei se 
Înalță marea cetate indus
trială — complexul de uzi
ne cu profil înrudit — Elec- 
troputere. „El-Putere“ îi 
spun craiovenii, oltenii.

In acest an jubiliar al 
României socialiste — „El- 
Putere" 
de veac 
aproape 
cu țara 
făurită, __ ___ ___  _
țări noi, operă a construc
ției socialiste.

— Cit 
asta de 
aici, de 
probe 
unde se 
mare, cu cincinalul în pa
tru ani — erau niște bălți 
cu stufăriș, era și un sta
dion modest — iși amintește 
maistrul Iulian Peter, șef 
de secție în această fabri
că de aparataj electric 
înaltă tensiune.

Aproape nu am prins 
veste cînd s-a înălțat aici, 
în această cîmpie blîndă a 
Craiovei, temerara cetate 
cuprinzînd un număr mare 
de fabrici. S-au născut una 
din alta, una pentru alta 
— și toate avind același 
mare obiectiv : înzestrarea 

‘ țării cu echipament ener
getic — și, mai departe, e- 
chiparea altor industrii 
energetice.

★
In hala fabricii de apa

rataj electric de înaltă ten
siune, secția „intreruptoa- 
re“, în fața operei finite, 
gata să-și ia zborul — mă 
simt stînjenit și derutat. 
Admir toată această alinie
re pe zeci de rinduri colo
rate a ciudatelor aparate de

împlinește un sfert 
de existență
de aceeași 

cea nouă — 
este opera

— este 
virstă 

și este 
acestei

se întinde uzina 
electroaparataj, de 
la standurile de 

și pină acolo, 
vede lozinca aia

de

de

Semănatul florii-soareiui pe ogoare
le județului Tulcea

liiirvWt -£7-31
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în unitățile agricole din județele 
Dolj, Mehedinți și Gorj s-a muncit 
duminica cu forțe sporite la efec
tuarea lucrărilor înscrise pe agenda 
campaniei de primăvară. Mecaniza
torii, țăranii cooperatori și lucrăto
rii din Întreprinderile agricole de 
stat din această parte a țării au a- 
rat, grăpat și discuit mai mult de 
8 000 hectare, au însămînțat cu di
ferite culturi 2 850 hectare, au reali
zat importante lucrări de îmbunătă
țiri funciare și de redare in circui
tul arabil a noi terenuri. Din bogata 
activitate de duminică reținem suc
cesul lucrătorilor din 68 unități de 
pe cuprinsul celor trei județe care 
au raportat încheierea semănatului 
culturilor din prima epocă.

★
Consiliul intercooperatist 

fica, județul Botoșani, 
șase cooperative agricole,

Frumu- 
cuprinde 

avînd 
o suprafață totală de 12 000 ha. 
Din acestea, 2 400 
prezintă terenuri 
pante ce pe alocuri depășesc 18 gra
de, iar alte 1 500 ha sint situate la 
mare distanță de sate. Iată ce ne-» 
apus ing. Petru Trocin, președintei» 
consiliului intercooperatist, despr» 
preocupările din acest sezon de lu
crări : •

— Problema eare se pune acum 
este menținerea apei în sol. A- 
ceasta se realizează prin executarea 
corectă a lucrărilor de pregătire a 
terenului. Printr-o organizare temei
nică a muncii tractoriștilor, 
lucrări au fost 
am întreprins acțiuni pentru 
«ti-uirea de 
unor canale 
și de alta a 
letele. Pină 
pate canale .
metri, acțiune la care au participat 
îndeosebi cooperatorii din Frumuși
ca, Nicolae Bălcescu și Flămînzi. în- 
trucît programul de lucrări prevedea

hectare 
deluroase.

re- 
cu

acest» 
terminate. Paralel, 

con- 
acumulări și săparea 

de irigații de o parte 
pîrîurilor Bahna și Mi- 
în prezent au fost să- 
pe o lungime de 7 000

și regularizarea celor două pîrîufi, 
întreaga acțiune s-a desfășurat în 
cooperare, după un plan bine stabi
lit, la care au participat in medie 
circa 1 000 de oameni. Chiar din luna 
aprilie, peste 200 hectare din cel mai 
fertil teren vor putea beneficia de 
apă.

Concomitent cu realizarea lucrări
lor de îmbunătățiri funciare se mun
cește cu sîrguință la executarea însă- 
mințărilor de primăvară. Faptul că 
a fost tnsămințată întreaga suprafață

Corespondențe din 
județele Dolj, Mehedinți, 
Gorj, Botoșani, Tulcea 

și Arad

ds 550 ha cu culturi din prima ur
gență este o dovadă că s-a muncit 
organizat. A început și semănatul 
sfeclei de zahăr, iar floarea-soarelui 
și porumbul, la gradul actual de do
tare, pot fi insămîntate in 9—10 zile. 
S-a stabilit un program de lucru cu 
sarcinile ce revin secțiilor de me
canizare, pe zile și pe fiecare trac
tor.

★
Pe ogoarele județului Tulcea s» 

lucrează din plin. Principalele forte, 
cum e și firesc, au fost mobilizate 
la semănat, pentru că zilele căldu
roase au accentuat procesul de eva
porare a apei din sol. Cu puține ex
cepții, unitățile agricole de stat și 
cooperatiste au terminat semănatul 
culturilor din prima epocă pe toate

suprafețele. Acum se lucrează In
tens la pregătirea patului germinativ 
și semănatul florii-soareiui. ba To- 
pologu, după ce au fost însămințat» 
cele 310 ha cu mazăre, borceag, in, 
lucernă, sfeclă furajeră s-a trecut la 
plantarea cartofilor și a arpagicului 
pentru ceapă uscată. De simbătă a 
început și semănatul florii-soareiui. 
în toate cooperativele agricole și în
treprinderile agricole de stat din ju
dețul Tulcea.

★
Simbătă, în județul Arad s-au lnsă- 

mințat ultimele hectare cu sfeclă de 
zahăr. Multă atenție s-a acordat și 
se acordă calității lucrărilor în coo
perativele agricole din Sofronea, 
Lalașinț, Secusigiu, Agrișul Mare, 
Răpsig, Buteni, Mailat și altele. Ing. 
Cornel Jurcă, președintele coopera
tivei agricole din Peregul Mare, re
lata : „însămînțăm ultimele supra
fețe- din cele 125 ha cu sfeclă de 
zahăr. După cum vedeți, mecanizato
rii pregătesc terenul cu combinato- 
rul, urmind ca imediat să intre se- 
mănătorile. Așa am procedat și pini 
acum ; terenul l-am pregătit cu cel 
mult 1-2- zile înainte de semănat 
pentru a menține umiditatea în sol 
și a asigura condițiile necesare unei 
bune germinații a semințelor. Semă
natul îl executăm cu 
binate cu grape, iar după ele tere
nul este tăvfilugit".

în ultimele zile a început semă
natul florii-soareiui. Cooperati
vele agricole din Fintînele, Mîndru- 
loc și Adea au încheiat această lu
crare. Pe județ, din suprafața totală 
de 11 000 hectare planificate au fost 
însămînțate peste 1 800 hectare. Pentru 
urgentarea acestei lucrări, în scopul 
evitării pierderilor de apă, la coope
rativele agricole din Horla, Ciutei, 
Caporal Alexa, Curtici, Moroda. Că
rând și altele, pregătirea terenului 
se execută numai pe măsură ce se 
lnsămințează floarea-soarelui.

3 mașini com-

AU INTRAT ÎN FUNCȚIUNE ÎNAINTE DE TERMEN
La Bîrlad

O nouă unitate pentru 
5 milioane de rulmenți
VASLUI (Corespondentul „Sclnteii", Vasile 

lancu). Ieri, duminică, la Birlad a intrat în funcțiu
ne cu 45 de zile mai devreme, o nouă capacitate de 
producție, de fapt, o adevărată fabrică, în ca
drul întreprinderii de rulmenți. Aici se vor pro
duce, anual, 5 milioane de rulmenți mici. Uni
tatea face parte dintr-un amplu program de ex
tindere -a întreprinderii bîrlădene care, la sfîr- 
șitul cincinalului, va ajunge la o producție de 
30 milioane de rulmenți.

Constructorii și colectivul de muncă al între
prinderii bîrlădene au adresat o telegramă C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin 
care se angajează să-și spdrească eforturile peii- 
tru a obține noi și însemnate succese în cinstea 
celei de-a XXX-a aniversări a eliberării patriei, 
și a celui de-al XI-lea Congres al partidului.

La termocentrala Brâila :

Al doilea grup de 210 M W
BRAILA (Corespondentul „Sclnteii", Valeriu 

Stoiu). Termocentrala Brăila a intrat într-o nouă 
etapă a dezvoltării sale. Eforturile susținute ale 
constructorilor și montorilor au fost încununate 
de un nou succes : a' intrat în funcțiune, înain
te de termen, al doilea grup energetic de 210 
MW. Instalația, care însumează un volum de 
peste 30 000 tone de echipamente industriale se 
remarcă printr-un înalt grad de funcționalitate, 
cu parametri la nivelul tehnicii mondiale.

Evenimentul intrării in funcțiune a celui de-al 
doilea grup energetic a coincis cu un remarca
bil rezultat al energeticlenilor brăileni : ei au 
realizat la primul grup de aceeași capacitate, 
dat în exploatare în septembrie 1973, o produc
ție suplimentară, față de planul Ia zi pe acest 

.an, de peste 60 milioane kWh energie electrică. 
Totodată, ei continuă în ritm sporit lucrările la 
cel de-al treilea grup de 210 MW cu termen de 
punere în funcțiune în septembrie a.c., precum 
și la cele două grupuri de cite 330 MW fiecare.

La întreprinderea metalurgică lași: 

Prin autodotare — 
o linie de țevi sudate
IAȘI (Corespondentul „Sclnteii", M. Corcaci).

— La Uzina metalurgică din Iași a intrat în fa
bricație o nouă linie tehnologică pentru țevi su
date de 76 mm, cu o capacitate de 25 000 tone 
pe an. Noua linie este concepută, proiectată și 
montată în întregime cu forțele proprii ale în
treprinderii, cu o lună de zile înainte de ter
men. O contribuție principală au adus colective
le secției mecano-energetic, condusă de inginer 
Titus Hen,

Chiar din primele zile de Ia intrarea sa în 
funcțiune, noua linie s-a comportat excelent. In 
numai o decadă s-au realizat aici peste 250 tone 
țevi sudate- de foarte bună calitate. In baza e- 
cestor succese, colectivul noii linii tehnologice 
s-a angajat să atingă parametrii proiectați pină 
la 23 August, in loc de sfîrșitul anului 1974, 
cum era stabilit inițial.

leri, la munca patriotica in parcul 
tineretului din Capltalâ

Foto : S. Cristian

fi J

toat» mărimile, de toate 
formele — dar mi-ar tre
bui să cunosc toată fizica, 
toată electricitatea și toată 
tehnica mondială, pentru 
să pot să le prezint și 
scriu despre ele.

— Aparataje electrice 
înaltă tensiune — i 
Încurajează maistrul Iulian

ca 
să

de 
mă

MAREA PERFORMANȚĂ
spre care tinde mișcarea noastră sportivă

Atragerea tuturor cetățenilor la practicarea
exercițiilor fizice și a sportului

Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. din februarie-martie 1973, do
cument de cea lăaai mare insemnătate pentru dezvoltarea continuă 
a educației fizice și sportului in țara noastră, a înrîurit decisiv 
întreaga activitate a mișcării sportive din ultimul an. Despre evo
luția mișcării sportive, din martie 1973 și pină astăzi, un redactor al 
ziarului „Scînteia" a purtat o convorbire cu tovarășul general-loco- 
tenent MARIN DRAGNEA, prim-vicepreședinte al C.N.E.F.S.

■

întrebare : Ce socotiți că a 
eîștigat mișcarea noastră spor
tivă în răstimpul care a trecut 
de la apariția hotăririi ?

Răspuns : Hotărirea Comitetului 
Central al P.C.R. a reafirmat rolul 1

cercare. îmi arată dosarul 
cu hîrtii :

— Se definitivează titlul 
de muncitori fruntași pe 
1973. Și e un lucru foarte 
greu.

Problema o exprimă mai 
exact șeful secției celule- 
linie, Gavril Avramescu :

— Este o problemă de cu-

VATRA ENERGETICĂ

A CRAIOVEI (I)

CUM SĂ-I ALEGI
PE FRUNTAȘI ?

Peter — și începe să mi 
le prezinte și eu încep să. 
le uit, să le încurc, prefe
rind să le privesc pe dea
supra, să le admir înfățișa
rea complicată, privind fru
musețea halei, benzile ru
lante, muncitoarele, mun
citorii absorbiți de munca 
lor. Iulian Peter 
tru ‘prelucrări 
Prin reprofilare — 
vesel — sint universal. Este 
șeful secției „întreruptoa- 
re“. Se duce la o ședință, 
cu o problemă delicată și 
care îi pune sufletul la in

este mais- 
mecanice. 

spune

get. Cum să faci, pe cin» 
să evidențiezi dintre atî- 
ția ? Pină la urmă rămin, 
spunem noi, fruntași între 
fruntași.

Mi se pare că am găsit 
un fir sau un conflict, o 
idee în stare să-mi susțină 
reportajul acesta, cu pro
punerea fruntașilor — și 
mă decid să merg, în conti
nuare, pe acest fir, pe acest 
conflict din inima oameni
lor. Ajung în fabrica de 
transformatoare medii. Pe 
locul acestei uzine, în niște 
ateliere modeste, muncito-

rll fabricau cîndva semă
nători, cutii de cremă, roa
be. Eîectroputere a luat 
ființă în 1949. Maistrul elec
trotehnic Dumitru Nicola- 
escu, șeful atelierului de 
montaj la transformatoarele 
medii, lucrează de 20 de 
ani in această uzină. Și el 
are propuși fruntași : 
Rată, bobinator, cu 
medii, de 15 ani în Elec- 
troputere ; maistrul 
getic Mihail Vasile, cu școa
la de maiștri, cu liceul teo
retic, de 14 ani in uzină. 
Cînd s-au angajat ei în uzi
nă — erau 75 de oameni și 
se numea „sectorul tinere
tului". Acum sint 1 200 de 
oameni. Produc transfor
matoare de forță pentru 
transportul energiei elec
trice și transformatoare 
pentru locomotivele elec
trice. Iulian Cîmpeanu — 
șef de echipă la atelierul 
montaj general — este din 
1960 în uzină. Este frun
taș. Frații gemeni Ion și 
Vereș Dinu sint din 1955 
în uzină. Sint fruntași. Tot 
printre primii muncitori în 
uzină, șef de atelier la sec
ția transformatori este Vir
gil Cucu. Și el a propus nu
meroși fruntași. Mă opresc 
Ia diverse locuri de muncă, 
rămin în tăcere lingă oa
menii absorbiți de munca 
lor, ingenioasă, atentă, mi
găloasă^ Din frămîntările 
acelea, cu propunerile de 
fruntași — nu se simte ni
mic în felul liniștit, concen
trat, calm, In care lucrează 
oamenii.

Ion 
studii
ener-

Traian COSOVEI
(Continuare in pag a II-a)

pe care partidul 
acordă educației 
definind-o drept 
res național, parte componentă în 
procesul de formare multilaterală a 
omului societății socialiste. Efectul 
de prim ordin a fost acela că mișca
rea sportivă a fost orientată cu fața 
spre mase, avînd ca scop principal 
întărirea sănătății poporului. în Ca
pitală și in județe, sub conducerea 
organelor și organizațiilor partidu
lui, s-a acționat cu mai multă insis
tență, cu spirit de inițiativă și spirit 
responsabil pentru atragerea cetățe
nilor la practicarea exercițiilor fi
zice și a sporturilor. Putem spune 
deci că s-au simțit din plin conse
cințele binefăcătoare ale conducerii, 
Îndrumării și sprijinului pe care or
ganele și organizațiile de partid 
le-au exercitat asupra mișcării spor
tive.

