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de interes cultură, admini- pe ju- pătrun- în cele

ci marfă nimeni, cauzeje

rii a asigurat '.. realismul hotăririlor : cunosCind nevoile, cunoscind și posibilitățile — resursele materiale și morale — s-a pocnit la drum cu luciditate, cu convingerea că vom izbuti.Cifrele ne spun ce s-a tntîmplat cu oamenii și cu locurile în acești ani. Este de observat, mai întîi, o 
mișcare a forțelor de muncă, determinată de dezvoltarea și consolidarea bazei . tehnioo-mate- riale a economiei : în cinci ani s-au creat 800 3e mii de noi locuri de muncă, numărul salariaților ajungind în 1970 la 5,1 milioane. Astfel, proporția populației care lucrează în agricultură s-a redus la mai puțin de jumătate din populația o- cupată a țării, Această mișcare a forțelor de muncă în favoarea industriei a dus la schimbări importante în peisajul țării, prin apariția a numeroase fabrici și uzi-

Ce concluzii se trag din compararea celor două tabele ? a) fabrica are mari restanțe (imposibil de recuperat) la produsele mai greu de realizat, dar ceru-

Pentru atingerea îndrăznețelor obiective ale cincinalului 1966—1970 au muncit cu abnegație, depășind momente dificile, înfruntând calamitățile naturale de anul trecut.

problemelor producției, la 
tehnice, organizatorice, economice, necesare pen
tru îndeplinirea tuturor sarcinilor de plan, la înlă
turarea neajunsurilor ce apar în activitatea unită
ților economice. Ele trebuie să se manifeste ca o 
pirghie dintre cele mai importante de exercitare a 
controlului muncitoresc asupra întregii activități 
de conducere și gestiune a întreprinderii. Totodată, 
să constituie o formă de ridicare a conștiinței și 
responsabilității fiecărui muncitor pentru propria 
activitate și, în același timp, pentru activitatea în
tregii întreprinderi, incit fiecare membru compo
nent al colectivului să simtă pe propriii săi umeri 
răspunderea pentru perfecționarea continuă a acti
vității productive.

Pentru ca adunările generale să răspundă menirii 
pe care o au, atribuțiilor de instituție supremă de 
conducere în viața întreprinderilor, trebuie să se 
combată concepțiile vechi, orice reminiscență a 
modului de a privi aceste adunări ca manifestări 
cu caracter formal, să se evite cu hotărîre dările 
de seamă superficiale, neanalitide, care ocolesc 
punctele ascuțite, problemele nevralgice. In mod 
deosebit feste necesar sa se asigure un climat de 
critică exigentă, responsabilă, constructivă, sâ se 
asigure fiecărui muncitor, fiecărui salariat care are 
ceva de spus, de criticat, posibilitatea de a-și expu
ne fără nici un fel de timiditate sau timorare opi
niile, de a trage la răspundere in mod energic, pe 
cei care sînt vinovați de orice deficiență.

în cadrul dezbaterilor prilejuite de adunarea ge
nerală a salariaților, muncitorii comuniști sînt che
mați să se afirme ca exemple înaintate, să dea ex
presie celor mai constructive puncte de vedere și 
propuneri, spre a face ca adunările generale ale sa
lariaților să-și îndeplinească întocmai rolul lor, așa 
cum a fost conceput de partid, care vede în aces
tea un instrument democratic deosebit de profund, 
una din pîrghlile cele mai eficiente de perfec
ționare a activității economice a întreprinderilor.

ne, obiective social, lăcașe de Noua organizare strativ-teritorială, dețe, a mijlocit derea industriei mai „liniștite" locuri : au intrat în funcțiune, sau sint în curs de realizare, obiective industriale de Interes republican în peste 150 orașe și așezări rurale — printre care cităm, la întâmplare : Balș, Slobozia, Găești, Zalău, Corabia, Băilești. Tirgu Secuiesc... Nume ce vor că- fiăta rezonanță, curînd ;
ocurl integrate în proce

sul de modernizare a țării. în multe județe s-au

A ÎNTREPRINDERII

Ancheta „Scîntdi

începe călătoria spre...

larificărl a resurselor naturale.Ca și alto documente de interes pentru întregul popor, Directivele planului cincinal 1966—1970 au fost supuse la timpul po
trivit unei ample dezba
teri publice; la care . au luat parte oameni cu o vastă experiență, din toate ramurile industriei și economiei noastre. Numeroase propuneri s-au bucurat, cum era și firesc, de atenția cuvenită și au fost cuprinse în a- ceste directive.. Participarea directă a maselor la elaborarea unor documente privind dezvoltarea ță-

VOLEI: Etapa a doua a returului

numare

Eram deunăzi în cabinetul inginerului-șef al fabricii de conserve din Caracal. Aici am făcut lectura unei ciudate situații statistice (oficial, situația statistică pomenită se numește „document cumulativ"). Respectivul document purta data de 31 ianuarie 1971. Iată-i rubricile : marfă realizată, restanțe, marfă în stoc și — urmează coloana care ne-a reținut in mod special a- tenția : marfă produsă fără desfacere asigurată. Prin urmare, fabrica din Caracal produce conserve fără a avea... beneficiari ! Pare absurd și ridicol. In condițiile in care majoritatea unităților economice caută anume să producă mărfuri cit mai mult solicitate de public, să ridice la maximum viteza de circulație a bunurilor de consum, cedura fabricii din ne apare cel puțin Este o încălcare a lor elementare ale

mtlioane de oameni. Cinci ani de eforturi, de ambiții, de experiență, ani în care s-au format cadre de 
nădejde, capabile să preia șl să dezvolte meseriile, să pregătească pentru viață și muncă generațiile ce vin. Oamenii nu au e- zitat, nu s-au dat înapoi, avînd conștiința că muncesc pentru ei, pentru bunăstarea lor și a urmașilor, pentru ridicarea țării pe o treaptă superioară'de civilizație. In întruniri publice, sau adre- sindu-se presei, radioului și televiziunii — oamenii s-au angajat să dea viață hotăririlor Congresului al IX-lea al P.C.R., și s-au ținut de cuvînt, dovedin- du-și, prin munca fiecărei zile. ATAȘAMENTUL 
FAȚA DE POLITICA 
PARTIDULUI ȘI STATU
LUI NOSTRU.Cifrele vorbesc despre oameni, despre eforturile lor și despre rezultatele importante cu care toți constructorii socialismului se pot mîndri. Aceste rezultate aii făcut posibilă creșterea nivelului de trai material și cultural al populației de la orașe și sate : fondul de consum pe un locuitor a sporit cu 27 la sută ; veniturile din salarii au fost în 1970 cu 31,5 miliarde lei mâi mari decit în 1935, ceea ce marchează un spor cu peste 50 la sută ; in mediul rural s-au construit în ultimii cinci ani peste 260 000 case noi ; 4 077 sate au fost electrificate...Cifrele ne demonstrează că cincinalul 1966— 1970 se înscrie în istoria dezvoltării țării noastre ca o etapă hotărîtoare. cu remarcabile înfăptuiri în toate domeniile — înfăptuiri ce constituie o bază trainică de lansare spre noi obiective și succese. Experiența complexă dobindită în acești ani își va spune cuvîntul în noul cincinal,, elaborat pe temeiuri realiste, cu participarea largă a celor ce îi vor da viață. Prin muncă entuziastă și competentă, oamenii muncii își vor exprima adeziunea, devotamentul față de partidul comunist, față de conducerea acestuia, adeziune izvorîtă din conștiința identității totale dintre politica partidului și aspirațiile poporului, din conștiința că urmind cuvîntul partidului țara se va Înălța, pe sine către orizonturile luminoase ale comunismului.

lucreze în 1970 cu 20 milioane lei pierderi.— De ce încălcați legea contractelor șl produceți marfă care, nu se desface ?Inginerul-șef a dat un răspuns pe care îl prevă- zuserăm, chiar înainte de a pune întrebarea :— Avem fel de fel de greutăți obiective. Dar nu înseamnă Că hu avem și lipsuri. Am fabricat produsele respective crezind că totuși se pot vinde...Am tras de aici concluzia că tovarășii de la far brica de conserve din Caracal nu au înțeles incă spiritul Legii . contractelor, lege atît de accesibilă și piară. Altfel nii s-ar abate de la litera ei cu atita dezinvoltură. Dar să vedem în continuare, de ce fabrica se orientează cu precădere "spre realizarea anumitor produse — puțin solicitate sau nesolicitate de piață. Pentru aceasta, e nevoie să reproducem două situații mai cuprinzătoare, din care se vede clar direc-

în această perioadă, tn Întreprinderi continuă să 
ae desfășoare o acțiune de o covîrșitoare însemnă
tate : au loc adunările generale ale salariaților. 
Această acțiune de masă exprimă intr-un mod 
deosebit de pregnant democratismul societății noas
tre, adîncirea democrației economice. Adunările 
generale constituie o formă directă, nemijlocită, de 
participare a oamenilor muncii la conducerea și 
organizarea Întregii activități economice a între
prinderilor.

In concepția partidului nostru, care acordă o în
semnătate capitală adîncirii și perfecționării con
tinue a instrumentelor democratice de conducere a 
vieții economice, adunările generale ale salariaților 
constituie instituția muncitorească supremă de con
ducere a întreprinderilor. Prin prisma acestei con
cepții, sarcina adunărilor generale este să dezbată 
cele mai importante probleme ale conducerii și 
gestiunii economice a întreprinderilor, să exami
neze cum s-au îndeplinit hotăririle adunărilor 
precedente, cum și-au găsit rezolvarea propune
rile muncitorilor, toate problemele esențiale ale 
vieții și activității întreprinderilor.

Menirea adunărilor generale este să devină ca
drul practic în care comitetele de direcție să înfă
țișeze, în dările de seamă pe care le prezintă, o 
analiză obiectivă, deschisă, clară, asupra activității 
economico-financiarc a întreprinderilor, să rapor
teze masei salariaților asupra modulul în care au 
condus, au rezolvat problemele — atît cele referi- 

' toare la realizarea sarcinilor planului de stat, cit și 
cfele care privesc condițiile de muncă și de viață 
ale lucrătorilor. Totodată, participanții, masa largă 
a muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor sînt che
mați să se pronunțe și să califice activitatea orga
nelor de conducere ale întreprinderilor ca satisfă
cătoare sau nu, să decidă asupra măsurilor ce se 
impuri pentru îmbunătățirea muncii de conducere.