De asemenea, drept urmare a în
vestirii Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport cu calitatea 
de organ central cu autoritate depli
nă în toate domeniile sportului, s-a 
întărit rolul acestui organ, de deci
zie. control și îndrumare unitare. 
S-au creat astfel posibilități consi
derabile de a se concentra toate ca
pacitățile de care dispun organiza
țiile obștești și de stat cu atribuții 
în privința sportului la activitatea

șl statul nostru îl 
fizice și sportive, 
activitate de inte-

de cuprindere a populației, ca și la 
dobindirea unor performanțe supe-, 
noare. Plenara C.N.E.F.S., desfășu
rată nu de mult, și-a fixat atenția 
tocmai asupra mobilizării forțelor și 
mijloacelor de care dispune mișca
rea sportivă pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor ce i-au fost 
trasate de către conducerea partidu
lui.

întrebare : In ultimul an, pe 
linia aplicării prevederilor docu
mentului de partid, C.N.E.F.S. 
și celelalte organizații cu înda
toriri legale in sport au între
prins un șir de măsuri. Care 
credeți că sint in momentul de 
față acțiunile, direcțiile de ac
tivitate pe care trebuie să se 
pună accente deosebite I

Răspuns : Sarcina de bază a miș
cării noastre sportive este păstrarea 
și întărirea continuă a sănătății po
porului prin exerciții fizice și sport 
de masă. Astăzi, Ia dispoziția 
noastră stă un sistem de activități 
cuprinzătoare, organizat în lumina 
indicațiilor conducerii de partid : 
complexul polisportiv „Sport și să
nătate" pentru toți cetățenii de am
bele sexe, de toate vîrstele și ocu
pațiile, apoi, „Cupa tineretului", 
programele de educație fizică și nor
mele de apreciere a elevilor și stu
denților, de asemenea, gimnastica la

Interviu realizat de 
Valerlu MIRONESCU

(Continuare în pag. a IIX-a)
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Carnet cultural
EXPOZIȚII Premiere cinematografice

• „A IV-a ANIVERSARE A 
CREÂRII FRONTULUI NAȚIONAL 
AL CAMBODGIEI ȘI A FORȚE
LOR ARMATE POPULARE DE ELI
BERARE NAȚIONALĂ A CAMBOD- 
GIEI“ se intitulează expoziția de fo
tografii deschisă în sala A.A.F., (str 
Brezoianu nr. 23).

Un nou film românesc

• GABRIELA PĂTULEA-DRAGUȚ 
prezintă la galeriile „Orizont" (bd. 
N. Bălcescu nr. 23) o expoziție de 
pictură.

• La galeriile „Apollo" (Calea Vic
toriei nr. 56) s-a deschis o nouă 
expoziție semnată de pictorița LUCIA 
IOAN și sculptorul NICAPETRE.

• INGO GLASS a deschis la ga
leriile „Simeza" (bd. Magheru nr. 20) 
o expoziție de sculptură.

• PORȚILE ALBASTRE ALE 
ORAȘULUI — producție a Casei de 
filme numărul patru. Scenariul : Ma
rin Preda. Regia Mircea Mureșan. 
Imaginea : Gheorghe Viorel Todan. 
Muzica: Doru Stănculescu. Decoruri: 
arh. Liviu Popa. în distribuție : Ro
meo Pop, Costel Constantin, Dan 
Nuțu, Ion Caramitru. Dumitru Fur- 
dui, ArriZa Pellea, Dumitru Rucă- 
reanu, ^milia Dobrin, Matei Alexan
dru, Aurel Cioranu.

• LUMINILE ORAȘULUI — pro
ducție a studiourilor americane, ce-

lebrul film în regia iui Charlie Cha
plin, care a incîntat milioane de 

■ spectatori. Muzica : Charlie Chaplin
Cu : Charlie Chaplin, Virginia Cherill, 
Harry Myers, Florence Lee, Allan 
Garcia.

• RIO LOBO — producție a stu
diourilor americane, in regia lui Ho
ward Hawks. Muzica Jerry Gold
smith. Cu John Wayne, Jorge Rivero, 
Jack Elam, Jennifer O’Oneill. Un 
western pasionant, pe Care critica 
îl consideră ca o a treia verigă a 
unei fresce unice începută cu „Rio 
Bravo" și „El Dorado".

SCENA

culturale județene

tv

• In cadrul manifestărilor consacra
te aniversării a trei decenii de la 
victoria insurecției armate antifasciste 
și apropiatului congres al parti
dului, la Satu-Mare a avut loc ver
nisajul expoziției artiștilor plastici 
sătmăreni sub auspiciile Comitetului 
județean de cultură și educație so
cialistă și filialei județene a U.A.P. 
Cele peste 80 de lucrări (pictură, 
grafică, sculptură, artă decorativă) 
expuse de' 37 de artiști transpun Cu 
o vie sensibilitate și forță ț emoțio
nală freamătul muncii creatoare din 
industrie, de pe șantiere și ogoare, 
aspirațiile nobile de progres și pace 
ale poporului nostru (Octav Gru- 
meza).

PREMIERE TEATRALE

• Pictorul ieșean Victor Mihăiles- 
cu-Craiu nu și-a uitat satul natal — 
Belcești, cea mai mare comună din 
județul Iași. El a pregătit pentru a- 
ceastă comună o serie de lucrări în 
ulei și guașă, deschizînd cu ele o ex
poziție in cadrul școlii generale din 
localitate. Expoziția face parte din 
manifestările consacrate celor două 
evenimente naționale din acest an — 
a XXX-a aniversare a 
și al XI-lea Congres 
(M. Corcaci).

eliberârii țării 
al partidului

orășenesc din• Sălile muzeului
Rm. Sărat au găzduit miercuri (20) 
vernisajul unei expoziții de grafică, 
înscrisă în programul manifestărilor 
„Lunii culturii buzoiene", expoziția 
reunește lucrările a 8 
din cenaclul Buzău al
Bâzu).

artiști plastici
U.A.P. (Mihai

orășenești de 
avut loc ver-

foaierul Casei 
din Bistrița a 
unei noi expoziții de pictură 

naturi statice

• In 
cultură 
nisajul 
cuprinzînd portrete,
și peisaje semnate de pictorul bistri- 
țean Virgil Bob. (Ion Angliei).

EVOCAREA —
NICOLAE DARĂSCU

In cadrul programului de evocări 
inițiat de Muzeul de Artă ăl Republi
cii Socialiste România, (secția de 
popularizare, studii și documentare), 
evocări menite să apropie marele pu
blic de personalități dintre cele mai 
de seamă ale artei românești, marți, 
26 martie, ora 18, la sediul muzeului 
din str. Știrbei Vodă nr. 1 va avea 
loc simpozionul Nicolae Dărăscu. In 
cadrul acestei manifestări vor lua 
cuvintul : Pavel Codiță, artist plastic, 
Paula Constantinescu, muzeograf 
principal, prof. dr. Horia Dumitres
cu, colecționar de artă, Ada Geo Me- 
drea, artist plastic, Mioara Minules- 
cu. artist plastic, Eugenia Ștefănescu, 
artist plastic.

• TEATRU TV prezintă marți, 26 . 
martie 1974, pe programul I — spec
tacolul realizat în premieră TV 
„Pescărușul" de A. P. Cehov. Adap
tarea pentru televiziune și regia : 
Petre Sava Băleanu.

• Azi, la ora 17,30, EMISIUNEA 
TV ÎN LIMBA MAGHIARA pre
zintă primul său spectacol de teatru 
„Hilaries", adaptare de Petre Bokor. 
după o dramă de Deăk Taniăs.

In rolul principal : Kovăcs Gyorgy, 
artist al poporului. - •
Pâter. Spectacolul 
limba română.

• TEATRUL DE STAT DIN SI
BIU a prezentat, in ‘ 
mondiale a teatrului", __
mieră pe țară din creația dramatică 
originală : piesa in două părți „Chi- 
țimia" de Ion Băieșu. Regia : Andrei 
Belgrader.

• TEATRUL DE STAT DIN TG. 
MUREȘ, secția română, a prezentat 
în premieră, in cadrul activității'de 
studio „Atelier ’74", piesa lui Her
man Wonk „Procesul rebelilor de pe 
Caine". Regia : Gh. Harag.

• TEATRUL DRAMATIC „G. BA- 
COVIA" din Bacău își invită spec
tatorii la premiera absolută a pie- 
•ei lui Mihai Sabin „Totul intr-o 
noapte". Regia : Cristian Munteanu.

• TEATRUL „VALEA JIULUI" 
DIN PETROȘANI anunță cea de-a 
patra premieră a stagiunii cu farsa 
lirică a lui Aurel Baranga : „Sici
liana". Regia : Marcel Soma.

• Colectivul TEATRULUI DE PĂ
PUȘI DIN CLUJ a prezentat în pre
mieră pe țară pentru preșcolari, 
piesa „Tip-top" de Doina Tănăsescn, 
în regia lui Ildiko Kovacs. Mi
cii spectatori au putut viziona in 
holul teatrului o expoziție de desene 
ale elevilor claselor I—IV de la Li
ceul nr. 12. (Corespondentul „Scîn
teii", Al. Mureșan).

SĂPTĂMINĂ TEATRULUI 
„GIULEȘT1

Săptămină teatrului „Giulești", 
care începe azi, va fi consacrată în 
întregime dramaturgiei românești. 
Vor fi prezentate cu acest prilej, 
„Năpasta" d? I- L. Caragiale, „Răz
bunarea sufleorului" de V. I. Popa, 
„...Eseu" de T. Mușatescu, „Mește
rul Manole" de Lucian Blaga, „Casa 
care a fugit pe ușă" de Petru 
Vintilă, „Comedie cu olteni" de Gh. 
Vlad, „Simbăta la Veritas" de M. R. 
lacoban, un spectacol de poezie și 
muzică românească, o manifestare 
închinată epigramei și epigramlștl- 
lor.

Dintre evenimentele săptămlnii a- 
mintim faptul că teatrul „Ciulești" 
va găzdui azi, la ora 17,30. „Ce
naclul Flacăra" și vernisajul unei 
expoziții.

TEATRUL „AL. DAVILA 
DIN PITEȘTI - 25 DE ANI 

DE ACTIVITATE —

Regia : Bokor 
este titrat in

în cinstea „Zilei 
o nouă pre*

TEATRUL „AL. DAVILA” DIN
PITEȘTI aniversează 25 de-ani de la

întemeiere. Dintre manifestările or
ganizate intre 29 martie — 4 aprilie, 
cu prilejul acestei sărbători a colec
tivului piteștean, menționăm : des
chiderea unei expoziții retrospective, 
un simpozion consacrat activității 
teatrului de-a lungul sfertului de 
vead ce a trecut, prezentarea a două 
premiere : „Nunta din Perugia" de 
Al. Kirițescu și „Fata bună din cer" 
de Corneliu Leu, precum și a altor 

. montări ale teatrului.
Teatrul Național „I. L. Caragiale" 

și teatrul „Bulandra" vor onora prin 
prezentarea unora dintre spectaco
lele lor sărbătoarea colegilor piteș- 
teni. •

TURNEE IN CAPITALA
• în dorința de â face cunoscută 

și in Capitală 6 parte din activita
tea experimentală întreprinsă in ca-, 
drill Studioului, TEATRUL DE DRA
MA ȘI COMEDIE DIN CONSTANȚA 
va prezenta, în sala Teatrului Mic :

— azi, luni, 25 martie, ora 17 și 
Ora 20 : „Neînțelegerea" de Albert 
Camus, în regia și scenografia lui 
Andrei Belgrader.

— marți. 26 martie, ora 17 și 20 : 
„Hai la nouri de vinzare" și „De 
genul feminin", spectacol compus, 
realizat integral de actrițele Agatha 
Nlcolau și Ana Mirena, pe versuri 
din lirica universală.

* 
„ȚĂNDĂRICĂ" 

LA „FESTIVALUL 
INTERNAȚIONAL 

AL TEATRELOR DE PĂPUȘI 
DIN SPANIA"

în perioada 25 martie — 7 
TEATRUL „ȚĂNDĂRICĂ" 
prinde un turneu in Spania,
drill „Festivalului internațional 
teatrelor de păpuși", organizat 
această țară. în cursul turneului, ce 
va include orașele Saragosa, Bilbao 
ș’. Madrid, teatrul bucureștean va 
prezenta pentru copii : spectacolul 
„Ileana Sînziana", adaptare după un 
basm popular de Alecu Popovicl și 
Viniciu Gafița, iar pentru adulți : 
„Cele trei neveste ale lui Don Cris
tobal", prelucrare după piese și poe
me ale lui Federico Garcia Lorca.de 
Valentin Silvestru. Cele două spec
tacole, realizate in regla Margaretei 
Niculescu și in scenografia pictori
țelor Ella Conovici și Mioara Buescu, 
vor fi susținute in limba spaniolă.

♦
TEZAUR DE VERS 

ȘI CÎNTEC ROMANESC

aprilie, 
între- 

în ca- 
al 
in

*

Scenă din spectacolul in premieră T.V. — „Pescărușul", de A. P. Cehov

Radioteleviziunea română, redacția 
emisiunilor cultural-artistice organi
zează azi, 25 martie, ora 20, in Stu
dioul de concdrte din str. Nuferilor 
62—64. recitalul „Tezaur de vers și 
rintec românesc". Recită : Emil Botta, 
artist emerit, Simona Bondoc, Adela 
Mărculescu, Elena Sereda, Marina 
Maican, Maria Rotaru, Adina* Po
pescu, Mariana Cercel, Mircea Albu- 
lescu. Silviu Stănculescu, Emil Lip- 
tac. George Carabin, Ion Marinescu. 
Dinu Ianculescu, Traian Stănescu, 
Costel Constantin. Lucian Muscurel, 
Mibai Velcescu, Mihai Niculescu.

Cîntă : Dan Mușetescu, Mira 
Moreno, Constantin Bobescu-junior. 
Participă, de asemenea, Corul Radio- 
televiziunii (dirijor : Aurel Grigoraș) 
și o formație a corului de copii al 
Radioteleviziunii (dirijor : Elena Vi- 
cica). Regia artistică : Tltel Constan
tinescu.