Adunările generale trebuie să prilejuiască parti
ciparea largă a masei salariaților la rezolvarea

le masculine de 200 m delfin. 400 m mixt, 1 500 m. și mai ales, în probele feminine (100 m și 200 m — craul și bras). Se spune că în ca privește inotul de masă, acțiunea „Delfin ’70“ — inițiată deC.N.O.P. — a însemnat un frumos succes. în scriptele organizatorilor este notat că pește 60 000 de pionieri Si școlari au deprins anul trecut tainele înotului. Dar raportat la numărul celor... ce nu știu să înoate, această cifră, această realizare/ să-i valo- lu-

ATLETISM : „Naționalele" pe teren acoperit, o corn

Nu este nevoie să ai o pregătire specială pentru a descifra sensul, valoarea unor cifre statistice la un sticșit de cincinal, întru - cit' cifrele- în cauză , nu sini abstracțiuni, ci o realitate ușor controlabilă, la fiecare păs, pe întreg cuprinsul ' țării : cifre-înfăp- tuiri, bilanț strălucit, ilustrînd marile virtuți creatoare ale poporului nostru. Cincinalul 1966— 
1970 — apreciat ca fiind 
etapa cea mai rodnică a 
edificării socialismului — prin darea in .exploatare a circa 1 500 capacități și obiective principale industriale, prin creșterea productivității muncii (în 1970 cu 45 la sută mai mare decit-.în 1965), prin intensificarea procesului de urbanizare și rid.icg.rea nivelului de trai al populației, a duș la întărirea și dinamizarea . economiei naționale, deschizînd largi perspective modernizării țării, civilizației și progresului. Parcurgind cifrele .statistice, constatăm cu satisfacție că a- proape toate sectoarele de activitate, în ciuda a nu puține greutăți și condiții . nefavorabile, și-au îndeplinit și depășit obiectivele propuse cu cinci ani in urmă.Merită să ne oprim măcar asupra' citorva cifre in stare să convingă a- supră ' saltului 'cantitativ și calitativ produs : in perioada 1966—1970, inves
tițiile din fondurile cen
tralizate 
totalizat 
lei, ceea depășire ^revederilor. De reținut : 

acestui cincinal 
au depășit investițiile 
celor zece ani precedenți — 1956—1965. Alte cifre vorbesc despre uriașul e- fort depus de oamenii muncii, despre noi performanțe creatoare': în 
numai’22 de zile din 1970 
s-a realizat o producție 
echivalentă cu cea a în
tregului an 1938 ; în unele ramuri industriale intr-un timp și mai scurt : 5 zile în chimie, 6 zile în ramura energiei electrice și termice, .8 zile în construcția de mașini, 16 zile în metalurgia feroasă. In industria ușoară, producția lui 1938 s-a realizat in .26 de' zile. Evident, aceste performanțe au fost posibile în condițiile modernizării procesului de producție, a sporirii simțitoare a număr.ului de cadre calificate și a unei continue și raționale va-

creat noi ramuri industriale, cum ar strucția de mașini geș. Dîmbovița, Olt, chimia — în Argeș, Ialomița, man... Dar peisajul industrial-economic este în continuă mișcare, fiecare zi din noul cincinal îm- bogățindu-1 cu noi valori. O cit de sumară trecere în revistă realizărilor consemneze naiul cares-au pus bazele industriei naționale de mașini electronice : au fost asimilate și se produc mai multe tipuri de mașini electronice și electromecanice de birou și s-a trecut la fabricarea de calculatoare electronice din generația a IlI-a.
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zicem, rează cru.Am zilele discuție cu cîțiva specialiști, solici- tindu-le părerile asupra condiției actuale a nata- ției noastre, asupra posibilităților ei de dezvoltare, atât sub raport cantitativ (înotul pentru toți 1), cit și calitativ (creșterea performanțelor). Și-au expus punctele de vedere : Constantin Mihai, secretar general al federației : Aurel Urmu- zescu, antrenor federal : Ioan Schuster, antrenor la sportivă — fan, antrenor Ploiești.

Cîteva date- sînt în măsură să definească activitatea productivă din 1970 a colectivului uzinei „Electronica" din Capitală, recent analizată în adunarea generală a reprezentanților salariaților. Dacă pe ansamblul cincinalului recent încheiat sarcinile de producție au fost realizate și depășite la majoritatea indicatorilor, in anul tgecut,,din păcate,.rezultatele nu s-âu situat la nivelul dotării tehnice și al organizării muncii. Din capul locului, darea de seamă prezentată de ing. Constantin Faur, președintele comitetului de direcție, precizează că, eu toate eforturile depuse, planul nu 
a fost îndeplinit la producția-marfă cu 21,1 milioane’ lei, la televizoare cu aproape 10 000 bucăți, iar la export cu 
8,1 milioane lei valută. Cauzele acestei situații rezidă in organizarea ne-, corespunzătoare a. lucrului in unele secții de fabricație (mai ales în secțiile primare), calificarea scăzută a unor, muncitori, calitatea .slabă a pieselor. și subansamblurilor din producția proprie sau colaborări, a montajului și, in final, insuficienta preocuparea cadrelor do conducere pentru^ preîntâmpinarea și mai'ales liclii- darea deficiențelor;■ Este meritoriu că darea de seamă « comitetului de direcție a reușit, in bună”,, măsură; să puncteze intr-un spirit critic -aceste neajunsuri, preci- zind totodată cadrele de răspundere care nu au rezolvat cu competență și promptitudine, la nivelul cerințelor producției. Sarcinile de sferviciu pre-' cis stabilite ce le reveneau. Deficiențele ce s-au făcut simțite.inul trecut în realizarea planului de producție — rebuturile s-au ridicat la 30 milioane lei, cheltuielile neeconoml- coase'au ajuns la 4,4 milioane lei — tonul critic-al dării de seamă și, mai ales, sarcinile de producție mobili::-'- toareale acestui an, cind producția globală crește cu 7,6, la sută, în exclusivitate pe seama productivității Șuncii, erau tot atâtea motive care ne-au făcut să credem că dezbaterile vor avea un caracter viu, antrenant, transformi nd adunarea generală intr-o’ adevărată ședință de lucru, de analiză profundă și deschisă a lipsurilor și,' totodată, de definire a modalităților, și mijloacelor de perfecționare a activității economice. Să vedem, așadar, dacă s-a înțeles gravi-

pro- Caracai ciudată, norme- produc-

întrueît ne aflăm cu numai 18 luni înaintea Jocurilor Olimpice, ni s-a părut firesc faptul că interlocutorii au avut în . vedere, mai întîi. nivelul performanțelor. Există — arătam și mai sus — o seamă de indici obiectivi mareînd potențialul unor înotători : poloiștii din „noul val", promovați (și unii chiar titularizați) în prima reprezentativă a tării, se dovedesc taleritați și capabili de progres. In ciuda unor indisponibilități și a întârzierii cu care constructorul termină lucrările la noul bazin de sărituri din parcul „23 August", cei cîți- va săritori fruntași pot recupera timpul pierdut. Ceea ce trebuie fă-

PROLETARI OIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

. Deși sezonul de natație este încă departe, peste tot bazinele acoperite sint pline. . înotătorii și jucătorii de polo se antrenează cu febrilitate, giridiirile lor fiind îndreptate spre Jocurile Olimpice. Cu cîteva zile in urmă, cotidianul de specialitate „Sportul" prezența un tabel la zi al recordurilor mondiale, europene și românești. Din el rezultă că mai bine de jumătate din recorduri la probele- masculine au ca „dată de naștere" anul. 1970.Se poate spune că, dip acest punct de vedere, înotătorii ■ . noștri au ținut pasul ; anul - trecut au îmbunătățit majoritatea recordurilor naționale. In cazul- lui Marian Slavic — ber, aveam de-a tat de valoare internațională : 1 min. 59 ■ sec. 5/10, .al, 12-lea timp in ierarhia europeană, clasat al optulea la campionatele continentale de la Barcelona. Continuînd comparația, observăm'că o bună valoare competitivă au apoi recordurile lui L. Qos- ta, deși au fost stabilite in 1968. Cu 1:08,5 la 100 m, spre pildă, brasistul nostru. se află pe locul 13 In Europa (recordul suprem, deci și. cel euro,- pean, aparținind sovieticului Pankin, cu 1:05.8). Promițătoare apare performanța realizată in 1970 de Eugen Aimer la 400 m liber (4:21,1). Dintre înotătoare, de evidențiat un nume . Ăgneta Sterner. Cu recordul de la 200 m delfin (2:34.9), ea se situează pe locul al optulea în Europa.în sezonul trecut înotătorii și poloiștii noștri au obținut citeva rezultate notabile : la Înot — victorie a- supra echipei Cehoslovaciei, 6 locuri I la Balcaniadă. 9 titluri de campioni internaționali la București ; la polo —4—3 cu R.D.G., 6—5 cu Iugoslavia. Dar în ansamblu — și chiar în cazul unor victorii — nivelul performanțelor nu este de fel spectaculos. O serioasă răminere in urmă — în probe-

ției și o abatere flagrantă de la „Legea contractelor". Iată ce stipulează respectiva lege, în cuprinsul articolului nr. 4 : „Ei (furnizo
rii de mărfuri — n. a.) au 
obligația de a încheia con
tracte pentru orice produs 
pe care il fabrică său îi 
pot asimila - in termenul 
cerut : organizațiile socia
liste vor pune în fabricație 
numai produse care au 
asigurată desfacerea prin 
contracte economico".Revenim la situația statistică aflată la fabrica din Caracal. De fapt, ce fei de mărfuri și cite au fost produse — fără a avea asigurată desfacerea ? Spicuim : macaroane cu vită (! !) 22 vagâane ; gem de prune — 8 vagoane ; carne de porc cu mazăre — 5vagoane ș.a.m.d. Prin urmare, nu. e vorba s-ar fi putut crede cîteva sute de kg, trenuri întregi de nesolicitată de Este una dintre care au făcut ca fabrica să

Cuvmtare la Plenara 
Comitetului Central 

al Partidului Comunist 
Român din 10-11 

februarie 1971

HOCHEI: Echipa noastră

grupa B

FOTBAL : Rapid și Dinamo continuă turneele în Bra

zilia (corespondență specială din Rio de 

Janeiro)

tatea stării de lucruri critice din anui trecut și, mai ales, dacă există garanția că aceasta nu se va repeta în 1971.— Darea de seamă, ce-i drept, . a înșirat principalele neajunsuri, a criticat pe bună dreptate pe cei vinovați, dar mă așteptam să aud din partea comitetului de direcție și citeva măsuri concrete, mai energice, mai clare care să pună capăt hotărit tuturor neregulilor, — spunea muncitorul Ion Nicolae. Or, tocmai aceste _măsuri nu le-am auzit. Numai în (Continuare în pag, a III-a)

anul trecut am avut rebuturi de zeci de milioane lei. Țin minte că s-a mai discuțaț despre acest lucru și in alțe adunări generale. S-au făcut și propuneri, s-au stabilit planuri de măsuri. Nu s-au urmărit insă ca. lumea, după părerea mea, citeva lucruri .-.. e- sențiale : calificarea muncitorilor și
Viorel SALAGEAN 
lise ȘTEFAN

)
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iț actualitatea culturală
SCENA

Teatrul Național din Cluj va prezenta joi, 18 februarie, premiera piesei „PISICA IN NOAPTEA ANU
LUI NOU" de D. R. Popescu. Regla : Vlad Mugur. Scenografia : Mircea Matcaboji. Costume : Edit Schranz- Kunovits. Interpretează : G. Ionascu- Gion, Valentino Dain, George Motoi, Marin D. Aurelian, Viorel Comănici, Liviu Rozorea, Nicolae Iliescu, Silvia Ghelan, Anca Neculce-Maximilian, Melania Ursu. Rodica Damienescu.

Un festival muzical 
de prestigiu

Erich Bergel la pupitrul orchestrei 
simfonice a Radioteleviziunii

ÎNSEMNĂRI EDILITARE

r

Teatrul Național din Iași a invitat ieri pe iubitorii de teatru ieșeni la premiera cunoscutei piese a lui Moliere „BOLNAVUL ÎNCHIPUIT". Regia : Cătălina Buzoianu. Scenografia : Smaranda Crețoiu. în rolul principal : Dionisie Vitcu.Seara premierei a prilejuit șl vernisajul expoziției pictorului Valeriu Gonceariuc, expoziție organizată foaierul teatrului. în
a

»-aTeatrul național din , Craiova nunță cea de a cincea;. premieră acestei stagiuni : „UN OM =UN OM" de Bertolt Brecht, Regia : Petre Sava Băleanu. Scenografia : Viorel Peni- șoară-Stegaru. în distribuție : Vasile Cosma, Ion Pavlescu, Rodica Radu, Pavel Cîșu, Victor Fuiorea, Iosefina Stoia, Petre Gheorghiu, Nae Gh. Mazilu. Remus Mărgineanu, Tudor Gheorghe, Vladimir Juravle, Vaier Delakeza și alții.

Moment de relief în configurația actualei stagiuni, ciclul concertelor dedicate unor pagini reprezentativa ale simfonismului lui Mozart și Bruc
kner, concerte organizate de Orches
tra Simfonică a Radioteleviziunii Ro
mâne, demonstrează că evenimentele artistice autentice se constituie in urma unei munci susținute cu devoțiune și aleasă pricepere.Erich Bergel este tipul de muzician a cărui multilaterală formație profesională ii asigură o abordare directă și foarte sigură a partiturii, înfr-o revelare plenară, mereu semnificativă. a rosturilor acesteia. Există în interpretările sale un elan constructiv, o energie interioară care a- sigură soliditate și forță unor arhitecturi sonore atît de măreț concepute cum este Simfonia a V-a de Bruckner, spre exemplu. Impresionanta țesătură polifonică a finalului — pagini dintre cele mai complexe ale simfonismului vienez, imensele spații sonore purtătoare de evoluții melodice meditativ interogative, culminațiile sonore ale masei orchestrale, într-un cuvînt toate evenimentele acestei grandioase acțiuni muzicale au apărut conduse cu remarcabilă clarviziune de o puternică forță emoțională a gîndiril.La celălalt pol al conceptului de

simfonism, Simfonia nr. 39, In mi bemol major de Mozart, apare robustă și clară, de o conciziune și un echilibru eminamente clasice ale expresiei ; și totuși, ce puritate și interiorizare a sentimentului, cită noblețe interioară respiră partea a Il-a, An-' 
danie con n>oto, a lucrării 1 Cizelarea detaliului — pitorescul Menuet, de exemplu — se face atent, acesta fiind ulterior reintegrat ansamblului ihtr-un deplin simț al proporțiilor. Acțiunea dirijorală a lui Bergel s-a tradus firesc și elocvent în imâgine- sunet, păstrînd sentimentul finalității actului interpretativ.Membrii orchestrei Radioteleviziunii au răspuns ca un organism unic, cu seriozitate și aleasă dăruire solicitărilor diverse de ordin stilistic ale partiturii, ca și exigențelor dirijorale. Drept rezultat, corzile au cîntat în genere clar și omogen (la viori ră- mîrie de cultivat consistența și profunzimea tonului de partidă în special în registrul superior spre acut) iar suflătorii s-au remarcat prin promptitudinea intervențiilor (alămuri), printr-o frazare suplă, cantabilă (flauți, clafineți).Și nu putem să nu remarcăm, în final, abordarea frontală a marelui repertoriu simfonic.

Dumitru AVAKIAN

ȚINEREȚEA J 
UNEI VECHI {
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\ i expoziția suceveană va fi găz- J 1 duită in săptăminile ce urmea- ț l ză și de alte cîteva mari orașe i 

ale țării. I

CETĂȚI"I în cinstea semicentenarului 
' partidului, Comitetul județean 
| pentru cultură și artă Suceava 

a organizat o expoziție itineran- I tă de fotografii, intitulată suges- 
,. tiv „Suceava ’71. Tinerețea unei 
! vechi cetăți". Primul popas al ț expoziției a fost făcut la Bucu- i rești, gazdă fiind Casa de cul- 
’ tură a sectorului 2, din strada I Mihail Eminescu.i Cele 95 de fotografii, tlustrînd 
1 variate domenii de activitate (Hel la spectaculoasele construcții in- 
! dustriale ale ultimului cincinal, 
) la realizările edilitare din satele 1 și orașele din Țara de sus, de 
’ la aspecte din viața cotidiană a I localnicilor și pină la momen-i tele de neuitat ale întilnirilor cu 
) conducătorii de partid și de stat) l conturează în ansamblu imagi- 
’ nea complexă a vitalității crea- 

toare din acest colț de țară.i Expoziția suceveană va fi găz-

* 1

O nouă asociație

De la

începînd de marți, 18 februarie, un nou ciclu de emisiuni, intitulat „Momente din istoria teatrului universal", va fi găzduit de Televiziune. De la Euripide la O’Neill și Cehov, emisiunile vor urmări cronologic momentele esențiale ale unei arte străvechi, dar tînără In fiecare epocă. Tele-istoria teatrului, transmisă. lunar, va fi prefațată de Mih- nea Gheorghiu.Debutul emisiunii consemnează o premieră absolută în România : 
„ALCESTA" de Euripide — prezentată ca exemplificare a primei teme : „Trecerea de la ritualul tragic dionisiac la tragedțe — formă a unei arte devenite independentă : teatrul." Cîteva titluri ce vor ilustra o primă mare perioadă din istoria teatrului : „Comedia dell’arte", „Teatrul Renașterii engleze", „Shakespea- ,Clasicism și realism în zugră- la poetul iubirii

EXPLICAȚIA UNEI
re", „i virea naturii umane tragice".-Teatrul . românesc •el locul cuvenit în ilustrată a teatrului. ....sale manifestări populare, pină „Patima • roșie" de Mihail Sorbul.Așadar, marți 16 februarie, la ora 2».3fe tattlnire, cu' T.heșois -ț,. prfe* muFSștor al lumii, și elf Euripide — - primul ei . tragic modern.Șț'^'dt in aceastăv^ăptămlhă- a»'; 
ielerecital — SiWlâ..Dumitrescu Ti- 
mică (sîmbătă, 20 februarie, orele 22), emisiune prezentată de Sică Alexandrescu.Două inițiative ce merită atenția cronicarului de specialitate amatorului de teatru.

lșl va ocupa șiaceastă' istorieDe la primele. ..........  la

nărilor amintite. „La noi, in blocul 19, din cartierul Nord, spune locatarul Ion Ștefan, nu s-a ținut incă adunarea generală; Cind s-au adunat locatarii a lipsit împuternicitul a- sociației, Viorel Zam- firescu. Cînd a venit împuternicitul nu a venit deputatul, ihg. Constantin Ciocan. Altă dată, nu s-a prezentat delegatul I.L.L.". Să mai adăugăm oare că responsabilii amintiți s-au angajat să participe la adunare, să asculte opiniile locatarilor 7 De trei ori s-a întrunit adunarea și a așteptat zadarnic să vină reprezentanții instituțiilor municipale. Absența lor trădează lipsă de respect față de cetățeni.Un alt caz edificator : în blocul 3 din

în municipiul Ploiești au loc in aceste zile adunări de dări de seamă și alegeri ale comitetelor „Asociațiilor de locatari". în marea lor majoritate, adunările au fost bine organizate și, ca urmare, dezbaterile sint dinamice, fructuoase ;. ele cuprind numeroase probleme legate de buna gospodărire a fondului locativ, luări de atitudine față de manifestările de birocratism și formalism in activitatea I.L.L., a unor servicii ale consiliului popular municipal.Este firesc ca, după asemenea discuții, să se fixeze și măsuri judicioase pentru înlăturarea unor neajunsuri. Un exemplu in acest sens îl constituie adunarea din cvartalul de . ... .......................  _ ___locuințe de pe strada strada Democrației 95, M. Eminescu nr. 22. La adunarea dezbaterile care au a- vut loc aici au participat deputatul circumscripției municipale, ing. Dumitru Tihon, și un reprezentant al consiliului popular municipal. Unele probleme ridicate de locatari au fost elucidate pe loc ; s-au stabilit de comun acord reguli legate de regimul apei calde și reci, de încălzire, de curățenie a imobilului etc. Cu sprijinul deputatului, celelalte probleme și-au găsit rezolvare în zilele următoare.Din păcate, sint însă și cazuri care atestă o slabă preocupare pentru organizarea și buna desfășurare a adu-

răspuns ; nu «-a putut stabili nici o măsură pentru îmbunătățirea activității gospodărești.Am discutat cazurile de mai sus cu tovarășul Ionel Miclăuș,- vi* cepreședinte al Consiliului popular munici- - pal Ploiești. Interlocutorul a ținut să ne convingă că . treburile „merg bine", că s-a făcut un grafic de participare a cadrelor de răspundere la adunări, că „nu e cazul să ne alarmăm".oare clăuș tuație 7 participat

BRAȘOV

„Lauri '7PLa Brașov a avut loc cea de-a doua ediție „Lauri ’71", cuprinzind manifestări dedicate brașovenilor care, în 1970, au obținut înalțe titluri și distincții pentru realizări remarcabile pe tărîmul științei, tehnicii, cultu- rii^ artei și sportului. în programul manifestărilor au figurat, între altele, deschiderea unei expoziții de lucrări și trofee ale sărbătoriților, q întîlnire 
a acestora cu reprezentanții presei locale, simpozioane, întâlniri cu pionieri, o masă rotundă cu tineretul etc. Manifestările s-au încheiat cu un spectacol prezentat de colectivele Teatrului dramatic și Teatrului' muzical din Brașov.

. Cunoaște tovarășul Mi- adevărața si- „Dv. ați ________ t pină a- cum la vreo adunare 7 Ați fost măcar în control, să vedeți dacă reprezentanții I.L.L.- ului, ai întreprinderii comunale, deputății participă la dezbateri"? — l-am întrebat. Răspunsul pe- care l-am primit • fost scurt: NU !în articolul „Conlucrarea cotidiană a primăriei cu cetățeanul", publicat în ziarul nostru din 27 I a.c., tovarășul Gheorghe Alecu, „ .. . _ , prim-secretar al Co-rențiu Mateescu. De mitetului municipal și trei ori s^a telefonat primarul municipiului deputatului și tot de Ploiești spunea, prin- atîtea ori a refuzat să participe “ la adunare pentru motivul că „nu găsește timp". Delegatul I.L.L., tovarășul Mateescu, a procedat altfel : a promis că

locatarilor s-a amînat o dată. A doua oară s-a ținut, dar fără a fi de față deputatul (Andrei Neacșu, primul secretar ai comitetului municipal U.T.C.) și delegatul I.L.L.-ului, Lau- Apă la robinet in 
casele sătenilorApă la robinet In casele sătenilor — iată' o realitate care devine tot mai pregnantă în viața așezărilor rurale din județul Timiș. în ultimii ani. cu sprijinul statului și prin contribuția voluntară a locuitorilor, s-au executat lucrări de alimentare cu apă într-un număr de 17 localități, printre care se numără Teremia Mare, Orți- șoara, Bobda, Cherestur, Beba Veche, Cladova și altele. Pină la sfirșltul acestui an, alte 14 comune și sate, unele dintre ele cu mii de locuitori, cum sînt Cenad, Cărpiniș, Peciul Nou, Ciacova sau Făget, vor beneficia de acest element de confort și civilizație.

tre altele, că cetățenii trebuie ascultați, dîn- du-se curs inițiativei lor, colaborind nemijlocit cu 6i, Cele afirmate se cer aplicate, acoperite cu fapte in toate cazurile, fără nici 
o

culturală
TRADIȚIImuzicale care se cer cultivate cu perseverență pentru a ajunge la performanțe mai bune.Trebuie subliniată acuratețea acompaniamentului, sonoritatea bine cumpănită a Filarmonicii sibiene.Ca de obicei, au avut loc două concerte — unul în matineu (pentru tineret) și altul seara. Afluența auditorilor (sala plină la nume total necunoscute), receptivitatea lor denotă un public cultivat, cu tradiție, în acest sens, meritul Filarmonicii este fundamental ; o privire fugară asupra celor 18 programe din actuala stagiune învederează programe bine chibzuite, .selertiay,ju-;.. dicioasă1 a colaboratorilor ; relevabile sint tendință dejȚCupr.iridetff:. a unor. locaMtățL '- iHh'' împrejurimi, aportul la festivalurile Cibinium și la înviorarea manifestărilor camerale de la Muzeul Bfucken- tha.l. Iată deci suficiente temeiuri ca a- cest for de cultură să merite atît stima cit și cel mai larg și susținut sprijin pentru dezvoltarea sa in continuare.