TÎRGOVIȘTE (Corespondentul 
„Scînteii", Constantin Soci). — Viața 
spirituală a județului Dîmbovița este 
dominată de ample acțiuni politico- 
educative Sub titlul „Mesaje dim- 
bovițene In timp", organizate în 
pragul marelui jubileu al eliberării 
patriei, La Tirgoviște, Pucioasa, Gă- 
ești, Titu, Moreni și Fieni, precum și 
în alte numeroase localități : Drago- 
dana, Răzvad, Brănești. Lungulețu, 
Mănești, Dragomirești, Voinești, Buc- 
șani au fost organizate festivaluri și 
concursuri artistice, spectacole pentru 
fruntașii în producție, manifestări 
speciale pentru tinerii cooperatori și 

■ mecanizatori, simpozioane, dezba
teri, sesiuni de comunicări științifice, 
festivaluri ale muzicii și poeziei, în- 
tîlniri cu oameni de știință, expoziții 
de pictură, grafică și sculptură.
• BOTOȘANI (Prin telefon de 
la Tiberiu Brăescu). — Sub generi
cul „Mîndru plai, în cînt și joc" au 
Ioc, în comunele județului Botoșani, 
ample manifestări cultural-educative 
de masă. încadrate intr-un șir de ac
țiuni dedicate celei de-a XXX-a ani
versări a eliberării. Ele cuprind, 
între altele, numeroase întreceri 
corale, concursuri ale recitatorilor, 
expoziții de artă populară, seri cultu- 
ral-distractive. Repertoriul promovat 
include cîntece revoluționare și pa-

' tri otice, poezie politică, dansuri cu 
- temă. • PITEȘTI (Coresponden

tul „Scînteii", Gheorghe Cirstea). 
— Duminică, în 9 centre ale ju
dețului Argeș — Priboieni, Rucăr, 
Leordeni, Poiana Lacului, Domnești 
etc — a inceput faza intercomunală a 
celui de-al 11-lea concurs al forma
țiilor muzical-coregrafice și brigăzilor 
artistice de agitație. Pe scenele sătești 
s-au întrecut mii de artiști amatori 
cuprinși in coruri, ansambluri folclo
rice, formații de dansuri etc. • ARAD 
(Corespondentul „Scînteii", Constantin 
Simion). Simbătă și duminică la Arad 
a avut loc cea de-a doua ediție a fes
tivalului județean de muzică ușoară 
„Ritmurile tinereții". Desfășurat în 
cadrul acțiunilor cultural-educative, 
închinate celei de-a XXX-a aniversări 
a eliberării patriei și celui de-al XI- 
lea Congres al P.C.R., festivalul a 
relinit tineri interpreți muncitori, 
elevi din județul și municipiul Arad, 
formațiile orchestrale de muzică 
ușoară de la întreprinderea de strun
guri, întreprinderea textilă „U.T.A.", 
întreprinderea de vagoane, Casa oră
șenească de cultură Pîncota și Liceul 
industrial de construcții civile Arad. 
Cîștigătorilor festivalului le-au fost 
acordate ca premii trofeele „Ghioce
lul tinereții, pențru soliști vocali, și 
„Ghitara tinereții", pentru orchestre
le de muzică ușoară. • TG. MUREȘ 
(Corespondentul „Scînteii". Deaki Lo
rand). — Tradiționala „Săptămină cul- 
tural-artistică sighișoreană". la a 
patra sa ediție a cunoscut o deosebi
tă amploare. Prima zi a manifestării 
a cuprins spectacolul muzical-core- 
grafic „Te cîntăm patrie, te slăvim 
partid", o intîlnire cu pionieri și șco
lari pe tema „25 de ani de la înfiin
țarea primelor detașamente de pio
nieri", urmată de un film do
cumentar, concursul de poezie.
• DEVA (Corespondentul „Scînteii", 
Sabin Ionescu). — Timp de două zile 
(23—24 martie a.c.), pe scena casei

'de cultură din Petroșani s-a desfă
șurat festivalul-concurs de muzică 
ușoară și poezie, generos omagiu adus 
muncii minerilor din Valea Jiului — 
intitulat „Cintecul adîncului". Aflat 
la cea de-a IlI-a ediție, festivalul a 
adus în confruntare publică peste 
100 de soliști de muzică ușoară româ
nească și poeți, care își desfășoară 
activitatea in formațiile artistice de 
amatori sau la cercurile literare 
pe lingă cluburi și 
cultură din localitățile Văii Jiului, 
cît și din alte șapte județe ale țării.
• BISTRIȚA-NASĂUD. (Corespon
dentul „Scînteii", Ion Anghcl). La

. Bistrița a avut loc duminică festiva
lul folcloric intitulat „Cîntec și joe 
din bătrîni". Festivalul a debutat cu 
o paradă a portului popular. Apoi, 
pe scena casei orășenești de cultură 
au evoluat 34 de formații muzical- 
coregrafice.

de
casele de

Condiții mal 
bune de munca

Be la Tîrnăven! a 
sosit o scrisoare care 
semnala că, în anu
mite sectoare din 
cadrul combinatului 
chimic din localita
te, condițiile de mun
că sînt îngreunate 
datorită aerului viciat 
de praf. Totodată, se 
sesizau unele defi
ciente de ordin gos
podăresc. Consiliul o- 
rășenesc al sindicate
lor Tirnăveni, căruia 
i-am adresat sesizarea 
spre rezolvare, ne-a 
făcut cunoscut urmă
toarele : „Este adevă
rat că la combinat 
sînt locuri de muncă 
unde în anumite pe
rioade praful din at
mosferă depășește li
mitele admise. Puri
ficarea aerului ne 
preocupă continuu și 
prin măsurile de îm
bunătățire luate an de 
in s-a redus treptat 
nocivitatea mediului ; 
dar rezultatele nu sînt 
încă la nivelul cerin
țelor... în vederea mo
dernizării tehnologiilor 
de fabricație și îmbu
nătățirii condițiilor de 
muncă, în prezent este 
în studiu reamplasarea 
utilajelor de la atelie
rul de' faianță și în
locuirea celor de teh
nicitate jredusă, gene
ratoare de praf. cu 
altele la nivelul teh
nicii actuale. Prin rea
lizarea acestor moder
nizări, sursele de de
gajare a prafului vor 
fi mult diminuate".

Referindu-se la spa
tiile destinate vestia
relor, răspunsul pre
cizează că „în cadrul 
lucrărilor de investiții 
din combinat, în pre
zent se realizează o 
mărire de capacitate 
la instalația de gresie 
din cadrul atelierului 
de faianță, cu termen 
de punere în funcțiu
ne la 1 iulie a.c. Rea
lizarea investiției a 
impus eliberarea unor 
spații (inclusiv ,, ves
tiare) și concentrarea 
activității in suprafe
țele neafectate de lu
crările respective". In 
răspuns se subliniază, 
însă, că odată cu a- 
ceste lucrări de dez
voltare și moderni
zare se va realiza și 
un grup social care va 
satisface cerințele 
muncitorilor din acest 
atelier.

Cum adicâ, deta
șat în interesul 
învățâmîntului ?

De la Direcția invă- 
țămint preșcolar și ge
nerai obligatoriu, din 
cadrul Ministerului E- 
ducației și Invățămin-

tului, am primit un 
răspuns, semnat de 
tov. Marieta Sava, di
rector, din care redăm 
esențialul. „Profesorul 
Bungețeanu Ion (din 
comuna Butoiești, ju
dețul Mehedinți, n.n.) 
se face vinovat de fap
tul că. in anul școlar 
1972—1973. a folosit 
bătaia in școală. De a- 
semenea, a practicat 
jocuri de noroc (sbl. 
ns.), fapt pentru care 
a fost amendat cu 
suma de 3 000 lei... 
Pentru abaterile să- 
vîrșite, profesorul B. I. 
a fost sancționat de 
Inspectoratul școlar 
județean Mehedinți cu 
„avertisment" ( ? !). 
Inspectoratul va ur
mări. în continuare, 
felul cum își desfășoa
ră activitatea profeso
rul B.r., atit în școală, 
cît și în afara școlii, 
și în cazul cînd va 
constata abateri . va 
lua măsurile corespun
zătoare".

Or, tocmai în asta 
constă nedumerirea ce
lor șase părinți, sem
natari ai scrisorii : că 
nu s-au luat pînă a- 
c.uiM măsuri potrivit 
gravității faptelor re
probabile ale profeso
rului Bungețeanu ! 
Pentru că nu este vor
ba doar de faptul că 
„dascălul" a mingîiat 
o dată perciunii vreu
nui copil obraznic sau 
a scăpat întîmplător 
zarurile pe catifeaua 
verde a mesei lungi 
din cancelarie. în scri
soare se spunea clar : 
„De-a lungul carierei 
sale, de 5—6 ani. a a- 
vut foarte multe recla- 
mații pentru toate fe
lurile de abateri, dar 
nu s-au luat măsuri 
severe, ci numai for
male, ceea ce l-a încu
rajat să le repete". Se 
relata astfel despre un 
„tragic scandal petre
cut în școală, cind 
prof. B.I.. cu maxilarul 
rupt și desfigurat, a 
ajuns in spital 56 zile. 
9-a luat atunci strania 
măsură ca' B.I.. >provo
catorul' scan^âiilui, să 
fie detașat, îh ‘intere
sul invățămintulul 
(conform cărui regula
ment ?). pentru cîteva 
luni în comuna Gro- 
zești". Reîntors la 
Butoiești, el ,,a conti
nuat cu bătaia dură în 
școală, ajungînd ca să 
lovească doi elevi în 
așa hal, incit unul să 
cadă jos, leșinat, iar 
de la altul să sară sin- 
gele pe catalog în 
fața Întregii clase". 
Dar prof. B.I. obține 
din nou o hîrtie pe 
care scrie „detașare 
în interesul învăță- 
mintului de la 1 oc
tombrie 1973 Ia 31 au
gust 1974. Oare pen
tru un recidivist în 
abateri, este normală

și suficientă această 
măsură 1 Noi nu do- 
rim să mai vină îna
poi în comuna noas
tră". Poți să nu, fii de 
acord cu acest punct 
de vedere al semnata
rilor, părinți și locui
tori ai satului, care 
s-au săturat, pur și 
simplu, de un aseme
nea dascăl ?

Concis, la obiect

Consiliul popular al 
județului Alba : „Din 
verificarea efectuată 
s-a constatat că mate
rialele luate de Gliga 
Liviu, directorul Fabri
cii de industrie locală 
Sebeș, din demolarea 
morii satului Căpilna, 
au fost evaluate la un 
procent de uzură mai 
mare și în cantitate 
mai mică decît în rea
litate, fapt pentru care 
a fost obligat la plata 
sumei de 3 575 lei, va
loare pe care a achi
tat-o în timpul cerce
tărilor, Biroul comite
tului orășenesc de par
tid Sebeș l-a sancțio
nat cu ‘vot de blam".

Consiliul popular al 
județului Vrancea : 
„S-a verificat situația 
la fața locului și s-a 
constatat că arhiva 
fostei comune Păulești 
se află la fostul conta
bil. S-a stabilit ca a- 
ceasta să fie de ur
gență ordonată, inven
tariată și selecționată. 
Precizăm că arhiva a 
fost preluată și depo
zitată la consiliul 
popular comunal Vrin- 
cio.aia".

Consiliul popular al 
comunei Negru Vodă, 
județul Constanța : 
„Au fost luate măsuri 
de repunere în func
țiune a laboratorului 
de cofetărie, lucrarea 
fiind în curs de exe
cuție cu posibilități de 
a fi gata în luna mar
tie a.c. în legătură cu 
spațiul pentru călă
torii care așteaptă în 

. stația I.T.A„j am luat 
măsuri, dft- amenajare 
a unei cabine care va 
fi terminată la jumă
tatea anului".

Departamentul căi
lor ferate : „Din cer
cetările întreprinse a 
rezultat că pentru so
sirea cu întîrziere la 
destinație a transpor
tului sus-menționat (33 
de saci cu porumb 
n.n.) se fac vinovați 
salariații stației Pi
tești și Schitu Golești, 
care au fost sancțio
nați disciplinar. Au 
fost luate măsuri pen
tru prevenirea și eli
minarea neglijențelor 
in domeniul expediții
lor de coletărie pe ca
lea ferată".

Neculai ROȘCA

PROGRAMUL I

16.30 —Emisiune în limba ma
ghiară.

19,05 —- Grecia — țara porturilor. 
Reportaj de Corneliu Leu.

19,20 — 1001 de seri : Callmero.
19.30 — Telejurnal.
20,00 — Ancheta TV ; Răspunsuri 

și răspunderi. „A cui e 
vina

20,40 —• Revista literar-artistică
TV. • Literatură : Șezătoa
re la întreprinderea ..Repu
blica**. • Opinii de Nicolae 
Balotă. Teatru • Plastică.

21,23 — „Șoimul** — film artistic 
realizat de Televiziunea, en
gleză, după cartea lui T. H. 
White. Interpretează Duncan 
Carse. Film premiat la Fes
tivalul de la San Francisco.

22,15 — 24 de ore.

PROGRAMUL II

17.30 — Telex.
17,35 — Album coral.
17.45 — „Ferestre deschise spre’ 

lume“. Filmul documentar 
de lung metraj „De ce A- 
merica ?** semnat în 1959 de 
cunoscutul realizator al TV 
franceze Fr£d6ric Rossif.

19.20 — 1001 de seri.
19.30 — Telejurnal.
20,00 — Film serial pentru co

pii : „Comoara din 13 case** 
(reluare).

20,25 — Muzică românească în 
contemporaneitate. Profi
luri : Marțian Negrea.

11,00 — Viața economică.
11.20 — Senza Rete — spectacol 

muzical-distractiv realizat de 
Televiziunea italiană în sala 
Teatrului mare din Napoli — 
cu Milva, Nino Ferrer. Di
rijor : Pino Calvi. Regia : 
Enzo Trapani.

21.45 — File de album : Schell 
Brașovului.

22,00 — Cărți și idei. Drumul mu
zicologiei spre sinteze. Opi
nii asupra lucrărilor : „Hro
nicul muzicii românești*4 de 
O.L. Cosma și „Relații mu
zicale franco-române*4 de V. 
Tomescu. Participă : Gheor
ghe Firea, Doru Popovicl și 
Radu Gheciu.

O NOUĂ 
Șl MODERNĂ 
AUTOGARÂ 

LA CLUJ
CLUJ (Corespondentul „Scîn

teii", Al. Mureșan). — La Cluj a 
început construcția unei noi și 
moderne autbgări pentru o ca
pacitate zilnică de peste 30 000 
de călători. Proiectată de către 
Institutul de proiectări în 
transporturi și încredințată spre 
execuție întreprinderii de con
strucții căi ferate, clădirea, 
avind 4 niveluri, va dispune de 
36 de peroane pentru plecarea 
și sosirea autobuzelor, cu intrări 
și ieșiri din două părți ; o mare 
sală de așteptare, prevăzută cu 
ghișee moderne pentru elibera
rea biletelor ; birouri pentru 
dispeceratul de mișcare, revizori 
tehnici, șeful de stație etc. în- 
viitor se va instala aici și o 
stație de radio-recepție pentru 
verificarea mașinilor. Tot aici 
va fi amplasat și un dispensar 
medical. La etajele autogării 
este prevăzut un cămin cu peiste 
100 de locuri pentru șoferii 
nefamiliști. Pentru prevenirea 
poluării fonice și chimice, auto
gara va fi înconjurată ' de un 
gard viu. Noua autogară va fi 
dată în folosință la sfirșitul 
acestui an.

(Urmare din pag. D
Fabrica de locomotive — 

hala de montaj general a 
locomotivelor Diesel și Die
sel electrice.

— Aici, la construcția lo
comotivelor — spune mais
trul Stelian Stegaru, secre
tarul organizației de par
tid de la montaj — avem 
oameni care au învins gre
utățile începutului, munci
tori căliți. Uzina era mică 
atunci — oamenii lucrau 
pe afară, nu era spațiu, nu. 
era hala asta. Stelian Ste
garu lucrează In uzină din 
1951. El montează pe loco
motive motorul Diesel, 
îmi arată lingă o locomoti
vă un colos metalic și îmi 
explică : — Asta este inima 
locomotivei, vine de la Re
șița și are 28 de tone greu
tate. Dar generatorul este 
de aici, de la Electroputere.

în interiorul uriașelor cu
tii, echipele de oameni lu
crează ascunse în țesătura 
de fire, panouri și vo
lume ciudate. E foarte pu
țin spațiu liber intr-o lo
comotivă !

Deodată, In hală răsună 
clopotul podului rulant și 
maistrul Stegaru mă chea
mă.

— Venițl să-1 vedeți pe 
Tacă 1 El este singurul care 
face operația asta, care 
cere nu numai meserie, dar 
șl curaj, un sistem nervos 
de oțel 1

Nu prinsesem de veste 
Cînd începuse operația. Po
dul rulant apucase în cleș
tele ltii o locomotivă, o 
ridicase de pe osiile provi
zorii, de pe postamentul 
pe care se efectuase mon
tajul, lunecase cu ea la 
înălțime, pe deasupra șiru
lui de locomotive și acum 
se oprise și cu manevre

Din sălile de concert
• Astă 

ora 20, se 
magial „D. D. Botez". Interpretează 
corul Filarmonicii „George Enescu"

• Mîine, ora 18,00, sub genericul 
„Creația contemporană între experi
ment și valoare" va avea loc la Stu
dioul de concert din str. Nuferilor, 
un concert-dezbatere. Se vor 
lucrări de Adalbert Winkler, 
Dumitrescu, Cornel Cezar, 
Păutza.