sătească vine, dar nu ținut de cuvînt. este nevoie să spunem că, la bloc, problemele cate au rămas
s-a Nu mai acest ridi- fără

cursului șl in etajarea elementelor constructive. Sensibilitatea cu care a redat mișcarea mediană dezvăluie o înțelegere superioară, un stil însușit cu minuțiozitate și eficiență. Desigur, tinerețea transpare în momentele de factură complexă, care cer o mai îngrijită echilibrare a planurilor sonore, dar, în ansamblu, se poate afirma prezența unei personalități proaspete și, în condițiile unei munci asidue și atent condusă, de " viitor.Violonistul 
Iancovici, in 
DELSSOHN - 
HOLDY, a impus prin tonul cald și egal, intonație ingrijită, flu- . .e.nța, frazării, prin impetuozitate .. tehriîcă, tistic-mterpretativ, cit strălucire chiar. , Ab-■ și perrtfu. desprinderea " solvent, tecânt -al‘Con- unor concluzii privind V'?’o.Iav,; modalitățile de promovare a celor de o seamă cu ei.Am ascultat un pianist foarte tînăr, elev, in clasa a IX-a a Liceului de muzică din . Galati, Dan Atanăsiu, 

în CONCERTUL Nr 1 de BEETHOVEN. Este un talent cu mult deasupra comunului : intuiție muzicală sigură, tehnică cizelată, claritate în etalarea dis-

Confruntarea tinerilor interpreți cu publicul este o coordonată importantă a for- măririi și afirmării lor. în afara concertelor și recitalurilor din 'București, se constată o tot mai intensă circulație pe plan republican a elementelor deosebit de dotate din generația nouă.Acum cîteva zile a avut loc la Sibiu un concert de concerte al Filarmonicii de stat din localitate, sub conducerea lui Henry Sel- bing, artist emerit,, dirijor valoros, unul dintre apreeiații animatori muzicali, polari- zator- de energii, sprijinitor al bunelor inițiative. Evoluția celor, .' țrpi .soliști a fost . cit.i 7se poate; de interesant tă, atît sub raport ar- . tistic-interpr etativ, cit

Televiziunea .v. continuă ritabllă sa stagiune lirică prin . zentarea în ciclul de spectacole realizate în colaborare cu Opera Română, a baletului „PRICULICIUL" de Zeno Vancea.Compus In anii 1932—1933 și reluat după 1950 de către compozitor care i-a elaborat versiunea definitivă, montat în premieră la Opera din Timișoara, acest balet-pantomimă este una din partiturile în care personalitatea autorului se afirmă pregnant. Pe baza unui libret alcătuit de el însuși, Zeno Vancea a oompus o muzică în cape sinteza elementelor de inspirație folclorică servește caracterul fabulos și totodată autohton al subiectului, inspirat din tradițiile populare.Spectacolul montat în coregrafia lui Oleg Danovskl reunește in distribuție pe Valentina Massini, Gheorghe Con- stantinescu, Bojidar Petrov, Ion Ale- xe, Paul Erceanu. Ansamblul de balet și orchestra Operei Române ; dirijor Constantin PetrovicL

frumos
Radu 
MEN- 

BART-

i .......servatorului din Biicti- 1 <reștî, Iancovici se cere programat cit mai frecvent, pentru a căpăta încrederea in sine la care înzestrarea îi dă dreptul.Vasile Țugui, tn 
CONCERTUL ÎN -SI 
BEMOL MAJOR de 
BOCCHERINI, dezavantajat poate de instrumentul de serie și de neafinitatea cu lucrarea aleasă, a dezvăluit totuși însușiri Petre CODREANU

CONCERTE EXPOZIȚII— Cel de-al doilea concert din cadrul Festivalului de simfonii „Mozart—Bruckner", desfășurat sub bagheta reputatului dirijor Erich Bergel are loc joi 13, ora 20. la Sala Radiodifuziunii.— Vineri 2, sîmbătă 3, ora 20, la Ateneiil Român, putem asculta în primă audiție : Concertul pentru 2 
viori și orchestră de Wilhelm Berger.— Din nou în turneu la București, formațiile Conservatorului „Gh. Dima" din Iași își încep programul bucureștean duminică 14, ora 20 la Sala mică a Palatului. Se poate urmări evoluția coralei „Animosi" dirijată de Sabin Pautza.

• Galeria „Simeza" ; expoziția de pictură RODICA I.AZÂR și IACOB 
LAZAR.• La galeria „Apollo" expun,• La galeria „Apollo" expun, în continuare, SEMPRONIU ICLOZAN, 
DAMIAN PETRESCU, ION MITRIOI. 
IOANA STEPANOV.• Lucrări de ceramică de VASILE 
CRAIOVEANU sint găzduite de galeria „Amfora".

• Lâ „Ateneul Tineretului", o expoziție colectivă de pictură : GH. 
CONSTANTINESCU, B. SCĂRLĂ- 
TESCU, C. FILIMON, E. VASI- 
LESCU.• în holul Teatrului de Comedie : 
ZAMFIR DUMITRESCU *- pictură.

CARNET PLASTIC
(Urmare din pag. I) ele

O ARTĂ FAMILIARĂ
Șl SPECIFICĂ

cel puțin două grave : crea- greuțați '. artifi— aprovizionarea și formarea

PITEȘTI (corespondentul „Scînteii", Gh. Cîrstea). — După cum am mai anunțat, la Rucăr, județul Argeș, a luat ființa de curînd prima asociație culturală sătească din țară cu statut propriu, aprobat de adunarea generală a cetățenilor, func- ționind pe bază de autofinanțare, prin contribuții și acumulări de fonduri din diferite manifestări cultu- ral-artistice. O a doua asociație similară a luat ființă zilele trecute, în comuna Priboieni, tot în județul Argeș. Adunarea generală" a cetățenilor comunei a confirmat înscrierea in. asociație a primilor 300 membri și a dat acesteța numele învățătorului localnic, C. Rădulescu-Codin (1875—1926), culegător pasionat alfolclorului, basmelor și poeziilorpopulare de pe aceste meleaguri. Ca și prima asociație, și cea de la Pribo- ieni își propune ca. scop impulsionarea manifestărilor politice și culturale, pentru educarea patriotică a localnicilor și informarea lor cu .cele mal noi evenimente culturale,.. țtijn- țifice și tehnice. Vor .fi' organizate, de asemenea, formații artistice, cercuri tehnice și de artă popu- ’ Iară. i

excepție.
C. CAPRARU 
corespondentul 
„Scînteii"

LA ALBA IULIA, ÎN AȘTEPTAREA
DESCHIDERII MAGAZINELOR

PREMIERE
CINEMATOGRAFICE

ROMEO Șl JULIETA - producție anglo-italiană. Celebra tragedie shakespeariană adusă pe ecran de regizorul Franco Zeffirelli într-un film aplaudat și controversat în multe țări ale lumii. în rolurile principale : Olivia Hussey- și Leonard Whiting.
TRIPLA VERIFICARE - producție a studiourilor din Riga, în regia lui Alois Brenci. Film de spionaj al căruj subiect este bazat pe întîmplări autentice din timpul celui de-al doi* lea război mondial. Cu Igor Ledo- gorov,. Viktor Cekharev, Igor Vladimirov ș.a.
ORA SCORPIONULUI — producție a studiourilor de televiziune din R.D.G., în regla lui Horst Zalske. Film de anticipație științifico fantastică aducînd potriva unui manității, în colului XXI. lies. Gtlnter

Intr-una din zilele trecute, cumpărătorilor din Alba lulia care s-au prezentat după cumpărături după-a- miază, la ora de deschidere a magazinelor, le-a fost rezervată o surpriză : majoritatea magazinelor erau irieliiâ'e!Un-raid ad- hbc;; declanșat .de a-, , ij' ceșt . ■țeppmen.ț bizar, ii st soldat , cu următorul rezultat : numai în centrul orașului, unde sînt de fapt concentrate forțele comerciale ale municipiului, lacătele ferecau ușile a 11 magazine, printre care o alimentară; un magazin de articole electrice, o mercerie, te magazinele de fecții etc.„Responsabilii la ședință și aucheia cu ei" — ne explică vînzătorii, stînd cu mîinile în buzunar

toa- con-

in fața magazinelor, surprinși și ei de a- cest fapt. Au trecut 5, 10, 30 de minute... La ușile magazinelor, grupurile de cumpărători creșteau treptat. în sfirșit, în jurul orei 17 și 15 minute — cu o întîrzie- re de 75 de minute, -r- magazinele s-au des- chis.^ ;.,,,,‘,Am • avut adunarea reprezentanților sala- riaților — ne-a explicat Artenie ■ Barb, directorul O.C.L.-mixt Alba lulia. S-au dezbătut aspecte importante ale activității comerciale, printre care și atitudinea față de cumpărători". Nu punem la îndoială faptul că pârticipanții la dezbateri au folosit acest prilej pentru a contribui la îmbunătățirea activității comerciale in Alba lulia. Dar să punem față in

față aceste două aspecte : lucrătorii din comerț discută în ședință despre respectul și solicitudinea pe care le datorează cumpărătorilor. Și, în timp ce au loc aceste dezbateri, cumpărătorii găsesc magazinele .închise. Unii dintre ei au așteptat nu mai puțin de 75 de minute ■ ca ele să se deschi-, dă ! De unde se vede că buna intenție se potrivește cu fapta ca... nuca în perete. Din păcate, nu este prima dată la Alba lulia cînd programul unităților comerciale este sacrificat in favoarea unor ședințe. Dar zelul organizatoric nu poate scuza lipsa de respect față de

TUtîCEAl^t

Modern 
complex 

comercialții. centrul, .civic ai .. municipiului Tulcea se află în construcție uri modern complex comercial, a cărui suprafață ocupă aproape 5 800 mp, Aici vor fi amplasate magazine de confecții, lenjerie, încălțăminte, țesături, articole electrotehnice, un magazin cu autoservire pentru produsele de menaj, unități de mercerie, parfumerie, artizanat, bijuterii. Vor funcționa, de asemenea, o unitate alimentară cu autoservire, un bufet și bar.cumpărători.
Șt. DINICA 
corespondentul 
„Scînteii"

tv

în prim plan lupta îm- periculos dușman al u- condițiile civilizației se- în distribuție : Otto Me- Schoss etc.
menea > produse 7 Dacă ne orientăm după felul în care fabrica s-a achitat de contracte, înclinăm să credem că a lipsit materia primă. A avut contractate 264 tone și a realizat... 14 tone. Dacă facem insă din nou lectura tabelului nr; 2, care indică depășirile masive de plan, regăsim în cantități “ mari toate componentele

18,00 Deschiderea emisiunii. Scena 
și ecranul.

18,40 ROMÂNIA-'71. AZI — JUDE
ȚUL HARGHITA. Emisiune 
de Rodica Rarău.

19,00 Muzică populară cu Florlca 
Ungur șl Aneta Stan.

19,20 1001 de seri — emisiune pen- 22,15 
tru cei mici. 22.27

19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Roman-foileton : „Deșertul

dragostei" (II) de Franco!» 
Maurlac.

20,50 Vedete la ediția a IV-a a 
„Cerbului de aur". Dalida.

21,05 Ocolul țării în opt luni — 
emlsiune-concurs realizată în 
colaborare cu Biroul de tu
rism pentru tineret al C.C. al 
U.T.C. Participă echipele re
prezentative ale. Județelor 
Bistrița-Năsăud,’ Maramureș, 
Sălaj și Satu-Mare. Prezintă 
Mihal Florea.

72,13 Telejurnalul de noapte,
22,25 Săptămîna sportivă preolim- 

pică. Prin satelit de la Sap
poro — Japonia.

Noi construcții 
de locuințeîn prezent, în orașul Vaslui se află în construcție 8 blocuri noi de locuințe, totalizînd un număr de 584 de apartamente. Acest nou ansamblu de locuințe din. zona Fabricii de confecții este completat cu un liceu cu 16 săli de clasă și o grădiniță cu 200 de locuri. Noile construcții se adaugă celor ridicate anul trecut în orașul Vaslui, în care s-au mutat 740 de familii.
SATU MARE

cînd au mar-„Chiar atuncifa gata produsă, unele fabrici de conserve, in loc s-o livreze imediat comerțului, conform graficului, o țin în stoc. Uneori, conservele cerute apar pe piață o dată cu proaspete. Cine cumpere ?“.. Am încercat
legumele să le mai

doua, a treia (circularele nr. 18160 și 19145).Toate aceste stopări în livrare au avut ca efect comun, cînd supraaprovizio- narea depozitelor, cînd golirea lor. Iată, de pildă, concret, cum a livrat intr-o anumită perioadă de timp, fabrica din Caracal : cind trebuia să livreze 40, 55, 124, 150 tone conser-
întllneștl uneori expoziții în care nu te întâmpină orgoliul strident al pozei, ci cordiala invitație la scara umană. Expoziția de care vorbesc, restrînsă de sărăcia operațiunilor critice, o putem numi de artă decorativă. Dar, ca întotdeauna acolo unde sensul artistic este grav și evident, împărțirea in genuri devine nesemnificativă. Or, tocmai a- cest adevăr nu poate fi omis în expoziția Lucreziei Pacea și 

a lui George Tiutin, ’de Ia galeria „Orizont". Mă gindeam, vizitind-o, cită dreptate au, critici sau artiști străini, care, vorbind despre cultura românească, spun cu o invidie nedisimulată : „Arta voastră populară este vie !“. Evident, dincolo de elogiu, această realitate a artei noastre populare oferă o soluție vizibilă de coerență estetică, de naturalețe u- mană, de temperanță a gesturilor hazardate. Artizanatul popular — dar să luăm expresia în accepțiunea ei cea mai profundă, cea mai relevantă pentru spiritul productiv uman — artizanatul anonim conține în el atîta plină căldură, atîta opoziție la răceaki produsului industrial, incit confruntarea omului contemporan cu produsele activității sale își găsește aici o rezolvare. în fața artei românești am putea folosi expresia frumoasă a filozofului și criticului de artă italian G. C. Argan : „sufletul funcționează".

Sufletul funcționează și în expoziția de față care nu s-ar putea iridîs- pensa de această prefață. Tapiseriile. Lucreziei Pacea și ceramica lui George Tiutin trag din arta populară acel sentiment decisiv și optimist al formei, tehnica milenară îmblînzită de atîtea generații, materialul natural scos din mediul prielnic și neartifi.cijal .al artistului popular. Lina de capră sau pămîntul gălbui de Vadul Crișului, țesutul la război sau plăsmuirea la roată sint pentru fiecare artist în parte, potrivit gustului fiecăruia, o tentativă rezolvată de armonie. Cultura și temperamentul construiesc, diferit la fiecare, lucrări de o riguroasă modernitate : la Lucrezia Pacea o gravitate meditativă, îndreptată și â- ceasta către natură și rosturile ei (ciclul de tapiserii „Pomi" sau „Păsări") ; la George Tiutin fantazare sclipitoare și umoristică (lucrările „Păsări", „Păpădia", „Vatră").Mi se pare că respect caracterul esențial al acestei expoziții de a descinde din existența vie â artei populare românești, terminînd. cu observația că însăși organizarea atît de inventivă, de neașteptat inedită a spațiului decorativ se bazează pe un modul de ambiant, de relație intim organică cu natura, care ne este familiar și specific.
Iulian MEREUȚA

să desci-

ce condiționați mărfurilor ?

„ușoare", necesare și pe piață, dar în cantități mult mai mici. „Această o- rientare spre realizarea planului fără eforturi, aprecia directorul I.C.R.A. București, are consecințe rea de . ciale în populației stocurilor".Am întrebat :— Dv. de ce primiți mărfuri pe care, nu le-ați contractat și de care nu aveți nevoie 7— Cînd cerem marfă (căutată de cumpărători), fabricile ne pun condiții. De pildă.' zic : vă dăm za- cuscă, dacă luațl și sfeclă acră. Ca să obținem zacus- că, luăm și sfeclă.Să ne întoarcem la Caracal :— De vînzareaInginerul-șef :— într-un fel, trebuie să vindem și marfa mai puțin căutată... Am produs-o . peste plan pentru că n-am avut altă materie primă.Lipsa materiei prime poate. fi, și este re.almente, în unele cazuri, principalul motiv pentru care o fabrică de conserve nu-și poate realiza pe sortimente sarcinile' contractuale. Dar la Caracal a lipsit oare, efectiv, în toate cazurile,' materia primă ? Să vedem. Luăm cea mai căutată conservă din cite se produc în industria respectivă : zacusca. Principalele ei componente sînt : vinete, roșii, ceapă, gogoșari, ulei. A avut sau nu fabrica ase-

din care se putea face produsul respectiv. Aceeași situație la ghiveciul de legume ș.a.m.d. Atunci, de ce nu s-a făcut 7 E clar. Oricum am privi lucrurile, tot la comoditate și la lipsă evidentă de interes și de inițiativă ajungem. Iar a- ceastă stare de lucruri este încurajată și de organizațiile comerciale. într-un fel. nici ele nu respectă contractul, pentru că prețuind condiționat marfă necontractată, aprovizionează rețeaua de desfacere cu mărfuri nesolicitate de nimeni, foarte greu vandabile. Se poate vorbi deci de o toleranță reciprocă, din care ieăe păgubit cumpărătorul.Tov. Radu Abagiu, adjunct al ministrului comerțului interior, spunea:

fram cauzele care duc o asemenea incredibilă practică. Faptele, petrecute cu cîteva luni în urmă, sînt concludente. întrucît multe fabrici s-au orientat, ea și cea din Caracal, spre producerea conservelor u- șor de lucrat, a apărut la un moment dat necesitatea (după opinia forurilor tutelare) de a se stopa li- ■ vrările la principalele produse căutate pe piață. Contractele inițiale au fost — practic — anulate și au a- părut obligații mai mult sau mai puțin noi. Astfel, o perioadă îndelungată de timp, fabricile — deși a- veau marfă — n-au mai livrat comerțului decît conserve greu vandabile. După prima „stopare" (circulara nr. 15 963), a urmat a

ve de legume a livrat 5, 3, 10 tone etc., cind trebuia să livreze 95, 91, 67, 8, 16, 4 tone — a livrat 195, 195, 136, 10, 49 tone etc. Asemenea practici nu sînt în nici un caz de natură să perfecționeze, aprovizionarea populației și nici să creeze condiții propice de aplicare cu strictețe. a noii legi a contractelor, care — cităm — „urmărește să a- 
sigure respectarea riguroa
să a disciplinei de plan și 
contractuale, atît de către 
furnizori cit și de benefi
ciari".Legea mai precizează că „partea" din vina căreia se denaturează contractul, trebuie acționată la Arbitraj, determinată să plătească daune. Fabricile însă nu prea plătesc daune. Ele

produc mai departe. în plus sau în minus, dereglează aprovizionarea, ba- zîndu-se pe „gentilețea" întreprinderilor comerciale Ar fi însă nedrept să spunem că, numai din cauza circularelor repetate nu s-a respectat ritmul livrărilor. Au apărut și alte cauze. Inginerul-șef de la fabrica de conserve din Caracal spunea că, uneori, contractele . nu pot fi onorate ritmic pentru că lipsesc ba etichetele necesare borcanelor, ba borcanele înseși, ba posibilitățile de transport. Firește, și aceste mici „buturugi" sînt capabile, să răstoarne... „carul mare". Situația respectivă nu merită însă comen- tarii prea ample. Cînd per- . fectezi un contract, dacă ești chibzuit și prevăzător, . te gîndești la toate — și la materia primă, și la capa- . citățile de producție și la... borcane.în concluzie, vom face cîteva' sublinieri. Reorganizarea industriei conservelor (trecerea ei Ia Centrala de producere, valorificare și industrializare a legumelor și fructelor) a creat, efectiv, posibilități mai bune de aprovizionare și desfacere. Este deci momentul ca in industria respectivă să se facă neintîr- ziat un salt calitativ, pe care cumpărătorul să-l sesizeze de îndată ce intră în magazine. în orice caz, cind se vor folosi din plin noile posibilități de aprovizionare și fabricație, iar Legea contractelor va fi a- plicată cu rigurozitate, vom consemna cu plădere faptul în coloanele ziarului nostru.

Castelul copiilorîn urma unor importante lucrări de renovare și restaurare, vechiul și frumosul castel-mo- «nument din comuna Pomi a devenit lăcașul unei case de copii școlari orfani de unul sau ambii părinți, precum și pentru copii din familiile dezorganizate. Situat într-un splendid parc natural, de peste 7 hectare, castelul poate găzdui circa 200 de copii care se vor bucura de grija St ocrotirea statului.

Istoria unei școli, 
intr-un muzeuLa Liceul „Gheorghe Lazăr" din Sibiu a luat ființă un ori* ginal muzeu. înfățișind sugestiv istoria acestei prestigioase școli care funcționează fără întrerupere din secolul al XVII-lea. Pe lingă anuare, fotografii, cataloage și diferite materiale didactice folosite în decursul timpului, un deosebit interes, îl prezintă fotocopia fișei matricole (in limba latină) aparținînd lui Gheorghe Lazăr, in clasa a V-a, a anului școlar 1801—1802, câ și galeria de portrete ale unor personalități de seamă, foști elevi ai liceului sibian : August Treboniu Laurian, Axen- te Sever, Șt. O. Iosif, Octavian Goga și alții.
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CAMPIONATELE DE VOLEI

noii să-i joc

noștri rapid

Georgescu seamănă cu un oarecare, fără distincția ta- aceste puncte de ve- Sportului Studențesc

acum, sînt Varga, al !n- asu- încă de

de _ posibili- Ceea ce noastră

„NAȚIONALELE" DE ATLETISM PE TEREN

Două zile de atletism indoor, In sala din. incintă parcului ■portiv „23 August". Sau, altfel spus, două zile de concurs pe teren acoperit, în care au fost disputate, atit titlurile de campioni, cit și locurile în lotul care va pleca luna viitoare la „europene".Ambianță de competiție de anvergură : sumedenie de oficiali, care circulau de colo, colo, ăfișînd o mină de oameni foarte preocupați, atleți emoționați, public plin de solicitudine, cu atit mai mult, cu cît marea majoritate a spectatorilor nu depășeau vîrsta... junioratului. Și, o sală frumoasă, nu-i vorbă, dar căreia i se potrivește anecdota cu bazinul de înot excepțional cu o singură... excepție : lipsa apei ! La sala de atletism de la „23 August" nu-i nevoie de apă, ci de elbitex sau orice altceva asemănător, pentru că, la „europene", de pildă, atleții noștri vor concura pe pistă de tartan. Ceea ce este altceva decît zgura din sala amintită, zgură care pe deasupra mai era și moale.Dincolo de acest „impediment", indoor-ul de sîmbătă și duminică a făcut impresie prin numărul mare de recorduri (6 la seniori și 5 la juniori) stabilite, ca să nu mai amintim și pe cele 16 (13 la seniori) egalate. Șînt, desigur, recorduri ale atletismului nostru de sală, dar sint recorduri și asta înseamnă că ceasurile de antrenament dinaintea competiției au fost folosite, iar sportivii în cauză au atins un anumit stadiu de pregătire, care îi recomandă pentru campionatul european de la mijlocul lui. martie.în cadrul campionatelor, un remarcabil succes a repurtat Valeria Bufanu, care a cucerit' două titluri. După victoria realizată sîmbătă în proba de săritură în lungime, Bufanu a cîștigat duminică și proba sa preferată ; 60 m garduri, realizind timpul de 8”3/10, performanță care constituie un nou record republican de sală. Ea putea obține și al treilea titlu, însă după developarea filmului de la sosirea . în proba de 60 m plat s-a constatat că Aurelia Mărășescu- Petrescu sosise prima, fiind declarată campioană națională cu timpul de 7”5/10. Bufanu s-a clasat pe locul II. La masculin, proba de 60 m plat a revenit lui A. Munteanu, urmat de Gh. Zamfirescu și Ș. Mitrofan toți cronometrați în același timp : 6”7/10. Alte rezultate : 60 m garduri masculin N. Perțea 7”8/10 (record) ; înălțime femei Marghelița Matei 1,70 m ; lungime masculin Valentin Jurcă 7,69 m ; greutate masculin Adrian Gagea 17,40 m (record).