• Simfonicul Radioteleviziunii, joi 
27 martie, ora 20,00, ne propune o re-

seară, la Ateneul Român, 
va prezenta un concert o-

unui punct din patul de 
oțel al caroseriei, luminînd 
cu lanterna un anumit 
punct, urmărind coborirea 
locomotivei, fără să ob
serve parcă uriașa greu
tate care plutește asupra 
lui. Abia acum, fără să-ți 
mai poți lua ochii de la 
omul cu lanterna intrat 
acolo, ca să dirijeze și să

audia 
Iancu 
Sabin

Intîlnire cu dirijorul Ludovic Baci șl 
cu tînăra pianistă Dana Protopo- 
pescu.

• Concertele Filarmonicii, joi 28, 
vineri 29 martie, Ateneul Român, ora 
20,00, vor fi dirijate de Mihai Bredi- 
ceanu. Soliști : Harry Datyner (El
veția), Ludovic Spiss, Dan Iordă-' 
chescu.

• Iată un moment cameral aștep
tat cU interes de melomani : recita
lul contrabasistului Wolfgang Guttler 
(duminică, 31 martie, ora 20, Sala 
mică apelatului).

din cind In cînd. Cei de 
pe margine li reiau co
menzile, macaragiul exe
cută în secunde ; locomo
tiva a coborit mult, pe 
Tacă il mai vedem doar 
printr-o fișie de cițiva 
centimetri, luminat numai 
de lanterna Iui. i se văd 
miinile cuprinzînd axul 
acela de oțel gros, al Io-

Cwn să-i alegi pe fruntași ?
Încete, prudente, cu opriri 
și iarăși mișcări atente o 
cobora și voia să o așeze 
pe boghiurile, pe roțile ei 
definitive.

Jos. așezate pe linia fe
rată, de care de aci înainte 
nu se vor mai despărți, 
boghiurile, roțile noi aș
teaptă uriașa, superba po
vară. Iar intre boghiuri, 
strecurat în fierăria lor, și 
locomotiva care plutește 
deasupra, coborind cite 
puțin — lăcătușul Tacă 
Ion, vestitul, teribilul Tacă, 
cu o lanternă în mînă, în
genuncheat, aplecat asupra

potrivească cu miinile lui 
îmbucarea perfectă a loco
motivei pe boghiuri — 
abia acuma, aruncind pri
viri pline de teamă spre 
locomotivă, spre podul ru
lant, spre cabluri, spre 
cleștele de oțel care strîn- 
ge locomotiva — apar în
doiala, îngrijorarea, spai
ma : să nu greșească ma
caragiul. să nu se defec
teze macaraua, să nu. se 
rupă cablul, să nu se rupă 
unul din cleștele care 
strînge marginile de jos 
ale locomotivei. Lăcătușul 
Tacă stă însă îngenuncheat 
acolo, cu lanterna și strigă

comotivei, și strigînd co
menzi pentru mișcări infi
nitezimale ca axul să in
tre perfect în locul lui. Si, 
o clipă, ai senzația că lo
comotiva il va prinde pe 
om acolo. Locomotiva a 
atins boghiurile, uriașele 
arcuri se așează. Operația 
s-a terminat.

— Cu Tacă nu mal aveți 
cind să vorbiți, nu-1 mai 
prindeți acum — revine 
maistrul Stegaru. El acuma 
a început reglarea, verifi
carea locomotivei — nu 
mai are timp I

într-adevăr — vajnicul, 
admirabilul lăcătuș Tacă

nu mai este lingă noi : î! 
văd la celălalt capăt al 
locomotivei, absorbit de 
munca lui. Acum locomo
tiva nu mai plutește Sus
pendată deasupra capului 
său, ci stă cuminte în a- 
ceastă sală albă și liniștită. 
Dar efortul muncitorului, 
grija și răspunderea lui — 
solicitarea întregii ființe 
nu sînt mai mici. Este 
vorba de munca, de efor
turile a mii de oameni, 
este vorba de mii de cai 
putere : este vorba de vii
toarele sute de mii. mili
oane de kilometri de cale 
ferată parcurși cu mari vi
teze; este vorbă de mii de 
garnituri de tren cu pro
dusele țării, este vorba de 
mii de trenuri pline cu 
oameni — și este vorba de 
prestigiul acestei cetăți in
dustriale numită prescurtat 
„El-Putere“. Eroarea nu 
este admisă ! După un 
drum de 22 de ani in uzi
nă, dupij 22 de ani de exis
tență muncitorească, fostul 
fecior de țărani verifică 
locomotivele Diesel, veri
fică perfecțiunea tehnicii 
celei mai înalte. Drumul 
său, al . miilor de oameni 
harnici, pricepuți și pasio
nați ai acestei cetăți in
dustriale exprimă exact 
resursele, capacitatea po
porului nostru, forța revo
luției și înălțimea la care 
revoluția i-a adus pe oa
menii noștri.

Costel,
Abia Intrat în biroul 

șefului postului de miliție 
din Agapia, județul 
Neamț, omul își spuse, 
dintr-o suflare, tot nădu
ful :

— Mi-a dispărut băia
tul. Costel. Toată ziua 
l-am căutat. Nici pe la 
școală n-a trecut. V-aș 
ruga...

— Cum vă numiți 7 — 
întrebă plutonierul Nico
lae Saiu.

— Cum. adicătelea... 
cum mă numesc ? Doar 
știți bine cine sînt.

— Cînd e vorba de o 
reclamație trebuie să no
tez exact cine și de ce, 
cum și ce fel. unde și 
cind...

— Mă cheamă Vasile 
Basma. Dar eu nu reclam 
nimic. Am venit să mă 
ajutați să-mi găsesc băia
tul.

— Băiatul dumitale e 
în misiune.

— în mi... mi... ce 7
— în mi-si-u-ne 1

★
...în ziua aceea. îm

preună cu Ana, surioara 
mai mare, Costel s-a dus 
după apă la fintina din 
punctul numit „Poeniță". 
Acolo, Costel l-a întîlnit 
pe un tînăr trecut puțin 
de 20 de ani, vinjos, pe 
care nu-1 mai văzuse 
pînă atunci.

— Unde stai, mă. țîcă ? 
— l-a întrebat necunoscu
tul pe Costel.

— Pe-aici, pe-aproape.
— $i cum te cheamă 1
— Ca pe tata.
— Și pe taică-tău 1
— Ca pe taică-său.
— Ești afurisit de isteț, 

da-mi placi. Ia spune-mi : 
pe nenea milițianul Lai 
văzut prin sat ?

Costel întîrzie răspun
sul.

— Af auzit, mă. ce 
te-am întrebat 7

— Am auzit ce m-ațf 
întrebat. Dar de ce m-ați 
întrebat ?

— De-aîa !

detectivul din Agapia
Necunoscutul mormăi 

ceva și se depărtă. Apoi, 
veni in urma lui Costel 
și a surioarei. Copiii au 
intrat și s-au încuiat in 
casă. Costel și-a făcut din 
geamul odăii din față 
post de observare. Necu
noscutul s-a plimbat în
colo și încoace pe uliță, 
pînă seara tîrziu. Costel 
nu l-a slăbit din ochi.

A doua zi, dimineața, 
cînd Costel îl văzu din 
nou pe necunoscutul ace
la strecurîndu-se tiptil

eu am alergat tot într-o 
fugă, vreo doi kilometri, 
pînă l-am găsit pe nenea 
Zaharia, sergentul.

între timp, necunoscu
tul se afundase în ’ pădu
re. Fugea de rupea pă1 
mîntul, cu gîndul de a a- 
junge cît mai repede la 
mănăstirea Agapia. unde 
i se putea pierde urma in 
mulțimea vizitatorilor, 
mai ales că era si zi de 
tîrg. Sergentul de mili
ție Zaharia opri o mașină 
și o porniră amîndoi spre

Reluăm un fapt

din FAPTUL DIVERS
în ograda mătușii Anica 
Lascu, ieși din casă și se 
ascunse după gard. în 
timp ce forța ușa casei, 
necunoscutul îl zări pe 
băiat și o rupse la sănă
toasa. Costel — pe urme
le lui 1 Sări peste garduri, 
peste șanțuri, ținîndu-se 
ca scaiul după el.

— Mă, dacă te mai ții 
de mine. îți dau una, 
de-ai să vezi stele verzi.

Costel se prefăcu că se 
întoarce;' dar din nou îl 
urmări și mai abitir. Așa 
cum ii spusese odată ta
tăl său, care făcuse ar
mata la grăniceri : „Cînd 
ți-ai pus ceva în cap. să 
nu te lași, că ești laș !“ 
Cind urmăritul văzu că 
băiatul strigase după încă 
un ajutor, cetățeanul Va
sile Ieșanu, o rupse și 
mai tare la fugă spre pă
dure.

— Văzînd una ca asta 
— ne povestea Costel — 
am rugat-o pe mătușa 
Virginia lui nea Mihăiles- 
cu să vadă dacă nu se în
toarce sau dacă n-o ia 
cumva în altă parte. Iar

Agapia, pentru a-1 tăia 
calea.

îl căutară pe necunos
cut pe la toate bufetele 
și stînele din jur, printre 
excursioniști. Nu era ni
căieri Tîrziu. după-amia- 
ză, cel doi întîlniră un 
tractor staționînd la mar
ginea unei păduri și, lin
gă el, un om dormind. 
Dar nu dormea. Se pre
făcea că doarme. Și nu 
era altul decit necunos
cutul urmărit o zi . în
treagă...

* ★
Dus la postul de mili

ție, necunoscutul s-a do
vedit a fi un infractor în
răit și periculos. Se nu
mește Petru Boboc. Avea 
serviciul in Brașov și „te
renul de operație" prin 
părțile Neamțului, de 
unde era de fel și pe 
unde venea, din cînd în 
cînd. să dea cite o lovi
tură. comițînd. pină a- 
tunci. nouă spargeri. După 
ce „opera", pe-aci ți-e 
drumul, înapoi la Brașov, 
unde preschimba în bani 
obiectele de valoare pe

care, chipurile, le aduse
se de la „rudele" din 
Moldova. Așa se și ex
plică faptul că n-a fost 
prins atit de repede. Ve
nea, fura, dispărea. Nu 
mai înainte de a „cerce
ta" atent terenul, de a 
„ochi" casele unde ar pu
tea Intra mai ușor și dacă 
„nenea milițianul" e pe-a
proape sau nu. Așa cum 
făcuse și in ziua în care 
Costel cu surioara lui. 
Ana. se duseseră după 
apă la fintina din „Poe- 
niță".

★
— Băiatul dumitale e 

In misiune.
— în mi... mi... ce 7
— în mi-si-u-ne. Dacă 

nu crezi, poftim.
Și plutonierul deschide 

ușa de alături, arătîn- 
du-i-1 pe Costel. alături 
de anchetator, fată în față 
cu infractorul.

— Aveți un băiat minu
nat. Să vă trăiască ! — 
spuse plutonierul.

Apoi, într-una din zi
lele următoare, cînd ta
tăl lui Costel se întilni cu 
directorul școlii din Fi- 
lioara. Toma Melinte, a- 
cesta îi spuse :

— Fiul dumitale, elevul 
Basma Constantin, din- 
tr-a V-a. a fost citat în 
careul detașamentului de 
pionieri. Bravo lui !

Cind l-am reîntilnit zi
lele acestea pe eroul fap
tului nostru divers cu ti
tlul „Pionierul detectiv", 
acesta își scria, într-o o- 
daie, „țema pentru aca
să". O casă cu brîie aioas- 
tre și cerdac din lemn cio
plit, așezată sub streași
nă „codrilor de aramă" 
și a nădurii de argint" de 
la Văratec. Iar surioara 
lui s-a duș să ne aducă 
ană cu limpezimi de cris
tal de la fintina din „Poc
nită"...

Ion MANEA 
Petre POPA

/

Lorca.de


PAGINA 3SCÎNTEIA — luni 25 martie 1974

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT Vizitele delegației Camerei ZIUA NAȚIONALĂ A GRECIEI^

CROSUL BALCANIC, DOMINAT

DE ATLETII NOȘTRI
în localitatea iugoslavă Velenje, 

ieri s-au desfășurat întrecerile .ce
lei de-a XlX-a ediții a Crosului 
balcanic, competiție de tradiție in 
atletismul din Bulgaria, Grecia, Iu
goslavia, Turcia și România. Ma
rele cros a prilejuit reprezentanți-

„Mondialele" de hochei
pe gheață

După desfășurarea a două etape, 
în clasamentul Campionatului mon
dial de hochei pe gheață (grupa B) 
pe primul loc se află echipa Olandei 
cu 4 puncte (golaveraj 14—5), ur
mată de formațiile R. F. Germania 
4 puncte (13—5), S.U.A. 4 puncte 
(12—4), România — 2 puncte (15—8), 
Iugoslavia — 2 puncte (10—8), Japo
nia, Norvegia și Austria — toate cu 
0 puncte.

Meciul dintre echipele R. F. Ger
mania și Japoniei, disputat sîmbătă

Campionate
în campionatul de rugbi ai divi

zionarelor A ieri o nouă surpriză : 
Sportul studențesc — echipă cu nu
meroși internaționali — a pierdut 
in fața formației Politehnica Ia >5 
F>—H). în rest, rezultate normale.

oate doar scorul strîns dintre Farul
Dinamo (9—7, la Constanța) 'pro

duce o anume nedumerire, întrucît 
formația constănțeană are un plus 
evident de forță. în celelalte trei 
partide de ieri : C.S.M. Sibiu — 
Steaua 3—12, Universitatea Timi
șoara — Gloria 12—6, Grivița roșie — 
Agronomia Cluj 37—4.

în sala sporturilor de la Floreasea, 
duminică, în cadrul campionatului 
masculin de baschet, echipa Univer
sității din Timișoara a reușit să dis
pună cu scorul de 66—64 de Steaua. 
Dinamo a întrecut cu 93—63 pe 
I.E.F.S., iar Universitatea Cluj a cîș- 
tigat cu 82—70 jocul cu Farul Con
stanța. s.

BACAU (Corespondentul „Scîn
teii", Gh. Baltă). — Timp de 3 zile 
la Bacău și Buhuși s-au desfășurat 
turnee ale echipelor divizionare de 
handbal dotate cu „Cupa primăve
rii". La Bacău, trofeul a fost dispu-

'ACTUALITATEA LA FOTBAL
• Ieri la Slatina echipele repre

zentative de juniori ale României și 
Turciei s-au întâlnit pentru a doua 
oară (prima partidă a avut loc vi
neri lg Pitești, încheindu-se cu 2—0 
pentru juniorii noștri). De data a- 
ceasta scorul meciului a fost 1—0, 
tot pentru echipa României. A mar
cat — din penalti — Elisei.

★
e Pe stadionul Giulești din Capi

tală s-a disputat, ieri dimineață, 
meciul internațional amical de fot
bal dintre reprezentativa de juni
ori a Braziliei și selecționata de ti
neret a clubului Rapid. Partida s-a 
încheiat la egalitate : 0—0. Echipa 
de juniori a Braziliei urmează să 
întâlnească miercuri, la Pitești, se
lecționata similară a României.

★
O Campionatul diviziei A se reia 

miercuri. Etapa a XXI-a programea
ză următoarele meciuri : Dinamo — 
U.T.A., Steaua — A.S.A. Tg. Mureș, 
C.S.M. Reșița — C.F.R. Cluj, Univer
sitatea Cluj — Rapid, F.C. Argeș — 
Stelgul roșu, S.C. Bacău — Sportul 
st' .mțesc, Politehnica Iași — Uni
versitatea Craiova, F.C. Constanța — 
Politehnica Timișoara, Jiul — F.C. 
Petrolul.

DIVIZIA B
Seria I. Ceahlăul Piatra Neamț — 

Caraimanul Bușteni 4—0, C.S.U. 
Galați _  Celuloza Călărași 3—2,
Progresul Brăila — F.C. Galați 0—0, 
Metalul Plopeni — Victoria Roman 
3—0. Constructorul Galați — Viitorul 
Vaslui 1—0. S.C. Tulcea — Oțelul

9 9
lor atletismului nostru o frumoasă 
afirmare. Din cele 10 titluri au cîș
tigat șapte : toate cele cinci pe 
echipe și două în cursele indivi
duale, prin Gheorghe Ghipu (la ti
neret) și Viorica Neagu (la ju
nioare).