Vasco da Gama
Pe o căldură intensă și in prezența unui public puțin numeros, Rapid a susținut ieri la Rio cea de-a patra întiinire din turneul său în Brazilia, de astă dată întâlnind Vasco da Gama, campioana statului pe anul 1970. Prima repriză a jocului a lăsat o slabă itnpresie .șub. toate aspectele, ' atît dinphrteh .oaspeților cît' și a' gazdaloț,' Protagoniștii âu multiplicat la. ndsfîr’șiț pasele, intr-un fel de dezordine generală. Desigur, chiar în aceste, condiții, ocaziile de a se marca n-au lipsit, în prima parte, jucătorii brazilieni reușind să șu- teze periculos, de cîteva ori. Rădu- canu, însă, a fost îngerul păzitor al; rapidiștilor, deși fundașii săi, cam timorați și uneori neutralizați cu destulă ușurință, nu l-au ajutat deloc. în min. 4, de exemplu, Rădu- canu a avut o intervenție extraor-

CORESPONDENȚA 
DIN RIO DE JANEIRO 
DE LA VASILE OROS

dinară Ia un șut-bombă al lui Cară. Drept este că, un minut mai tirziu, Dumitru s-a aflat singur în fața portarului, ratînd o mare ocazie.în a doua parte a reprizei, apărarea bucureștenilor a căpătat consistență, fermitate, dar în general se poate spune că neglijențele și imprudențele nu au lipsit în tot cursul jocului. în min. 56, Pop a ratat o bună ocazie, iar în min. 63 Neagu a repetat situația, irosind o minge de la vreo 6 m. în min. 75, Marin Stelian, lansat excelent de Neagu, driblează și portarul, dar șutează pe lingă bară. într-un cuvînt, înaintașii noștri au irosit în repriza a doua cel puțin 3 ocazii de gol, lăsînd impresia că nu țin neapărat să cîști- ge. Spre sfîrșitul partidei se părea că singura preocupare a echipei noastre era să mențină scorul alb, în fața ofe/isivei gazdelor, concentrate masiv în apropierea careului, și deosebit de. periculoase prin Luis Carlos șt Fidelis, dar Răducanu a fost de . netreCut. Este al doilea rezultat de egalitate obținut de Rapid in Brazilia, în afara infrîngerilor categorice suferite în fața echipelor Portuguese și Gremio. Următorul joc al rapidiștilor va avea loc miercuri sau joi la Curitiba, cu F. C. Curitiba.Presa braziliană, specialiștii de aici, apreciază că Rapid face un turneu mai puțin reușit decît Dinamo (care joacă astăzi la Sao Paulo), ale cărei vedete, Dumilrache, in special, Dinu, Lucescu și Radu Nunweiller, obțin calificative excelente.
TENIS

Turneul de Ia

ACOPERIT

recorduri

In proba de sprint conduce... Valeria Bufanu 1

A trecut decembrie, a trecut . și luna ianuarie, sîntem acum in a doua jumătate a lui februarie, dăr iarna tot nu și-a arătat colții ei de gheață. Cam așa, îngăduitor și Un pic umed, trebuie să fie anotimpul rece prin acele țări europene unde fotbalul se joacă fără întrerupere, de cînd începe toamna și pină se sfîrșește primăvara. Dacă s-ar fi . știut dinainte» după ce jurnal de modă își va confecționa ținuta iarna asta a noastră, atunci ne-ar fi fost posibil să programăm fără grijă' meciuri ale returului de campionat chiar și în zi de ianuarie. Nu mai vorbesc de o vreme însorită cum era ieri în Capitală, cînd pe' terenul din parcul sportiv „Progresul" echipa. gazdă se lupta pentru un scor egăt cu studenții craioveni, iar in Giu- lești, altă echipă universitară, cea din București, învingea merituos pe divizionara „A" F. C. Argeș.Prin urmare, cine s-a sculat duminică de dimineață a văzut mai în- tii partida Progresul—Universitatea Craiova. S-a marcat cite un gol de fiecare parte, prin Năstase și, respectiv, prin Martinovici, rezultatul final fiind echitabil. Jocul n-a avut trăsături speciale de calitate și de spectacol. Pentru aceasta deocamdată să dăm vina pe faptul că ambele e- chipe se află într-o etapă de mijloc a pregătirilor în vederea începerii campionatului. Totuși, „Universitatea" mi-a părut ceva mai avansată decît adversara ei pe tărîmul prepa- rativelor fizice și tactice. Poate, e o simplă impresie de' spectator, poate realitatea e alta, „Universitatea" este în general o formație superioară valoare „Progresului" ?Cit îi privește pe alb-albaștri, ceștia joacă la întimplare, la fel dezordonat-de parcă nici nu și-ar fi schimbat... antrenorul ! Așa cum funcționează angrenajul astăzi, pină

și Dudu fotbalist lentului.Mai plăcută privirilor a fost partida din Ciulești, dintre Sportul Studențesc și F. C. Argeș. Cum spuneam înainte, studenții au învins pe merit, cu 1—0, gol. înscris de la distanță de Jamaischi. Bucureștenii -au jucat bine, echipa are idei și le pune în practică la nivelul putințelor fotbaliștilor de care dispune. Dumitru Nicolae, Ciornoavă, Jamaischi, pe vremuri toți adevărate „speranțe", plus Kraus, plus ci ți va tineri, ordine în circulația mod omogen și punmingii, activează cil

Parcă mai ieri părăseam decepționați tribunele patinoarului „23 August", după chidere pei B mondial gheață, reușise ... ... la retrogradare, iar jucătorii, prin evoluția lor în ansamblu, păreau mai „bă- trîni" decit erau în realitate, cu mai puține cunoștințe tehnico-tactice ■decit știam că au.Timpul a trecut repede și iată-ne, acum, cu o săp- tămină înainte de plecarea în Olanda, und,e se va desfășura disputa componentelor grupei C. Luni 2’2 februarie (data plecării), începe deci călătoria spre... grupa B. înainte de start, vor avea loc ultimele două meciurl-test : cele, cu reprezentativa Elveției, din 20 și 21 februarie, dar testele „elevțiene" nu vor fi altceva decît punctul final al unei pregătiri care a început eu luni în urmă. Lotul este cunoscut încă de Dumitraș și Crișan portarii aleși.Scheau, Ioniță, frații Sgîn- că, Făgăraș, Tureanu — fundași, Gh, Szabo. Calamar, Pană, Bașa, Huțanu, Biro, Stefanov, Iordan, Gheor- ■ ghiu, Fodoreă, Mihăilescu și Boldescu, înaintași. Antrenori : M. Flamaropolși Z. Czaka. Lotul deci, aproape același anul trecut, singura dificare de substanță fectuîndu-Se la

ui „23 August', festivitatea de infl Întrecerilor gru- a campionatului de hochei pe Echipa noastră nu să ăe salveze de

mo-e-nivelul

conducerii tehnice,- locul antrenorilor cek și Tiron a fost de cuplul amintit mai in te.Preluînd echipa, antrenori au căutat imprime o ideie corespunzătoare tăților sale reale, caracteriza echipa în preajma ediției precedente a campionatului mondial era labilitatea formei sportive, jocurile foarte bune, după cum ne reamintim, alternînd cu căderi foarte mari. Acum, deci, în aceeași perioadă pre-competițională, datele pe care le avem ne arată că, deși în ansamblu lotul hu mai „prinde" zile mari, manifestă o formă mai stabilă, prezentîndu-se la un nivel superior din punct de vederq fizic al combativității, realizat, norul ROPOL, a trei cinci, tempoului dc Joc și susținerea sa la acest nivel de la început pînă la sfîrșitul meciurilor. în loc de două perechi de fundași, avem acum trei. ' Astfel, se poate spune că echipa a fost „întinerită", media de vîrstă a rămas aceeași, relativ ridicată : 24—25 de ani". Aceasta este, fără îndoială, urmarea rinei așezări mai judicioase a pregătirii (tururile de campionat au fost mai bine plasate, iar programul de jocuri de verifi-

ganizare. Din dere, victoria a fost și o victorie a tînărului antrenor Motroc asupra lUi Titus Ozon, a cărui echipă nu se prea deosebește ca joc, Ia întimplare, de aceea a „Progresului". Noroc că ieri, pe Giu- lești, a mai fost și Dobrin...Să nU uit să spun, în încheiere, că la acest meci s-a arbitrat după o „regulă" sui-generis : indiferent de gravitatea faulturilor și a hențuri- lor în careu vreo șase la număr în fața ambelor porți — nu se acorda penalti ! Autor : arbitrul Caramitru.

unde Nova- luat îna-

„Acest lucru l-am ne spune antre- 
MIIIAI FLAMA- prin alcătuirea formații do cite țintind ridicarea

care a selecționatei reprezentative mai bine organizate). în continuare, antrenorul M. Flamaropol remarcă faptul că anumite îmbunătățiri' s-au realizat și în ceea ce privește jocul propriu-zis ■ al echipei, cele mai multe fiind sesizabile în a- părare, unde se acționează mai organizat, fundașii respectîndu-și, în general, sarcinile lor bază. .în atac, jucătorii își construiesc mai acțiunile, reușind să creeze ocazii de gol. Se ratează, însă, mult și aceasta din cauza creării artificiale a unui al doilea moment al șutului la poartă. Adică, în loc de a fi folosită cu promptitudine prima situație (în hochei contează enorm „o patină", „o crosă", ale coechipierului sau adversarului, pe care pucul le poate e- ventual întîlni în drumul spre poartă) pentru a șuta la poartă, se ezită, căutîn- du-se alta mai favorabilă.Un' punct esențial preparativelot pentru trecerea din Olanda, pra căruia se poate acționa cu .maximum eficacitate, în perioada care a mai rămas pină la 26 februarie — data primului meci al echipei noastre (cu Franța, la Utrecht), este pregătirea psihică. E cunoscut faptul că hoche- iștii noștri se tem de adversar (situație _____ ,în prezent de regulament, cave îngăduie bodicecul și neangajîndu-se

total în lupta pentru puc, pentru victorie, în ultimă instanță. Această stare de lucruri a dus la o falsă aură de „echipă disciplinată", fiind în fond vorba de evitarea contactului cu partenerul de întrecere, de subordonare în fața activității lui pe gheață. Lăsînd de o parte faptul ' că, pe patinoarele grupei C, nu vor întîlni adversari extraordinari, să le reamintim jucătorilor noștri că, în unele momente de grea cumpănă din meciurile pe care le-au susținut în grupa B. ei au dovedit că-pot depăși adversari puternici și sub acest aspect.în Olanda, jucătorii din actualul lot reprezentativ nu au numai o obligație morală față de ei înșiși, de a reveni în grupa B, ci și una față de viitoarele generații care se nasc acum pe noile patinoare din Galați, Miercurea Ciuc și celelalte cape se construiesc la Timișoara, Cluj, Suceava. Ca și anul trecut, cînd i-au sprijinit pină în ultimul minut al participării lor la campionatul mondial, iubitorii hocheiului din țara noastră manifestă aceeași solicitudine pentru echipa antrenată de Flamaropol și Czaka, aș- teptînd din partea ei în Olanda o comportare superioară, obținută printr-o agravată dăruire totală în lupta pentru întîietate.
Valentin PAUNESCU

Avizați direct (sau indirect, din relatările presei) despre frumusețea derbiului primei etape a returului campionatului masculin (Steaua— Dinamo, disputat acum o săptămînă in sala Floreasca), iubitorii voleiului au venit din nou în număr mare, sîmbătă seara, la un alt tradițional derbi . voleibalistic : Dinamo—Rapid.. Prin simplă comparație, de această dată jocul a părut ceva mai „șters", cu faze mai puțin dinamice și de o calitate spectaculară inferioară. Totuși, întîlnirea dintre cele două formații i-a- pasionat pe cei prezenți,' lupta pentru victorie durînd aproape două ore și . jumătate. Rapidiștii au un început bun (cîștigă setul pu 15—9). Sint însă egalați (Dinamo se impune mai categoric ; 15—8). Rapidul iadin nou conducerea (15—12), pentru ca, după ce egalează in setul patru (15—10), dinamoviștii să-și adjudece, victoria finală (setul decisiv-le revine cu 15—11). Alte rezultate : Tractorul—I.E.F.S. 3—0, Petrolul— Steaua 0—3, Unirea Tricolor Brăila— Politehnica Timișoara 3—1, Universitatea Cluj—Viitorul Bacău 2—3, Ex-

deajunsă' or-• in Valeriu MIRONESCU

în cîteva

(Urmare din pag. I)

ploatări Baia Mare—Politehnica Galați 1—3.Din campionatul feminin, Capitala a găzduit trei meciuri. Universitatea Timișoara a întrecut cu 3—0 pe Medicina București (după un joc care medicinistele s-au „stins" cet.ul cu încetul : primul set pierdut la 13, pe cel de-al doilea la ■ 12,. iar pe ultimul la 8). Rapid — învinsă categoric cu o săptămînă înainte la Iași de Penicilina — s-a răzbunat parcă, cîștigînd ieri, la.Giu- . Iești; în trei, seturi..în..fața formației.G.P.B. Voleibalistele de la Rapid'nu ■și-au văzut ieri deloc- victoria în primejdie. în. cercurile specialiștilor- se anticipă .că' meciul din Giulești va fi plăcut, mizîndu-se pe faptul că , cele două echipe sînt capabile să oferh un joc antrenant. Din păcate, n-a fost așa ; C.P.B.-istele, în special. s-au comportat sub pretențiile unei echipe de valoare medie. A- celași , scor (3—0) și' in partida I.E.F.S.—Universitatea Craiova. La Piatra Neamț, Dinamo—Ceahlăul3—1.rinduri
Ofsaid arbitru", un craiovecn semnalează pe Nâstase (Progresul) în afara jocului.. Foto : M. Andreeșcu

în in- 1-au

vederea nou- stabilirca și a unui se-

Finala turneului internațional de tenis pe teren acoperit, care a început la Hawthorne și continuă la New York, se va disputa între iugoslavul Zeliko Franulovici și americanul Clark Graebner. în semifinale, Franulovici l-a eliminat cu 6—2, 5 7 6—3 pe brazilianul Tomas Kockh, iar Graebner l-a întrecut cu 7—6, 7—6, pe Ilie Năstase. Aceasta a fost prima • înfrîngere suferită de Năstase, după 11 victorii consecutive. Sportivul nostru a jucat bine și in partida cu Graebner, dar s-a resimțit în urma eforturilor depuse în turneele precedente din S.U.A.

cut încă de pe acum în lui sezon se referă la respectarea întocmai ver program de pregătire.în pregătire, la înot, spunea secretarul federal, se află un așa-zis „lot de șoc", cuprinzînd pe Anca Groza. Agneta Sterner, Liliana Bur- lacu, Aimer, Slavic, Costa, Peteley. în această perioadă se insistă pe a- cumulările de forță, pe pregătirea fizică. Pină la concursul din martie, cu înotătorii polonezi, la fiecare antrenament vor fi parcurși, în apa bazinului firește. între 8 000 și 12 000 de metri. Cifrele n-ar trebui să surprindă ; un antrenament „greu" face concursul mai ușor, ridicînd valoarea performanței. Nimic nu poatejn- locui munca zilnică, conștiincioasa și perseverentă a fiecăruia dintre sportivi. în această ordine de idei. am. vrea să adăugăm — in atenția cititorului. dar și a sportivilor interesați — că suedezul Larson, dublu recordman mondial și european la 400 m liber și 200 m mixt, sau americanul Spitz, recordman mondial la 200 m liber și 100 m delfin. înoată zilnic peste 18 000 de metri. Cu fogrte mici întreruperi, în Cursul anului.Echipa de polo, într-o formulă nouă, bazîndu-se pe jucători cu mai putină experiență, însă tineri, deosebit de talentați. a trecut , sub „bagheta" unuia dintre foștii ei titulari, Anatol Grințescu. Poloiștii și-au schimbat și ei concepția despre pregătire ; volumul și intensitatea antrenamentelor s-au dublat față de anul trecut.Antrenorul Schuster nu și-a ascuns regretul (care, de altfel, și l-au manifestat și alți Specialiști cu care am stat de ’ "drul plenarei C.N.E.F.S., _ș-a

mult, inclusiv de a-și trimite reprezentanți la J.O.".în acest an, natația vizează nu numai calificarea la „olimpiada mun- cheneză". ci și statornicirea unui nou stil de muncă. întronarea unei mai mari seriozități în activitatea secțiilor de performanță. Un o- biectiv dintre cele mai serioase îl constituie întărirea secțiilor de natație de la școlile sportive, formarea unui liceu cu profil_ de natație, (posibilități București, lacentru de înot artistic.unuiIn biect
ar fi la Ploiești. laBrăila). înființarea

★discuție s-a ivit apoi un viu comentat : cum muncesc611-

CAMPIONATELE EUROPENE DE 
SĂNIUȚE REZERVATE JUNIORI
LOR s-au încheiat la Mariansk* Lazne (Cehoslovacia). La masculin, titlul a revenit italianului Paolo Hil- gartner, iar la feminin lui Margit Schumann (R.D. Germană).• Șahistul român Victor Ciocîltea continuă să se mențină între fruntașii turneului internațional de Ia Malaga. Cîștigînd în runda a 11-a partida cu Cardoso (Brazilia), a acumulat 8 puncte, și ocupă locul doi în

clasament, în urma spaniolului Arturo Pomar, care a remizat cu Benkb și totalizează 9 puncte. Pe locurile 3—4 se află marii maeștri americani Bisguier și Benko, cu cite 7 puncte fiecare. Iugoslavul Liubojevici. cu 6.5 puncte, ocupă locul 5.• în preliminariile turneului inter- națoinal de fotbal pentru juniori U.E.F.A., la Lisabona s-au întîlnit selecționatele Portugaliei și Franței. Au cîștigat juniorii portughezi cu scorul de 3—2 (i—1).
nu-s gratuite ; ele reflectă o realitate. Ne-a fost pus la îndemînă un clasament al antrenorilor. întocmit pe baza unor criterii', a unor norme precise. în principal s-au avut in vedere numărul înotătorilor și rezultatele lor la competițiile oficiale ale anului 1970. Pe primele trei locuri : Gh. Dimeca (Steaua), I. Schuster (S.S. Reșița), Cristian Vlăduță — Magdalena Negrea (Dinâmo), Cei mai mulți dintre antrenori apar însă în acest clasament cu un punctaj derizoriu (sub 10 — in timp ce fruntașii; au peste 650). Unii n-au întrunit nici măcar un punct : D. Miti- telu (Galați). I. Codreanu (S.S. 2 București), Elena Panaitescu și V.

tului. Ar fi numai în interesul nata- ției ca, încă din timpul studenției, viitorii specialiști să facă practică pe lingă antrenorii cu mai multă experiență, chiar la bazinele cluburilor respective. *Acum, la începerea unui nou sezon. situația bazei materinle a na- tațici se prezintă îmbunătățită. Bazinele acoperite — de construcție modernă, unele de dimensiuni olimpice — de la București. Cluj. Ploiești. Timișoara, Galați, Reșița, Brăila. Mangalia ; bazinele în aer. liber. unele cu instalații de apă caldă, asigură cadrul pentru desfășurarea unei activități deosebite. După apre-
w

LOR

vorbă) pentru că, in ca- r________ 1 , anunțat trecerea în grupa a IV-a. grupa sporturilor... fără perspective olimpice (!) Se pare că această categorisire — oarecum forțată, și după părerea noastră — nu i-a demobilizat pe specialiștii din natație, ci dimpotrivă i-a ambiționat. „In ce mă privește — arăta antrenorul reșițean — voi încerca să demonstrez că. totuși, înotul românesc este capabil de mai

.antrenorii ? Ca unul care are în o- bligația de serviciu controlul și îndrumarea specialiștilor din cluburile cu secții de înot, A. Urmuzescu ,’nu este deloc incintat de activitatea a- cestora! „Producția" celor peste 50 de antrenori salariați apare derizorie. Nu discutam despre excepții ; performanțele cîtorva înotători fruntași se datoresc, se înțelege, fizice, muncii sportivilor dar, în destul de mare priceperii antrenorilor S.S. Reșița. Mureșul Tg.namo etc.). O activitate cu bune rezultate se niorii la antrenori un spor venteazăde înot, nu conving prin valoarea rezultatelor. Cheltuieli inutile — și cu înotătorii,, și cu antrenorii. Cu totul necorespunzător se prezintă situația Ia școlile sportive din București (S.S. 1), Ploiești, Galați. Cluj, Arad.Afirmațiile antrenorului federal

calităților respectivi, măsură, și (la Steaua. Mureș, Di-desfășoară cu copiii și ju- Petrolul Ploiești. Numeroși însă muncesc fără nici ; elevii lor, deși frec- de ani de zile bazinul

Mihai (S.S. 1 București), A. Leszai (Arad), Maria Benedek. și Maria Bota (Cluj) etc. Chiar și pină la apariția acestui clasament, activitatea antrenorilor de natație nu întrunea aprecieri măgulitoare. Orice scuze s-ar invoca.ca un antrenor să primească lună de lună, și să dea (dacă dă !) abia Ia un deceniu un înotător de performanță.Trebuie recunoscut însă că, în a- ceastă privință, • vina nu este doar a antrenorilor. Ce' au de spus conducerile cluburilor ? Ce fac forurile sportive centrale și locale ? „Prețul de cost" pentru un prezumtiv performer — și nu numai la natație ! — este, să recunoaștem, mult prea . mare. Credem că. în sfîrșit, a sosit timpul să se pună ordine în activitatea tuturor antrenorilor.Pe aceeași temă, antrenorul Mitrofan făcea observația că noua promoție de antrenori (absolvenți ai I.E.F.S.. cu specializare natație) sint foarte puțin legați de practica îno-

măgulitoare.este inadmisibil leafă, natației cile

cierile federației, actuala bază materială nu numai că permite o creștere simțitoare a performanțelor, ci creează posibilitatea ca, intr-un viitor cit mai apropiat, elevii din toate școlile generale situate în apropierea bazinelor să învețe înotul. Din păcate, folosirea bazinelor nu se face, în mod judicios, ținind cont de interesele generale. în privința bazinelor pentru performanță se mai întilnesc destul de des situații cînd... nimeni nu le frecventează. Este de neexplicat de ce zilnic, ore în șir, mai ales între 11 și 17 la. bazinul o- limpic de Ia Cluj nici un antrenor, nici un înotător nu se află la antrenament. Nu de puține ori. într-o astfel de inactivitate s-a aflat noul bazin din parcul „23 August". Apar de-a dreptul bizare condițiile în care se prezintă majoritatea bazinelor in aer liber, întârzierea cu care sint' date activității (anul trecut, spre , pildă, înotătorii au avut acces la Ștrandul Tineretului după 15 mai). Ziarul nostru a prezentat cu mai mult timp

în urmă starea jalnică a unor bazine de acest gen .............................Prahova, completa proprietarilor lor,. teres pentru practicarea _________manifestată de organele locale. Credeți oare că lucrurile s-au schimbat prea mult 1 Aproape deloc, deși nu se poate nega faptul că Ploieștiul a devenit la această oră — „și în urma criticilor făcute de „Scînteia", recunoaște antrenorul Mitrofan — unul din centrele de nădejde ale natației.■ Interlocutorii noștri au făcut o remarcă — la care subscriem întru totul : inițierea la înot ar trebui să preocupe direct forurile locale, aceasta cu atît mai mult cu cit este vorba de un sport despre a cărui importanță, mai ales pentru sănătatea generației in creștere, nu este nevoie de o pledoarie specială. Cu concursul larg al conducerilor de școli și al profesorilor de specialitate, al organizațiilor de pionieri și U.T.C., acțiunile de învățare a înotului pot și trebuie să devină permanente, să antreneze mii. zeci de mii de elevi .și eleve. Și nu numai acolo unde există de pe acum bazine, ci și in localitățile din apropierea cursurilor . de apă ; prin amenajări simple (îngrădirea unui „ochi de apă" la marginea lacurilor, la malul rîurilor) se pot crea oriunde condiții pentru înot, în acest sens, edililor — de altfel obligați prin lege să sprijine nemijlocit activitatea sportivă de masă — le revine o serioasă răspundere. Este de presupus, totodată, că din acest sezon, măsurile stabilite cu ocazia recentei dezbateri din colegiul Ministerului învăță- mîntului cu privire la dezvoltarea activității de educație fizică și sport in școli vor prinde viață, că. alături de alte sporturi, înotul va fi învățat și practicat de tot mai mulți tineri.

din județul nepăsare a lipsa de in- înotului

★Dată fiind importanța dezvoltării acestui sport, ne propunem ca, pină la deschiderea noului sezon, să revenim, publicînd în coloanele ziarului opinii ale specialiștilor, ale a- celora ce-și pot aduce contribuția la redresarea pa plan larg a natației românești.