(grupa B)
seara tirziu, s-a încheiat cu . scorul 
de 6—1 (1—0. 4—0, 1—1) în favoa
rea hocheiștilor vest-germani.

Duminică la amiază, in grupa B 
a campionatului mondial de hochei 
pe gheață de la Liubliana, echipa 
S.U.A. a învins cu greu : 5—3 (2—1, 
0—2, 3—0) echipa Norvegiei. In con
tinuare, un rezultat-surpriză : Japo
nia — Olanda 8—5.

l La închiderea ediției, meciul 
România—Iugoslavia era în curs de 
desfășurare.

— competiții
tat între formațiile masculine C.S.U. 
Galați, Dinamo Brașov, „Carom" 
Gh. Gheorghiu-Dej și Știința din lo
calitate, iar la Buhuși între echipele 
feminine C.S.U. și „Voința" din Iași, 
„Rulmentul" Brașov și „Textila" din 
Buhuși. Meciurile au constituit o re
petiție generală făcută de formațiile 
respective, cu o săptămînă înainte 
de începerea campionatului. Majori
tatea echipelor s-au dovedit bine 
pregătite, oferind miilor de amatori 
din cele două orașe spectacole a- 
greablle, de un bun nivel tehnic. 
Trofeele au fost cîștigate de forma
țiile din localitățile respective : 
„Știința" Bacău și „Textila" Buhuși.

Duminică s-au încheiat întreceri
le din cadrul „Cupei Doljului" la 
handbal, competiție organizată de 
către consiliul județean pentru edu
cație fizică și sport și inspectoratul 
școlar județean. La juniori, din cele 
20 de formații prezente in concurs, 
primul loc a fost ocupat de echipa 
reprezentativă a școlii sportive nr. 
2 București, la fete, și de cea a șco
lii sportive din Constanța, la băieți. 
La seniori, pe locul I s-au situat 
formația întreprinderii „Indepen
dența" Sibiu, (la băieți) și cea de la 
„Teba“-Arad, (la fete).

Galați 1—0, C.F.R. Pașcani — Metalul 
Mija 2—1, Știința Bacău — C.S.M. 
Suceava 1—0, Gloria Buzău — Pe- 

, trplul Moinești 9—2.
După 20 de etape, în clasament 

conduce Gloria Buzău (29 p)i Pe lo
cul doi _  Știința Bacău (28 p). Pe
locul trei — Metalul Plopeni (27 p.).

Seria a II-a. Metalul București — 
Minerul Motru 2—0, Nitramonia Fă
găraș — Carpați Brașov 3—0, Du
nărea Giurgiu — Autobuzul Bucu
rești 0—3, Progresul București — 
Tractorul Brașov 0—1, Electroputere 
Craiova — Flacăra Moreni 1—0, Me
talul Drobeta Turnu-Severin — Șoi
mii Sibiu 1—1, C.S. Tirgoviște — 
C.S. Rimnicu-Vîlcea 2—2, Dinamo 
Slatina — Șantierul naval Oltenița 
2—0, Metrom Brașov — Gaz metan 
Mediaș 1—0.

In fruntea clasamentului, după 20 
de etape, C.S. Rimnicu-Vilcea (27 p), 
Șoimii Sibiu (26 p.), Tractorul Bra
șov (25 p.).

Seria a IlI-a. Gloria Bistrița — : 
Corvinul Hunedoara 2—2, Arieșul 
Turda — U.M. Timișoara 1—0, O- 
limpia Oradea — Victoria Cărei 2 0, 
C.F.R. Timișoara — F.C. Bihor 1—0, 
Industria sîrmei Cîmpia Turzii — 
Vulturii Textila Lugoj 3—1, Unirea 
Arad — Minerul Cavnic 1—0, Mi
nerul Anina -— Minerul Baia Mare 
2—2, Metalurgistul Cugir — Mure
șul Deva 1—0, Olimpia Satu-Mare — 
Textila Odorhei 1—0.

In clasament, după 20 de etape, 
conduce echipa Olimpia Satu-Mare 
(28 p.), urmată de F.C. Bihor (24 p.).

Schi in plină Populare a R. D. Germane
primăvară

STÎNA DE VALE (Corespondentul 
„Scînteii", Dumitru Gâță). — Muncei și 
Poeni — două înălțimi în împărăția 
de molid a Apusenilor, situate la 
peste 1 400 m altitudine, în depresiu
nea cărora se află frumoasa stațiune 
climaterică Stâna de Vale — au găz
duit. simbătă și duminică. pentru 
prima oară, campionatul național al 
României ele schi și. în paralel, o 
competiție internațională, la care au 
participat sportivi fruntași din Polo
nia, Ungaria și România.

Organizată sub denumirpa „Cupa 
Stâna de Vale", competiția a reunit 
la start sportivi, în afară de cei 
oaspeți, de la cluburile ..Brașovia". 
„Tractorul", „Steagul roșu", „Dina
mo" din Brașov. I.E.F.S. București, 
Institutul pedagogic din Oradea, 
Școala sportivă din Rîșnov.

Pe o zăpadă foarte bună — în timp 
ce la Oradea, la o distantă de 100 
de kilometri, termometrul indica 
plus 26 grade — schiorii și schioare- 
le s-au intrecut în probe de fond, 
slalom special și ștafetă. Pe primele 
locuri s-au clasat. în cadrul campio
natului național pe 1974 : la 30 km 
fond bărbați — Nicolae Dudu de la 
Institutul de educație fizică și sport 
București, iar la 10 km fond senioa
re — Adriana Barabaș, de la „Trac
torul" Brașov. în celelalte probe de 
fond, la slalom și ștafetă, primele 
locuri au fost ocupate de sportivii 
polonezi,

întreceri sportive 
pentru arădeni...
ARAD (Corespondentul „Scînteii", 

Constantin Șimion). — Consiliul ju
dețean al sindicatelor Arad, cu spri
jinul asociațiilor sportive din între
prinderile și instituțiile arădene, a 
organizat, la pădurea Ceala, prima 
etapă a „Crosului sindicatelor", la 
care au participat circa 500 de sala- 
riați. Tot în pădurea Ceala s-a des
fășurat prima etapă a concursului de 
orientare turistică, dotat cu cupa 
consiliului județean ăl sindicatelor. 
Au luat parte peste 120 de echipe 
feminine și masculine din Întreprin
derile și instituțiile arădene.

...și mehedințeni
Două mii de tineri din municipiul 

Drobeta Turnu-Severin au luat parte, 
duminică dimineața, la primele ma
nifestări înscrise pe agenda ediției 
de vară a „Cupei tineretului". In 
pădurea Crihala, pe stadionul 
„1 Mai", precum și pe terenurile de 
sport ale școlilor din municipiu s-au 
desfășurat un cros al primăverii, 
jocuri de volei, handbal, fotbal etc. 
Acțiuni asemănătoare, la care au 
participat mai mult de 10 000 tineri 
și tinere, au fost inițiate la Orșova, * 
Baia dc Aramă, Strehaia. Vinju- 
Mare, precum și în 51 așezări rurale 
din județul Mehedinți.

Pe Stadionul tineretului, un cros al tineretului I Ieri dimi
neața, în incinta binecunoscutului complex sportiv bucu- 
reștean au avut loc alergări de cros pentru elevii și ele
vele școlilor și liceelor din sectorul 1. în imagine, un 

start al celor mai tinere concurente

Ultimele meciuri de pregătire și verificare ale echipelor 
feminine de handbal, inaintea noului campionat național. 
Ieri, pe terenul „Progresul", Rapid — C.S.U. Construcții 

(în imagine — o fază din acest meci)
Foto : S. Cristian

Membrii delegației Camerei Popu
lare a R.D. Germane, condusă de 
Gerald Getting, președintele Came
rei, însoțiți de Maria Groza, vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționale,

Plenare ale comitetelor județene ale U.T.C. 
și ale consiliilor ’uniunilor asociațiilor

studenților
Săptămînă trecută, au avut loc în 

județele Alba. Argeș. Brașov, Co- 
vasna, Constanța, Dîmbovița, Gorj, 
Harghita, Hunedoara, Ialomița, Il
fov, Olt, Sibiu, Suceava,. Sălaj, Tul
cea, Vrancea plenare ale comitete
lor județene ale U.T.C., iar în jude
țele Cluj și Iași, plenare comune 
ale comitetelor județene ale U.T.C. 
și consiliilor U.A.S.C. De asemenea, 
a avut loc plenara comună a. Comi
tetului municipal al U.T.C. și a 
Consiliului U.A.S.C. București.

Desfășurate într-o atmosferă cu 
pronunțat caracter de lucru, în lu
mina orientărilor și indicațiilor date 
recent de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la ședința de analiză cu Biroul Co
mitetului Central al U.T.C. și Bi
roul Comitetului Executiv al Consi
liului U.A.S.C.R., lucrările plenare
lor au supus unei ample și exigente 
analize activitatea organelor și or
ganizațiilor U.T.C., a asociațiilor 
studenților comuniști, stabilind, pe 
această bază, măsuri concrete in 
vederea îmbunătățirii generale a 
muncii politico-educative, a intensi
ficării eforturilor pentru educarea 
comunistă a tinerei generații și an
trenarea sa activă la înfăptuirea 
programului partidului de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate. In plenare au fost viu 
dezbătute sarcinile izvorîte din im
perativele etapei actuale de dezvol
tare a țării, necesitatea creșterii ro
lului tinerei generații, a prezenței 
sale dinamice în cadrul. întrecerii 
„Tineretul — factor activ în îndepli
nirea cincinalului Înainte de ter
men", parte integrantă a întrecerii

Noul complex turistic — „Stejarul"
Duminică a fost pus la dispoziția 

turiștilor complexul „Stejarul". Si
tuat în pădurea Băisa, pe șoseaua 
națională Botoșani-Suceava, noul 
obiectiv dispune de un restaurant cu 
105 locuri, bar, o terasă cu peste 600 
de locuri, precum și de spații de ca
zare în camere de cite I sau 2 pa
turi. 

au vizitat, în cursul zilei de dumi
nică, Muzeul de istorie al Republicii 
Socialiste România și Muzeul de 
artă.

(Agerpres)

comuniști
socialiste, a eforturilor de muncă 
ale întregului nostru popor.

Relcvînd marile posibilități de 
care dispun organizațiile U.T.C. ,și 
asociațiile studenților comuniști, de 
a întări și amplifica, sub conduce
rea organelor și organizațiilor de 
partid, întreaga activitate politicp-e- 
ducativă, plenarele au stabilit măsu
rile adecvate pentru intensificarea 
educării tinerei generații în spiritul 
cultului față de muncă, al dezvoltă
rii combativității revoluționare, pen
tru ridicarea continuă a conștiinței 
socialiste a tineretului și încetățeni- 
rea principiilor eticii și echității co
muniste în viața și activitatea fie
cărui tânăr.

Exprimînd profunde mulțumiri 
conducerii de partid și de stat pen
tru grija permanentă față de forma
rea și educarea comunistă a tinerei 
generații, față de crearea celor mai 
bune condiții în vederea afirmării 
sale active în viața economică și so
cială, plenarele au adoptat, intr-o 
atmosferă de puternică angajare po
litică, telegrame adresate Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se evidențiază 
hotărîrea entuziastă a tineretului și 
studenților, a U.T.C. și U.A.S.C.R. 
de a da viață indicațiilor și sarci
nilor conducerii partidului, ale se
cretarului general, în scopul crește
rii contribuției tinerei generații, ală
turi de întregul popor, la opera de 
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, la întâmpinarea 
cu noi succese a celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării patriei și a 
Congresului al XI-lea al Partidului 
Comunist Român.

Realizat intr-un stil arhitectonic 
specific, îmbogățit cu elemente de
corative tradiționale, complexul tu
ristic de aici iși întâmpină vizita
torii cu un bogat sortiment de me
niuri moldovenești, vinuri din soiuri 
pure și produse de cofetărie și pati
serie din propriul laborator, oferin- 
du-le un plăcut și agreabil popas.

(Agerpres)

Excelenței Sale
Domnului general PHAIDON GHIZIKIS

președintele Republicii Elene

• ATENA

Cu prilejul celei de-a 153-a aniversări a Zilei naționale 
adresez Excelenței Voastre și poporului grec prieten 
de progres, prosperitate și pace.

George Macovescu, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România, a adresat ministrului 
afacerilor externe al Republicii

După ce reface, la proporțiile 
erei moderne, itinerarul dintre 
Atena și Corint âl legendarului 
Teseu, autostrada peloponeziană te 
poartă, pînă la Patras, printr-o 
cîmpie îngustă și fertilă, veșnic 
verde, acoperită de vii și de ne- 
sfirșite livezi de lămîi, portocali și 
măslini, flancate de chiparoși.

Patrasul, a cărui vîrstă se mă
soară în milenii, are nu numai 
privilegiul peisajului și al celei 
mai pure clime mediteraneene, dar 
și pe acela de a fi situat aproape 
in mijlocul spațiului format de 
Olympia, Delfi, Cefalonia, Eghion 
și alte centre, unde, înaintea erei 
noastre, se năștea una dintre cele 
mai înfloritoare civilizații ale lu
mii antice.

De-a lungul celor peste 30 de se
cole de existență atestată de docu
mente, orașul lui Patreus a jucat 
un rol de seamă în viața poporu
lui elen. El a fost ținta multor 
invadatori, cunoscînd distrugerile, 
masacrele, jafurile și ocupația 
străină, dar și momentele de 
triumf, de înălțare și participare 
activă la lupta împotriva asupririi 
și dominației, pentru libertate și 
neatîrnare națională — sentimente 
atât de puternic înrădăcinate in 
inima poporului grec.

Cînd vorbesc despre orașul lor, 
locuitorilor Patrasului le place să 
descrie Odeonul roman, îmbrăcat 
in marmură, bisericile bizantine, 
cu mozaicuri inestimabile, pitores
cul Castel Venetian sau fortifica
țiile otomane de la Rion și Anti- 
rion — urme ale istoriei mai înde
părtate — dar nu omit niciodată 
să te invite a vedea piața Aghios 
Ghiorghiou, astăzi unul dintre 
punctele cele mai moderne ale 
orașului. Pe acest loc, venerat de 
greci și intrat în istoria națională, 
au ridicat, la 25 martie 1821. stin
dardul revoluției și au depus ju- 

#

i Realizări social-edilitare 
j pentru minerii suceveni
ț Concomitent cu dezvoltarea 
i activității de producție și ereș- 
I terea numărului lucrătorilor in 
l exploatările miniere ale combi- 

natului sucevean au sporit și 
) fondurile bănești destinate unor 
I realizări social-edilitare in fo- 
> losul minerilor. Pentru minerii 
l suceveni s-au construit pină 

acum 40 de blocuri, cu 1 657 a- 
) partamente, 22 de cabane con- 
i fortabile, cu 1 588 de locuri, că- 
* mine pentru nefamiliști cu 1 263 
l de paturi. La cele 10 cantine 
i situate in imediata vecinătate a 
1 locurilor de muncă sau in in- 
l cintele unor edificii sociale ser- 
’ vesc masa, la prețuri convenabi- 
' le. peste 2 000 de mineri. în 
ț același timp, minerii beneficiază 
< de serviciile asistenței medicale 
) în cadrul dispensarelor din 
i Ostra. Iacobeni și Broșteni și al 
’ punctelor sanitare de la Leșu 
ț Ursului, Barnar, Fundu Moldo- 
■ vei și Călimani. La Frasin 
1 funcționează un centru de cer- 
l cetări care are drept scop îm- 
.' bunătățirea microclimatului atât 
\ In mediul de muncă subteran, 

a Greciei, 
cele mai bune urări

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Elene, Spyros Tetenes, o telegramă 
de felicitare cu ocazia zilei națio
nale a acestei țări.

rămîntul : „Libertate sau moarte", 
combatanții mișcării pentru elibe
rarea Greciei de sub ocupația oto
mană, pentru independență. Aici 
s-a aprins flacăra care a adunat 
în jurul său toate forțele vitale 
ale poporului grec, în hotărîrea 
de a scutura definitiv jugul opri
mării străine, de a-și cuceri și ,a- 
firma, cu orice jertfă, dreptul la 
viață liberă.

Dar Patrasul nu e numai istorie. 
El are prezent și, desigur, viitor. 
De la țărmul Mării Ionice, orașul 
s-a extins mult spre poalele înăl
țimilor care formează un minunat 
amfiteatru natural în jurul său. 
Activității comerciale intense — 
Patrasul fiind al treilea port și 
oraș al Greciei, „poarta turistică 
occidentală" a țării — i s-au adău
gat ramuri și domenii noi de acti
vitate. întreprinderi ale . industriei 
textile, hirtiei, cauciucului, fabrici 
de paste făinoase etc. s-au alăturat 
renumitei case de vinuri „Achaia- 
Clauss". Din 1966. Patrasul a de
venit și centru universitar, găz- 

'duind un institut politehnic cu 
șase facultăți.

Un român este întotdeauna în
tâmpinat cu simpatie în acest oraș, 
mulți dintre locuitorii lui avind 
prilejul, în timpuri mai vechi sau mai 
noi, să cunoască meleagurile țării 
noastre. Iși găsește în această ex
presie prietenia tradițională dintre 
popoarele român și elen. O contri
buție importantă la dezvoltarea a- 
cestei prietenii aduce evoluția fa
vorabilă a relațiilor dintre țările 
noastre. dezvoltarea schimburilor 
comerciale, a legăturilor economi
ce, în interesul reciproc, al cauzei 
păcii și colaborării în zona balca
nică și, în general, în.Europa.

Ion BADEA
Atena

cît și in uzinele și carierele de 
la suprafață. Importante îm
bunătățiri au fost aduse in ulti
mul timp și transportului de la 
și spre locul de muncă. De auto
buzele destinate acestui scop be
neficiază peste 5 000 de salariați 
ai combinatului minier, care 
plătesc biletele cu tarife reduse.

Zestrea înfăptuirilor social- 
edilitare pentru minerii suce
veni se va îmbogăți în acest an > 
cu noi obiective. La, Broșteni l 
continuă lucrările de execuție la 
un nou ansamblu de locuințe cu y 
320 de apartamente. La Ostra 1 
vor fi predate „la cheie" alte 1
două blocuri și vor începe lucră- l 
rile la un nou și modern corn- < 
plex comercial. Tot în acest an, J
la Gura Humorului, unde se ț
află și sediul combinatului mi- I
nier, urmează să înceapă con- *
strucția unui nou bloc de lo- t
cuințe cu 60 de apartamente, iar ,
la Tarnița — două cămine pen- )
tru nefamiliști. i

Gheorghe PARASCAN i
corespondentul „Scînteii" I

RÎNDURI
nat-o cu 6—1, 6—3 pe sovietica Ol
ga Morozova, iar Nancy Gunter-Ri
chey a învins-o cu 6—4, 6—2 pe Pam 
Teeguarden.

ȘAH. în turneul de la Olot (Spa
nia), după 6 runde, conduce marele 
maestru iugoslav Pedrag Ostoici cu 
4.5 puncte. îl urmează : Bellon (Spa
nia) — 4 puncte și o partidă între
ruptă, Theodor Ghițescu (România)
— 4 puncte, Quinteros (Argentina)
— 3,5 puncte (1) etc. în runda a 6-a, 
Theodor Ghițescu (cu piesele albe) 
l-a Învins, în 24 de mutări, pe da
nezul Gert Iskov. Ostoici a cîștigat 
la Pomar, Adorjan la Bartrina și 
Martz la Martin.

FOTBAL. Leeds United, 1—4 pe 
teren propriu 1 — în etapa de sîm
bătă a campionatului englez de fot
bal, echipa Leeds United, fruntașa 
clasamentului, a pierdut, cu 1—4, 
meciul susținut pe teren propriu cu 
formația Burnley. Alte rezultate : 
Arsenal-Manchester City 2—0 ; Co
ventry-Queens Park Rangers 0—1 ; 
Manchester United-Tottenham 0—1 ; 
Newcastle-Leicester 1—1 ; Norwich- 
Stoke City 4—0 ; Southampton-Bir
mingham 0—2 ; Volverhampton-Li- 
verpool 0—1.

SCHI. „Cupa mondială" pe echipe.
— Concursul internațional de schi 
de la Vail (Colorado), contând pentru 
„Cupa mondială" pe echipe, a luat 
sfirșit cu disputarea finalelor probei 
de slalom paralel. Cursa masculină 
a fost cîștigată, în mod surprinză
tor, de Willy Frommelt (Lichtenstein), 
care I-a întrecut în finală pe italia
nul Gustavo Thoeni, marele favorit 
al probei. Pe locul trei ^s-a clasat 
americanul Greg Jones (învins în 
semifinale de Frommelt). Proba fe
minină s-a încheiat cu succesul 
scontat ăl campioanei austriece An- 
nemarie Proell-Moser, învingătoare 
în finala susținută cu vest-germana 
Christa Zechmeister. înaintea ulti
mului concurs, programat săptămînă 
aceasta la Heavenly Valley. în cla
samentul generat pe echipe continuă 
să conducă detașat selecționata 
Austriei (339. puncte), urmată de for
mația R.F. Germania (192 puncte).

ÎN CÎTEVA
CICLISM. Pe un circuit din zona 

b-dul Leontin Sălăjan, ieri s-a dis
putat un concurs dotat cu „Cupa 
jubileu", organizată de Școala spor
tivă nr. 2 București. Iată ciștigăto- 
rii : Juniori mici (20 km) — FI. 
Globnicu (Ș.S.-2). Juniori mari (30 
km) — R. Simion (Ș.S.-l). Seniori 
(60 km) — Valentin Hie (Dinamo).

HOCHEI PE GHEAȚA. Grupa A 
a campionatului european de juniori 
iși desfășoară întrecerile în locali
tatea elvețiană Herisau. Selecționa
ta U.R.S.S. a întrecut cu 10—2 (3—0, 
5—0, 2—2) formația Poloniei, iar re
prezentativa Cehoslovaciei a învins 
cu 15—1 echipa Elveției.

ATLETISM. Dionisi — 5,36 m la 
prăjină. — Cu prilejul unui concurs 
desfășurat pe teren acoperit la Bra 
(în apropiere de Milano), atletul 
italian Renato Dionisi a cîștigat 
proba de săritură cu prăjina cu per
formanța de 5,36 m. Recordul mon
dial de sală în această probă este, 
de 5,49 m și aparține americanului 
Steve Smith.

SCRIMA. „Trofeul Martini" Ia flo
retă masculin. — Cea de-a 14-a edi
ție a „Trofeului Martini" s-a desfă
șurat la New York și a fost cîști- 
gată de campionul mondial Christian 
Noel (Franța). El a realizat în tur
neul final 4 victorii, fiind urmat de 
Ștefane Bellone (Italia) — 3 victorii. 
Ed. Ballinger (S.U.A.) și Stefano Si- 
moncelli (Italia) — cu cite 2 victorii. 
Doi dintre favoriții concursului, ma
ghiarul Jeno Kamuti și italianul 
Carlo Montano, au fost eliminați în 
turui II al preliminariilor.

TENIS. „Cupa Davis". La Ziirich 
a început meciul de tenis dintre e- 
chipele Elveției și Austriei, contând 
pentru „Cupa Davis" (zona europea
nă). După prima zi, scorul este egal, 
1—1. Austriacul Hans Kary l-a în
vins cu 6—3, 9—7, 6—2 pe Michel 
Burgener, iar elvețianul Petr Kan- 
deral a disnus cu 6—3, 6—3, 7—9, 8—6 
de Peter Pokorny. • Tenismanele a- 
mericane Billie Jean King și Nancy 
Gunter-Richey își vor disputa finala 
turneului de la Akron (Ohio). în se
mifinale, Billie Jean King a elimi-

(Urmare din pag. I)
locul de muncă, la care se adaugă 
șirul de variate inițiative locale. In 
1974 trebuie să lucrăm mult mai 
mult spre a da efectiv viață tuturor 
acestor forme organizatorice de an
grenare a maselor, aducînd exerci
țiile fizice și sportul la nivel de ac
țiune permanentă și sistematică în 
fiecare Ioc de muncă, pretutindeni 
unde există un colectiv de oameni. 
Iată direcția in care trebuie să arun
căm în luptă întregul potențial de 
care dispune mișcarea sportivă, for
țele tuturor acelora care intr-un fel 
sau altul concură Ia realizarea sar
cinilor în domeniul sportului.

Spun astfel pentru că — vreau să 
subliniez — pentru noi mare perfor
mantă înseamnă, in primul rînd, să 
reușim ca fiecare tinăr, fiecare ce
tățean să devină perfect conștient 
de influența binefăcătoare pe care 
exercițiul fizic îi are asupra sănă
tății sale și a capacității sale de 
muncă, să-i creăm și să-i dezvoltăm 
deprinderea de a face zilnic sport 
in aer liber. Desigur, este un motiv 
de mare satisfacție faptul că hand- 
baliștii noștri au cîștigat al 4-lea ti
tlu mondial și ne bucură foarte mult 
acest răsunător succes ; dar socotim 
că e’ și mai important, spre exemplu, 
să atragem în handbalul de masă 
mii și mii de tineri din școli și fa
cultăți, din fabrici și de la sate. De
sigur. e foarte important că un atlet 
sau altul aduce pentru țara noastră 
o medalie olimpică. mondială sau 
continentală și ne bucură foarte 
mult un asemenea prestigios succes; 
dar e și mai important să aducem 
sistematic în arena sportivă mii. 
zeci de mii, sute de mii de cetățeni 
care să alerge, să arunce sulița, să 
se întreacă în competiții atletice de 
masă.

Iată de ce eforturile organizato
rice trebuie să se îndrepte spre a- 
sigurarea condițiilor de practicare 
curentă a exercițiilor fizice și spor
turilor în fiecare lo'calitate, la fie
care loc de muncă. De aici rezultă 
cerința unui accent special pe ex
ploatarea judicioasă, intensivă a zes
trei materiale. Să folosim cum se 
cuvine larga rețea de baze sporti
ve — în creștere an de an prin stră
dania considerabilă a statului și or
ganizațiilor obștești — să deschidem 
larg porțile arenelor pentru accesul 
zilnic, după program precis, al ce

tățenilor. Merg mai departe și spun 
că nu se manifestă încă o înțelegere 
deplină a indicației cu privire la 
desfășurarea prioritară a, formelor 
simple de sport, foarte accesibile și 
practicabile in aer liber. Sportul nu 
înseamnă, în primul rînd, terenuri a- 
coperite, practicarea sportului nu 
implică obligator nici stadioanele, ci 
simpla refacere a contactului cu na-' 
tura, folosirea de către oamenii mun
cii a vastului cimp de „amenajări" 
naturale, pretabile mișcării fizice și 
sportului în toate anotimpurile. De 
aceea, sarcina noastră este de a u- 
tiliza în activitatea de masă. ampla 
gamă naturală din localități și din

MAREA PERFORMANȚĂ
împrejurimile acestora — parcuri și 
păduri, zonele rîurilor și lacurilor, 
teritoriile întinse ale Carpaților, Du
nării și litoralului.

întrebare : Cu prilejul anali
zelor întreprinse s-au constatat 
la unii activiști pe tărimul 
sportului manifestări de auto- 
mulțumire și de formalism, 
stări de spirit criticate aspru 
de plenara C.N.E.F.S. Cum s-au 
născut acestea, ce pericole pre
zintă ele, ce trebuie să se facă 
pentru curmarea lor ?

Răspuns : Pe lingă realizările miș
cării sportive, plenara C.N.E.F.S. s-a 
ocupat cu toată seriozitatea de acele 
neajunsuri ce frînează evoluția, 
printre care și de manifestările a- 
mintite. Aș spune că neajunsurile 
din munca noastră provin, mai ales, 
din mentalități rămase în urma tâm
pului. Unii activiști sportivi n-au în
țeles pe deplin concepția generoasă 
a sportului de mase, țelul ei de în
tărire a sănătății poporului. Cu o 
condamnabilă suficiență, aceștia se 
mulțumesc cu foarte puțin, raportând 
situația din mișcarea sportivă la tre
cutul apropiat, în loc s-o compare 
ți să acționeze in sensul celor ce 

trebuie să facem astăzi pentru a ne 
realiza sarcinile la nivelul cerințelor 
și exigențelor documentelor de par
tid. De aici, mulțumirea de sine, ca 
și văicăreala pe seama pretinsei in
suficiențe a condițiilor de activitate. 
Firește, toate acestea frînează mer
sul înainte, provoacă risipă de forțe 
psihice și materiale și pierdere de 
vreme. Ce trebuie întreprins pentru 
curmarea grabnică a manifestărilor 
formaliste ? Pe scurt, mai inlii, să 
trecem decis, ordonat și disciplinat 
la îndeplinirea planurilor și progra
melor de lucru, educînd activul spor
tiv în spiritul exigenței lată de sine 
și al acțiunii dinamice. Se înțelege 

că, totodată, se impune un control, 
riguros și sever, pe toate treptele și 
în toate sectoarele. Apoi, avem în 
vedere operațiunea continuă de îm
prospătare cu cadre, promovarea e- 
Iementelor bine pregătite și respon
sabile in organele și aparatul aces
tora. în sfirșit, acordăm, in confor
mitate cu indicațiile de partid, o în
semnătate cu toiul specială atragerii 
în munca pe tărimul sportului a u- 
nui activ obștesc cît mai larg, oa
meni care muncesc din pasiune pen
tru bunăstarea fizică a cetățenilor și 
care, deci, prin firea lucrurilor, silit 
neîmpăcați cu manifestările forma
liste, birocratice.

întrebare : In fața sportului 
de performantă s-a pus sarcina 
de a fi in pas cu nivelul com
petițiilor internaționale, de a-și 
îmbunătăți continuu rezultatele 
spre a ne reprezenta demn pes
te hotare. Considerați că volu
mul de muncă și calitatea aces
teia, așa cum se practică as
tăzi, corespund cerințelor per
formanței internaționale ?

Răspuns : Performerii români ob
țin unele rezultate notabile peste 
hotare. O apreciere ți un imbold 

puternic totodată este, în acest sens, 
decorarea în 1973 a 63 de sportivi ție 
frunte cu ordine și medalii ale Re
publicii Socialiste România. Rezulta
tele din anul trecut, succesele dobin- 
dite în competițiile internaționale 
într-o gamă sporită de ramuri, în
deosebi la caiac-canoe, box, gimnas
tică feminină și masculină. lupte, 
rugbi, haltere, scrimă și altele, a- 
testă multiplele posibilități ale spor
tului românesc. Considerăm însă că 
sportul de performanță nu dă încă 
rezultate pe măsura condițiilor ce 
i-au fost puse Ia dispoziție. Conclu
zia plenarei C.N.E.F.S. a fost că ră- 
mînerea în urmă se datorează felului 

în care muncesc unii sportivi și teh
nicieni, unele cluburi și asociații, u- 
nele federații. A reieșit din discuțiile 
și concluziile plenarei că trebuie să 
se muncească mult mai mult, cu pa
siune, cu mult mai multă dăruire și 
spirit patriotic, in mod disciplinat și 
responsabil. Avem sportivi de va
loare, avem specialiști cu înaltă ca
lificare și condiții foarte bune de 
lucru, ceea ce ni se cere e să creăm 
o ambianță de mobilizare, o atmos
feră sănătoasă și tonică de muncă 
pentru sporirea performanțelor. Fi
rește, și volumul orelor de pregătire 
se cuvine adus pînă la treapta ce
rințelor internaționale, dobindindu-se 
astfel condiția fizică pe fondul că
reia să șe evidențieze calitățile teh
nice și tactice. Aceasta insă nu e 
totul, pînă la urmă important nu e 
atât numărul de ore afectat pregăti
rii, simpla prezență pe terenurile de 
pregătire, ci ceea .ce se realizează 
efectiv, cită eficiență au antrenamen
tele. Din păcate, sînt încă unele clu
buri care nu controlează riguros 
procesul de pregătire, unii antrenori 
cu spirit funcționăresc, unii sportivi 
puși pe chiul și căpătuială, tineri 
care mal cred că pot face sport de 
performanță fără să-ți cultiva ta

lentul. Aceștia înșeală așteptările 
suporterilor, se înșală pe ei Înșiși.

Față de manifestările de superfi
cialitate, indisciplină și chiul se cu
vine să acționăm cu toată fermita
tea, printr-o muncă de educație ce
tățenească și patriotică, desfășurată 
cotidian la fiecare unitate, club sau 
asociație.

întrebare : Ce perfecționări 
considerați necesare în ac
tivitatea C.N.E.F.S., a federații
lor, a organelor teritoriale, de 
asemenea, in stilul lor de mun
că 1

Răspuns : Pentru ca sâ-și îndepli
nească cu un spor de eficiență rolul 
de organ de decizie, control și în
drumare unitare sînt de părere că se 
impune exercitarea mai fermă a 
atribuțiilor tuturor factorilor, pe 
măsura componentei consiliului. De 
altfel, cred că aceasta își are vala
bilitatea și in privința organelor lo
cale ale mișcării sportive.

Consider, de asemenea, că e necesar 
să obligăm aparatul diferitelor or
gane, inclusiv al C.N.E.F.S., să exe
cute prompt și exact deciziile, fără 
a depăși aceste competențe stricte, 
de control și execuție. Tot în mate
rie de competențe, intenționăm să 
perfecționăm pe mai departe relați
ile dintre C.N.E.F.S. și federații, din
tre acestea și cluburi, astfel ca fie
care să-și exercite cu eficiență ma
ximă atribuțiile respective. Am vor
bit mai înainte despre importanța 
pe care o acordăm atragerii unul 
larg activ obștesc pe toate treptele 
activității. Consider că participarea 
activiștilor nesalariați va aduce în 
continuare îmbunătățiri sensibile, in 
stilul de muncă din mișcarea spor
tivă.

După cum se vede, mișcarea 
noastră sportivă dispune de forțe și 
resurse foarte mari ce trebuie valo
rificate în întregime. Am toată în
crederea în aceste capacități și sînt 
convins că, sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, sportul 
se va înscrie și mai hotărît și mai 
eficient în efortul general al poporu
lui nostru, în acest an — anul celei 
de-a XXX-a aniversări a eliberării 
patriei noastre și al Congresului al 
XI-lea al partidului.



Forțele patriotice din Rhodesia dau puternice lovituri trupelor guvernului 
rasist de la Salisbury. In fotografie: o unitate Zimbabwe in acțiune

s

Vizita delegației 
economice române 

in Qatar
DOHA 24 (Corespondentă de Ia 

Nicolae N. Lupu) : în cadrul vizitei 
pe care o întreprinde in Qatar, de
legația economică română condusă 
de Ion M. Nicolae. adjunct al mi
nistrului industriei chimice, a avut 
întrevederi cu șeicul Abdul- Aziz Ben 
Khalifa al Thani. ministrul petrolu
lui si finanțelor, asupra unor pro
bleme de interes reciproc. De ase
menea. Ion M. Nicolae a conferit cu 
ministrul de externe al Qatarului, 
șeicul Suhaim Ben Hamad al Thani, 
în legătură cu aspecte ale relațiilor 
dintre cele două țări.

La sfirșitul convorbirilor s-a con
venit asupra încheierii unui acord 
de cooperare economică și tehnică 
între România șl Qatar, precum șl 
a unui acord comercial, a căror sem
nare urmează să aibă loc ulterior.

agențiile de presă transmit: DE

Succese ale forțelor
patriotice cambodgiene
CAMBODGIA 24 (Agerpres). — 

Acțiunile lansate de forțele patrioti
ce cambodgiene în sezonul uscat 
1973—1974 în zona capitalei khmere, 
Pnom Penh, au dus la ruperea liniei 
de apăraFe din jurul orașului, care 
concentrează peste 50 la sută din 
potențialul militar lonnolist. Mai 
multe poziții importante ale lonno- 
liștilor, situate la 10—15 kilometri da 
Pnom Penh, au fost distruse, forțele 
populare stabilind baze solide în 
perimetrul defensiv al inamicului. O 
serie de instalații majore din capi
tală, inclusiv aeroportul Pochentbng, 
au fost supuse unor frecvente bom
bardamente de artilerie. în zona 
Pnom Penh, patrioții au scos din 
luptă, numai în intervalul 6 ianua
rie—20 februarie, peste 11 500 de mi
litari lonnoliști, au distrus 120 tancuri 
și vehicule blindate, au doborit mai 
multe avioane.

In același timp, forțele de elibera
re controlează principalele căi de 
comunicație dintre Pnom Penh și 
orașele de provincie. Printre aces
tea se află șoseaua ce leagă "capitala 
de provincia Battambang, important 
centru de cultivare a orezului, și 
șoseaua spre litoral. Totodată, for
țele patriotice au distrus 50—60 la 
sută din transporturila lonnoliste pe 
fluviul Mekong.

O declarație 
a M.A. E.

al R. D. Vietnam
HANOI 24 (Agerpres). — Guver

nul Republicii Democrate Vietnam 
a dat publicității o declarație în care 
cere administrației de la Saigon să 
Înceteze de urgență încălcarea acor
durilor de la Paris cu privire la 
Vietnam și să vină în întîmpinarea 
propunerilor constructive ale Gu
vernului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud.

Totodată, guvernul R.D. Vietnam 
Își exprimă convingerea că popoa
rele iși vor extinde sprijinul acor
dat cauzei juste a Vietnamului, că 
vor cere administrației de la Saigon 
să vină în întîmpinarea propuneri
lor G.R.P.

ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR
ALGERIANO -FRANCEZE

*
ALGER 24 (Agerpres). — S-a în

cheiat vizita la Alger a ministrului 
afacerilor externe al Franței, Michel 
Jobert, care a purtat convorbiri cu 
omologul său algerian. Abdelaziz 
Bouteflika, și a fost primit de pre
ședintele Houari Boumediene.

în comunicatul publicat la sfirșitul 
vizitei se arată că, în cadrul convor
birilor, părțile au hotărît „să conti
nue și să accentueze cooperarea re
ciprocă, pentru a reda Mării Medi- 
terane funcția de mare a păcii, care 
să unească națiunile riverane". în 
context, comunicatul apreciază că- 
țările din sudul Mediteranei pot a- 
duce o contribuție pozitivă la efor
turile pentru instaurarea unui cli
mat de pace în regiune. De aseme
nea, cele două părți au convenit să 
acționeze pentru încheierea cu re
zultate pozitive a viitoarei sesiuni 
extraordinare a Adunării Generale 
a O.N.U. asupra problemelor mate
riilor prime și dezvoltării.

înaintea plecării din Alger, șeful 
diplomației franceze a declarat, în 
cadrul unei conferințe de presă, că 
yizita s-a încheiat cu rezultate bune 
pe plan bilateral și că alți doi mi
niștri francezi — Valery Discard 
d’Estaing și Georges Gorse, titularii 
departamentelor finanțelor și mun
cii — vor sosi, în scurt timp, în Al
geria pentru a continua convorbirile 
în vederea dezvoltării relațiilor din
tre cele două țări.

Relativ la proiectata conferință a-

rabo—vest-europeană, Michel Jobert 
a arătat că vor trebui depuse efor
turi în vederea pregătirii ei, astfel 
încît reuniunea să poată fi organi
zată la finele anului sau la începu
tul lui 1975.

Pakistanul va stabili
relațiile cu India

cit mai curind posibil
Declarația 

primului-ministru Bhutto
RAWALPINDI 24 (Agerpres). — 

Primul ministru al Pakistanului, 
Zulfikar Aii Bhutto, a declarat că 
țara sa va depune eforturi pentru 
restabilirea relațiilor diplomatice cu 
India cit mai curind posibil. El a 
menționat că miniștrii de externe ai 
celor două țări ar putea începe dis
cuții pe această temă după convor
birile tripartite de lji New Delhi din 
5 aprilie și că Pakistanul va aborda 
chestiunea relațiilor diplomatice ul
terior.

După cum se știe, relațiile diplo
matice dintre Pakistan și India au 
fost întrerupte în urma conflictului 
din decembrie 1971.

Cu prilejul primului Co
locviu european de limba 
și literatură română,care s a 
desfășurat la Amsterdam între 21 șî 
23 februarie, la Ambasada română 
din Haga a avut Ioc o intîlnire la 
care, pe lingă participanții la coloc
viu. au fost prezenți oameni de cul
tură "și știință, cadre didactice de la 
diferite universități din Olanda, re
prezentanți ai Ministerului Educației 
și Științelor, Ministerului Afacerilor 
Culturale și Ministerului Afacerilor 
Externe.

Alegerile pentru Sovietul 
Suprem al U.R.S.S. vor avea 
loc Ia 16 iunie, s-a anunțat la Mos
cova. Un decret al Sovietului Su
prem al U.R.S.S. menționează că 
alegerile se vor organiza ca urmare 
a expirării împuternicirilor parla
mentului sovietic al celei de-a opta 
legislaturi.

La Havana au încePut> dumi- 
nlcă, convorbirile oficiale dintre de
legațiile de partid și guvernamen
tale ale Cubei și R. D. Vietnam — 
transmite agenția T.A.S.S. Delegația 

.vietnameză este condusă de Fam 
Van Dong, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, prim-ministru 
al guvernului R. D. Vietnam, iar 
delegația cubaneză — de Fidel Cas
tro, prim-secretar al C.C. al Parti
dului Comunist din Cuba, prim- 
ministru al Guvernului Revolu
ționar.

0 expoziție internaționa
lă de numismatică3 fost inau- 
gurată Ia Ciudad de Mexico în pre
zența președintelui Luis Echeverria, 
în saloanele expoziției, ce va fi des
chisă timp de o săptămînă. sînt pre
zentate monede din diferite epoci, 
unele de o mare valoare artistică și 
istorică, de către instituțiile numis
matice din 28 de țări, printre care 
și România. în cadrul expoziției vor 
avea loc o serie de manifestări cul
tural-artistice, conferințe, prezentări 
de filme, concerte, spectacole de ba
let șl teatru.

Ministrul științei și cer
cetării al Austriei, dr Hertha 
Firnberg, a primit grupul de istorici 
români format din acad. Ștefan Pas- 
cu, rectorul Universității din Cluj, 
și prof. dr. Constantin Nuțu, de la 
Universitatea din București, care au 
făcut o vizită la Viena, la invitația 
istoricilor austrieci. Vizita a avut loc 
în legătură cu stabilirea contribu
țiilor românești Ia elaborarea „Isto
riei imperiului habsburgic", lucrare 
de mare amploare, concepută în opt 
volume, care se realizează în cadrul 
Academiei austriece de Științe.

Delegații guvernamenta
le ale R. F. Germania și 

P Polone au Purtat> la Bonn, 
convorbiri în problema încheierii u- 
nui acord privind transporturile ae
riene civile. După cum informează 
agenția P.A.P., convorbirile au fost 
finalizate prin parafarea respectivu
lui acord, care urmează să contribuie 
la dezvoltarea traficului aerian po
lono—vest-german și prevede. între 
altele, realizarea legăturii aeriene 
între Varșovia și aeroportul Koln- 
Bonn.

Președintele Tanzaniei, 
Julius Nyerere, a sosit la Pekin în- 
tr-o vizită oficială, la invitația pre
ședintelui ad-interim al R.P. Chi
neze, Dun Bi-u,. . și a premierului 
Ciu En-lai. La sosirea pe aeroportul 
din Pekin, șeful statului tanzanian 
a fost întîmpinat de, premierul Ciu 
En-lai și de alte oficialități chineze.

Egiptul și Bulgaria au sem- 
nat un acord în baza căruia, cu în
cepere de la 1 iulie, ia ființă o li
nie navală de transport deservită de 
două nave cu cite două . curse . pe 
lună.

Președintele Peron invi
tat în Polonia. Dup& cum •- 
nunță agenția P.A.P., în numele lui 
Henryk Jablonski, președintele Con
siliului de Stat al R.P. Polone, Ka
zimierz Olszewski, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri polonez, a 
adresat președintelui Argentinei, 
Juan Domingo Peron, invitația de a 
face o vizită în Polonia, la o dată 
convenabilă. Invitația a fost accepta
tă, data vizitei urmînd a fi stabilită 
pe cale diplomatică.

Cel de-al 16-lea Salon 
internațional al vacanței, 
manifestare de amploare la care iau 
parte firme de turism din aproape 
toate țările lumii, s-a deschis la Bru
xelles. România participă cu un pa
vilion sugestiv pentru bogăția patri
moniului nostru turistic, precum și 
cu un grup folcloric.

Președintele S.U.A., Ri* 
chard Nixon, l-a numit pe Alfred 
Atherton în funcția de secretar da 
stat adjunct pentru problemele O- 
rientului Apropiat și Asiei de sud- 
est, în locul lui Joseph Sisco, care 
a fost promovat recent în postul de 
subsecretar de stat pentru proble
mele politice — a anunțat un pur
tător de cuvint al Casei Albe.

Ministrul vest-german de 
externe, Walter Scheel, a apreciat 
apropiata sa vizită în Bulgaria drept 
un eveniment important. în primul 
rind, a declarat Scheel, vizita pre
zintă o mare importanță pentru re
lațiile dintre țările noastre și, în 
plus, reflectă schimbarea în direc
ția pozitivă ce caracterizează de 
cîțiva ani relațiile dintre statele 
Europei.

R.F.G. Demonstrație studențeascâ la Bonn pentru îmbunătățirea condițiilor 
ae invățâmint și de viață

CONFERINȚA PARTIDULUI 
DE STÎNGA-COMUNIȘTII 

DIN SUEDIA
STOCKHOLM 24 (Agerpres). — în 

clădirea Riksdagului (Parlamentului*, 
suedez s-a deschis o conferință a 
Partidului de Stînga-Comuniștli din 
Suedia, ale cărei lucrări vor dura 
două zile. Un număr de 150 de 
delegați ai organizațiilor de partid 
de pe cuprinsul țării, precum și re
prezentanți ai tineretului comunist 
suedez vor examina problemele soli
darității cu lupta de eliberare na
țională a popoarelor din Indochina, 
Orientul Apropiat și Africa de Sud.

„Dragoste constantă": afluență de public la tradiționalul Salon al auto 
, mobilului de la Geneva

Primele imagini ale planetei Mercur
PASADENA 24 (Agerpres). — 

Sonda spațială ■ „Mariner-10“ a 
transmis simbătă primele imagini 
ale planetei Mercur, de la o dis
tanță de aproximativ 5,6 milioane 
km. După recepționarea lor, specia
liștii de la centrul spațial din Pa
sadena au declarat că există toate 
condițiile pentru ca misiunea să 
fie încununată de succes. Cea din
ții fotografie, transmisă în special 
pentru verificarea aparaturii, înfă
țișează în proporție de 90 la sută 
spațiul interplanetar. Pe măsură ce 
vehiculul se va apropia de planetă, 
imaginea acesteia va spori treptat

pe ecranele camerelor de luat ve
deri. pentru a le acoperi complet 
la 28 martie. Distanța cea mai mică 
față de suprafața planetei, aproxi
mativ 665 km, va fi atinsă în ziua 
următoare. în total, sonda spația
lă va transmite aproximativ. 2 009 
de imagini ale planetei Mercur, 
precum și diverse informații știin
țifice. Ultimele fotografii vor fi 
recepționate pe pămînt la 2 aprilie.

Lansată la 3 noiembrie, „Mari- 
ner-10" a studiat pentru început 
planeta Venus, gravitația acesteia 
lansînd-o pe traiectoria pe care 
evoluează în prezent.

ETIOPIA

DUPĂ SECETĂ - INUNDAȚII
ADDIS ABEBA 24 (Agerpres). — 

După șase ani de secetă cumplită, o 
serie de regiuni ale Etiopiei cunosc 
acum ravagiile unor ploi catastro
fale. Cele mai afectate zone sînt 
Wollo și Danakyls, unde mii de per
soane au rămas fără adăpost, re
coltele — în special cea de bum
bac — fiind, după cum se apreciază, 
compromise în întregime. în unele 
locuri, apele au atins peste șapte me
tri înălțime, astfel încît populația a 
fost nevoită să se refugieze în locu
rile cele mai înalte, de unde este 
evacuată cu ajutorul elicopterelor.

CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT DIN ȚĂRILE AMERICII LATINE

CUBA: „aurul ALB“ DIN PJNAR DEL RIO
Pinar del Rio este 

una din cele șase pro
vincii ale Cubei ; o 
provincie a cărei pon
dere în ansamblul e- 
conomiei naționale se 
amplifică intr-un ritm 
alert, prin darea în 
funcțiune a noi și noi 
obiective economice, 
în acest sens, obiec
tivul cu profil agrar 
cunoscut sub denumi
rea de „El plan arro- 
cero" („planul orezu
lui") constituie un e- 
xemplu cit se poate 
de semnificativ.

...Divizată in două 
de o panglică de as
falt a magistralei 
centrale, provincia a- 
dăpostește în nord 
înălțimi muntoase de 
o frumusețe deosebi
tă, cu un tablou cro
matic demn de paleta 
unor maeștri ai pic
turii. în sud. peisajul 
natural, oarecum ase
mănător, își schimbă 
însă înfățișarea ca 
urmare a acțiunii con
structive a oamenilor. 
Aici se înfăptuiește 
planul menționat, a- 
vind ca scop accele
rarea producției de 
orez —■ de „aur alb" 
cum mai numesc lo
calnicii acest aliment 
de bază al locuitorilor 
insulei din Caraibe. 
Vaste terenuri, năpă
dite de vegetația tro
picală șl care de

veacuri nu au produs 
nimic, au fost pregă
tite pentru a fi însă- 
mințate cu orez, in- 
trind astfel în circui
tul economic național, 
începînd din 1968. nu 
mai puțin de 5 000 de 
cabalerii *) au cunos
cut astfel largi meta
morfoze înnoitoare ; 
de curind. planul res
pectiv a fost extins, 
înglobînd încă 900 de 
cabalerii.

Odată încheiată e- 
tapa amenajării tere
nurilor. acestea sînt 
„racordate" la siste
mul hidrotehnic care 
alimentează cu apă 
toate fermele din zona 
respectivă. Astfel, din 
nordul provinciei, 
printr-o complexă re
țea de baraje și ca
nale, apa ajunge în 
sud. Aici ea este în
magazinată și pompată 
din două mari lacuri 
de acumulare — „An
tonio Maceo" și „Ju- 
ventud". în prezent se 
lucrează la amenaja
rea unui al treilea lac 
de acumulare — „Los 
Palacios", și a unei noi 
rețele de canale de 
Irigație și drenaj.

Lungimea canalelor

») cabaleria — uni
tate de suprafață e- 
gală cu 13.43 hectare.

din zona pămînturilor 
recuperate e de peste 
4 000 kilometri, adică 
de patru ori distanța 
dintre Havana și San
tiago de Cuba. Calcu
lele arată că fiecare 
cabalerie cultivată cu 
orez necesită un vo
lum de irigații care 
poate fi asigurat de 
1,5 kilometri de canal, 
astfel încît — așa cum 
se apreciază aci — în
treaga rețea urmează 
a fi dublată într-un 
timp cit mai scurt.

Odată cu extinderea 
suprafețelor cultivate 
au fost construite cen
tre pentru prelucrarea 
orezului, s-au amena
jat noi drumuri, șo
sele. piste de aterizare 
(însămînțarea. împrăș- 
tierea de îngrășăminte 
și fungicide făcîn- 
du-se cu ajutorul a- 
vioanelor), precum, și 
centre de pregătire a 
muncitorilor și teh
nicienilor.

Două noi așezări — 
Alonso Rojas și Los 
Palacios — cu blocu
rile lor moderne, în 
care locuiesc cei 4 000 
de lucrători ocupați in 
zonă. întregesc ima
ginea acestui modern 
complex agricol reali
zat în anii rodnici ai 
socialismului.

M. FABIAN

argents INAUGURAREA PRIMEI CENTRALE 
ATOMOELECTRICE DIN AMERICA LATINĂ

Începînd de săptă- 
mîna trecută, Argenti
na este prima țară la- 
tino-americană care 
folosește pentru ilumi
nat curent provenit 
dintr-o centrală ato- 
moelectrică. Acest lu
cru a devenit posibil 
odată cu inaugurarea 
uzinei atomice de la 
Atucha și conectarea 
ei la sistemul Buenos 
Aires—Litoral de dis
tribuire a energiei e- 
lectrice. Centrala fur
nizează deocamdată 75 
din cei 319 megawați, 
pentru cit a fost pro
iectată.

La festivitatea inau
gurării au fost pre- 
zenți președintele Juan 
Domingo Peron, inalțl 
funcționari guverna
mentali. reprezentanți 
ai presei naționale și 
străine. Actul inaugu
rării acestui important 
obiectiv are semnifica
ția „integrării Argen
tinei în lumea energiei 
atomice pe plan in
dustrial și marchează, 
totodată, concretizarea 
hotărîrii de dezvoltare 
suverană a tării din 
punct de vedere ener
getic" — după cum 
subliniau crainicii pos
turilor de radio și te
leviziune argentinene.

...Atucha se afla la 
116 kilometri nord- 
est de Buenos Aires, 
acolo unde imensul co
vor verde al pampei 
se întîlnește .cu apele 
rîului Parana de Las 
Pfilmas. într-un răs
timp de cinci ani — 
ciți au trecut de Ia 
data începerii lucrări
lor de construcție a u- 
zinei — peisajul a su
ferit transformări spec
taculoase. De departe 
poate fi zărită aci e- 
norma sferă de beton 
și otel a construcției, 
legată de un complex 
de clădiri, unde se află 
componentele centru
lui nuclear ; sînt 27 000 
metri pătrați de su
prafață construită. în 
care se află înglobați 
56 000 metri cubl • de 
ciment și peste șapte 
mii tone de fier și oțel.

Realizarea acestui 
obiectiv reprezintă un 
eveniment de excep
țională însemnătate în 
contextul eforturilor 
desfășurate de guver
nul Argentinei, de po
porul acestei țări pen
tru consolidarea in
dependenței economi
ce, pentru accelerarea 
construirii unei eco
nomii moderne, pentru

progres și o viață mai 
bună.

Uzina atomoelectrică 
funcționează cu ura
niu argentinean. după 
cum la fel vor funcțio
na și alte trei uzine 
similare a căror con
strucție este prevăzută 
în planul energetic 
național. Argentina 
dispune de importante 
resurse de uraniu, a 
căror exploatare a în
ceput inițial în provin
ciile Mendoza și Salta. 
La complexele de la 
Malargue și Cordoba 
se realizează concen
trații de uraniu : pro
ducția anuală este de 
circa cincizeci de tone 
și se estimează că in 
1977, odată cu intra
rea în funcțiune a ți
nui alt complex de 
concentrare, ea va a- 
junge la circa șapte 
sute de tone.

Aceste date privind 
dezvoltarea industriei 
atomice în scopuri 
pașnice conferă Ar
gentinei un loc avan
sat în acest domeniu, 
deschizindu-i perspec
tiva realizării treptate 
a unui program de a- 
plicare a tehnologiei 
moderne în ce’e mai 
variate domenii.

V. PAUNESCU ♦

INTEGRATĂ CIRCUITULUI ECONOMIC
...Selva însemna pen

tru Republica Peru o 
întinsă și nefructifica
tă zonă de junglă, o- 
cupînd peste jumătate 
din suprafața tării. 
Recent a fost elaborat 
un amplu proiect de 
dezvoltare economică 
a acestei regiuni. „O- 
fensiva asupra Selvei" 
a fost stimulată de 
descoperirea în Ama
zonia peruană a unor 
imnortante zăcăminte 
petroliere, dar planul 
are în vedere eman
ciparea. pe diferite 
planuri, a întregii re
giuni orientale. Pre- 
zentînd jaloanele a- 
cestui olan. în cadrul 
unui discurs rostit la 
Iquitos. primul minis
tru, Edgardo Mercado 
Jarrin, reliefa că „în 
fața factorilor care 
acționează ca frîne. în 
calea dezvoltării si 
progresului acestei re
giuni s-au elaborat 
măsuri care pleacă de 
la două considerente 
principale : încuraja
rea noului dinamism 
economic regional și 
stabilirea unul meca
nism nuerativ care să 
permită coordonarea 
acțiunilor între re
giuni".

Acțiunea de recupe

rare a Selvei a fost 
precedată de alte mă
suri' de o deosebită 
importantă. Astfel. în 
cursul anului trecut 
a fost inaugurată, pe 
valea fluviului Pere
ne. prima sosea din 
Amazonia peruană, 
lungă de 110 kilome
tri. legind între ele lo
calitățile Merced și 
Satipo, între care, an
terior. comunicarea se 
făcea prin aerotaxiuri. 
într-un recent discurs, 
premierul peruan re
leva însemnătatea noi
lor căi de comunica
ție. atît pentru valori
ficarea marilor bogă
ții ale subsolului. în
deosebi a petrolului, 
cît și pentru integra
rea multor terenuri de 
aici in circuitul pro
ducției agricole. S-a 
subliniat astfel că, în 
timp ce amenajarea 
pentru agricultură a 
unui hectar de teren 
nou costa în medie 
30 000 de soli (moneda 
națională peruană), 
pregătirea unui hectar 
de oămînt din Selva, 
imediat cultivahil. nu 
necesită decît 500 de 
soli (circa 12 dolari).

Acum încep să se 
formeze primele cen
tre de producție în

Selva. Șantierele în
treprinderii de stat 
„Petro-Peru", angajată 
în activitățile econo
mice din regiune, nu
mără de pe acum 
12 000 de salariați. Co- 
mentînd planul de 
dezvoltare pentru Sel
va. ziarul „El co- 
mercio" din Lima 
scrie : „în estul tării 
s-au găsit cele mal 
mari rezerve petro
liere ale patriei noas
tre, bogăție care, in 
curind. la terminarea 
conductei Nord-Peru. 
va intra în faza de 
exploatare. Aici sînt, 
de asemenea, intacte 
imense rezerve fores
tiere. Tot aici se află 
enorme suprafețe de 
păminturi cultivabile 
cu produse tropicale 
care au astăzi o mare 
valoare pe piețele lu
mii". Ziarul notează 
cu satisfacție că în
făptuirea planului .de 
valorificare a Selvei 
și introducerea bogă
țiilor ei în circuitul e- 
conomiei naționale va 
reprezenta un nou pas 
cucerit în bătălia pen
tru progres. în conso
lidarea Independenței 
tării.

Eugen POP

• „SINTEM TINERI Șl 
LA 60 DE ANI I" Sub a* 
ceastă deviză, la Tokio s-a des
fășurat'o serbare sportivă, re
zervată, exclusiv, contingente
lor mai vîrstnice. Unul dintre 
concurenți avea 87 de ani. în 
program figurau un campionat 
de tenis de cimp, trageri la țin
tă cu arcul, alergări pe distanța 
de 10 000 metri și alte discipline 
sportive.

• DE CIND MERGEM 
PE DOUĂ PICIOARE? 
Antropologul american Karl 
Iohansson afirmă că omul a în
ceput să meargă pe două pi
cioare de cel puțin trei milioana 
de ani. în sprijinul ipotezei 
sale, omul de știință aduce da
tele rezultate din analiza oase
lor găsite în noiembrie 1973 în 
Etiopia, de către o expediție ar
heologică franceză. Vîrsta aces
tor oase nu este mai mică de 
trei milioane de ani. Această 
descoperire schimbă teoria e- 
xistentă plnă în prezent, po
trivit căreia strămoșii noștri 
cei mai vechi s-au ridicat în 
două picioare cu circa un milion 
de ani în urmă. După cum a 
stabilit Iohansson, oasele găsite 
în Etiopia aparțineau unui om 
de 25' de ani, a cărui înălțime 
era de cel puțin doi metri.

• COMBUSTIBIL ME
NAJER FĂRĂ FUM. îa 
Caucaz funcționează prima în
treprindere din U.R.S.S. pentru 
producția de combustibil mena
jer care nu emană fum. Dună 
cum relatează agenția „Novosti", 
procesul de obținere a combus
tibilului respectiv se bazează pe 
cocsarea continuă a cărbunelui 
în paralel cu piroliza de oxi- 
dare. Timp de 2—4 secunde, 
cărbunele se încălzește în ca
mere speciale la temperatura 
de 420—450 grade. Apoi, din 
combustibil se formează o masă 
plastică ce se taie în bucăți 
egale și se arde în cuptoare cu 
acțiune continuă.

• PREINTIMPINAREA 
EFECTELOR CICLOA- 
NELOR. Vor putea fi pre- 
lntîmpinate uriașele pierderi 
umane și materiale pe care 
le provoacă, aproape an de 
an, cicloanele ce se dezlănțuie 
în zonele statelor indiene Ta- 
milandu, Andhra-Pradesh, O- 
rissa ? în orice caz, acest obiec
tiv a fost pus în fața Centrului 
pentru studierea etaloanelor, 
deschis zilele acestea la Ma
dras. De aici se vor îndrepta 
spre golful Bengal numeroase 
vase meteorologice și avioane 
pentru sondarea atmosferei și 
depistarea elementelor ce ar 
putea semnala apropierea ma
rilor furtuni. Dar centrul își va 
baza activitatea' în special pe 
miile de fotografii pe care le va 
primi, despre starea vremii în 
zonele înconjurătoare, de la pri
mul satelit meteorologic al In
diei ce urmează să fie Lansat în 
acest an.

• TRABANT ELECTRIC.
Modelul experimental al primu
lui electromobil din R.D.G. a 
parcurs deja 20 000 km. Este 
vorba de un autoturism „Tra
bant", modificat pentru trac
țiune cu motor electric de cola
boratori ai Institutului de trans
porturi din Dresda. Mașina 
dezvoltă, deocamdată, viteza de 
30—40 km pe oră.

• MINISUBMARIN IN 
LOC DE SCAFANDRU. 
Doi colaboratori al Universității 
din Edinburg (Marea Britanie), 
Robin Dunbar, și Robin Hol
mes, au construit aparatul „An
gus", 'un minisubmarin cu co
mandă automată pentru explo
rarea petrolului în apele plat
formei continentale. Aparatul 
a trecut cu succes primele teste 
submarine, la o adîncime de 
circa 300 metri. „Angus" are o 
lungime de doi metri, ceea ce 
permite efectuarea cercetărilor 
de pe ambarcațiuni mici. Chel
tuielile de exploatare a apara
tului constituie doar o zecime 
din cele ilecesare pentru cer
cetarea platformei continentale 
cu ajutorul scafandrilor. Pe a- 
parat este instalată o cameră 
de luat vederi.

• ORDINATORUL BU
CĂTAR. Trei restaurante din 
Moscova se servesc de un ordi
nator capabil să întocmească 
meniuri formate din 10 000 de 
feluri de mîncare. Mașina fur
nizează bucătarilor, excluzind 
orice eroare, proporțiile exacte 
ale diferitelor ingrediente nece
sare la prepararea unui fel sau 
altul, calculînd totodată ce can
tități se impun după numărul 
de porții indicat. Creierul elec
tronic execută și alte servicii. 
El” înlocuiește munca a sute 
de salariați care „după, în
chidere" trebuie să facă diferi
tele calcule referitoare la acti
vitatea unei zile de muncă, exe- 
cutînd operațiile respective în 
numai cîteva minute.
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