întărirea disciplinei în producție. Prea puține au fost situațiile cînd maiștrii, șefii de secție sau conducerea uzinei au discutat eu un muncitor sau altul care absentează, care părăsește locul de muncă, care dă produse de proastă calitate. Se fac ședințe, se discută în general și se neglijează masa celor implicați. Or, tocmai omul sfințește locul. Este regretabil însă că, deși în această uzină tineretul are o pondere însemnată, în adunarea generală s-au făcut prea puține referiri la activitatea organizației U.T.C., mai ales în ce privește ridicarea calificării și întărirea disciplinei în muncă.Demonstrînd această legătură dintre disciplina in producție, calificarea cadrelor și calitatea produselor, numeroși vorbitori — printre care muncitoarea Maria Cucuzeanu, electricianul Nicolae Ștefan și Alexandru Hrișcă — au arătat că în aceste direcții persistă de mai mulți ani o situație deficitară. Iată de ce — au subliniat aceștia — disciplina în muncă trebuie sâ fie îmbunătățită radical, aceasta fiind o cerință imperioasă de care depinde înainte de toate lichidarea surprizelor neplăcute în realizarea planului și consolidarea revirimentului care se pare că a avut loc in prima lună din acest an, cînd planul a fost realizat la toți indicatorii.„Mulți salariați se dovedesc a îi extrem de sensibili la ciștig și foarte puțin la calitatea produselor pe care le execută — spunea în cuvîntul său ing. Octavian Juried, directorul tehnic al uzinei. O serie de șefi de secții și servicii așteaptă in continuare soluții de la conducere pentru cele mai neînsemnate probleme, nu manifestă un spirit activ de inițiativă. Controlorii de calitate nu-și fac întotdeauna datoria. Printr-o scăzută competență sau exigență a unor salariați din controlul interfazic, se explică, de altfel, de ce unele produse ajung la punctul final de control cu o serie de defecte de montaj, în loc ca ele să fie depistate cu promptitudine și lichidate la fiecare loc de muncă. Ce-i drept, ani întărit in ultima vreme serviciul de control cu oameni pregătiți. S-au luat -măsuri de calificare a celorlalți. Din păcate, însă, nu toate acțiunile inițiate anul trecut au fost duse pînă la capăt, lucrîndu-se, în multe cazuri,’ , cu jumătăți de măsură".Mulți dintre vorbitori au analizat situația critică dintr-un sector sau altui al uzinei prin prisma stilului de muncă al comitetului de direcție, a consecvenței și competenței cu care cadrele din conducerea întreprinderii aplică hotăririle aprobate de adunările generale ale salariaților sau in ședintele.nomitetulul de direcție. '-''— Trebuie . spus din capul' locului că stilul, de muncă al comitetului de . direcție este defectuos,. cu toate că în ultimele luni rezultatele obținute sint mai bune — sublinia ing. Teodora Leonida.' Separat luat fiecare membru al comitetului dă direcție, nu se poate spune că nu este competent. Lipsește însă, după părerea mea, spiritul colectiv de muncă. Numai așa se explică de ce propriile măsuri, in fond bine gindi.te și potențial ciente, sint abandonate, uitate în taresși nu se finalizează.Lipsa de finalitate a măsurilor . bilite în ședințele comitetului de direcție al uzinei dezvăluie de fapt e- xistența unor tendințe de tratare formală a problemelor puse în discuție, a unei răspunderi personale insuficient de bine conturate și precizate. Multe din deficiențele existente la u- zina „Electronica" ar fi putut fi evitate dacă comitetul de direcție ar fi trecut cu hotărire la traducerea în viață a tuturor măsurilor preconizate. Insă finalizarea acestora în practică s-a dovedit a ti unul din examenele greu de trecut de către cadrele tehnice și economice. Calitatea produselor ai- fi avut mult de cîștigat dacă
I eficiența celor 10 planuri de măsuri 
I elaborate numai în 1970 privind îm- 
I bunătățirea ei nu ar fi rămas doar pa 
I hîrtie.
I Rămînînd în aceeași sferă largă a 
I problemei calității producției, nume- 
I roși alți vorbitori, printre care ing. 
I Rizenberg Herbert, maistrul Marcel 
I Ștefănesdu și muncitoarea Maria IVie- 
I reanu, s-au referit in cuvîntul lor la 
I una din problemele de mare impor- | tanță, de a cărei bună rezolvate de- 
I pinde, în ultimă instanță, obținerea 
I unor produse calitativ superioare. 
I Este vorba de îmbunătățirea activită- 
I ții de aprovizionare tehnicp-mrTterială 
I cu materii prime, materiale și S.D.V.- 
I uri, care in lunile din urmă a creat ■ serioase perturbări in procesul de 
I producție. S-a desprins astfel necesi- 
1 tatea unei aprovizionări ritmice și cu | .produse de bună calitate a fiecărei 
I secții, a fiecărui, loc de muncă, cit și 
I a unei ■ mai strînse colaborări intre 
I sectoarele de fabricație. Aceasta in- 
I trucît nu rare au fost cazurile cind, 
I ca urmare a unei recepții superfi- 
I claie a produselor, au fPst introdus® 
I in fabricație piese și subansamble de | proastă calitate, influențind negativ | nivelul calitativ al întregii producții. 
I Din dezbateri a reieșit că în acti- 
I vitatea uzinei persistă încă o serie de 
I neajunsuri tehnice și organizatorice 
I ce necesită o intervenție operativă și 
I eficace din, partea, comitetului de di- 
I recție și a organelor de partid de 
I aici. Au lipsit insă tocmai dcschîde- 
I rile spre perspectiva lichidării aces- 
I tor deficiențe, au lipsit programele 
I concrete dc acțiune în această diree- 
I ție. Cadrele de conducere care au 
I luat cuvîntul, ca și darea de seamă 
I prezentată de comitetul de direcție, 
I au eludat, pur și simplu, acest impe- ratiY’ vs'au rezumat să facă o retrospectivă a unor fapte, în locul unei a- nalize profunde a stărilor de lucruri cme s-au făcut simțite și, mai ales, nu au insistat asupra măsurilor ce se impun sâ fie luate pentru ca activitatea economică a uzinei să se ridice la un nivel superior, potrivit exigențelor calitative noi care stau astăzi în fața fiecărui colectiv de întreprindere.

efi- ser-sta-



viața internațională
Xaipte puterime in diferite 

regiuni ale Cambodgiei
PNOM PENH 14 (Agerpres). — A- gențiile de presă relatează că în cursul zilei de sîmbătă au continuat luptele in diferite regiuni ale Cambodgiel intre forțele populare de rezistență și unitățile regimului Lon Noi. Cele mai violente ciocniri au avut loc în nord-vestul țării, in jurul marelui lac Tonle Sap. Au fost înregistrate grele pierderi în oameni și materiale de partea unităților regimului de la Pnom Penh. De asemenea. forțele populare de rezistentă au declanșat un atac asupra aeroportului de la Pursat. situat pe șoseaua numărul 5. la 150 de kilometri nord-vest de Fnom Penh. Agențiile de presă relatează că, în prezent, ca

pitala provinciei Siem Reap este complet izolată de restul țării, șoseaua numărul 6, care face legătura intre Siem Reap și Pnom Penh, aflindu-se sub controlul forțelor populare.în același timp, la numai 15 kilometri de capitala cambodgiană, forțele populare de rezistență au bombardat și mitraliat două poziții întărite ale trupelor regimului Lon NoL
★La Pnom Penh s-a anunțat că vineri a fost ucis, generalul Neak Sam, care conducea o unitate a trupelor regimului Lon Noi în operațiunile militare din regiunea-Takeo.

VIETNAMUL DE SUD

Anglia în fata 
„ZILEI D“

Atacuri ale patriciilor 
în provincia Quang TriSAIGON 14 (Agerpres). — în ultimele 24 de ore, forțele patriotice din Vietnamul de sud au lansat un puternic atac cu rachete, asupra pozițiilor fortificate deținute de trupele sai- goneze în provincia Quang Tri. Totodată, relatează corespondentul agenției France Presse, în provincia sud- vietnameză Binh Dinh, au avut loc ciocniri violente intre detașamente ale Frontului Național de Eliberare și unități militare americano-saigoneze.

SAIGON 14 (Agerpres). — Noi in- oidente au fost semnalate intre administrația de la Saigon și presa ce apare în capitala sud-vietnameză : regimul Thieu a ordonat suspendarea edițiilor de săptămîna aceasta ale ziarelor „Bao Den“ și „Thieng Chu- ong Dat Viet", pe motiv că în paginile publicațiilor respective au a- părut o serie de articole care criticau politica regimului saigonez.
LA ÎNCHEIEREA NEGOCIERILOR DE LA TEHERAN

Semnarea unui acord privind
■ . . V • ' I

creșterea prețului țițeiuluiTEHERAN 14 (Agerpres). — Duminică, în ultima zi a negocierilor care au avut loc la Teheran între reprezentanții țărilor producătoare de petrol din Golful Persic și delegația celor 23 de companii petroliere occidentale, a fost semnat un acord pe cinci ani privind creșterea prețului țițeiului extras din ' această zonă. Comunicatul, dat publicității la încheierea negocierilor, precizează că acordul prevede majorarea cu 3a de cenți a prețului barilului de petrol, acest „preț afinat" uimind să crească anual cu cîtc 5 cenți. Totodată, impozitul asupra beneficiilor obținute de societățile petroliere occidentale în toate țările producătoare din Golful Persio va fi stabilit la 55 la sută. Comunicatul menționează că, în urma recentului aranjament de la Teheran, Iranul, Ipakul. Kuweitul. Arabia Saudită. Abu Dhabi și Qatarul vor beneficia in decurs de cinci ani de o sporire a veniturilor lor cu 3 miliarde de dolari. dintre care 1 200 000 000 în anul 1971.

După cum anunța agenția France Presse, Saddam Alhamadi. ministrul petrolului din Irak, a declarat că țițeiul din producția Saudită și' irakiană, transportat prin conducte spre Marea Mediterană. nu a făcut obiectul recentului acord de la Teheran.*Libia nu va permite ca bogățiile sale să fie exploatate in dauna intereselor naționale, a declarat, in cursul unei conferințe de presă. Abdel Salam Jallud, vicepremier și ministru al industriei și economiei Libiei. El a menționat, totodată, că i ..pentru fiecare baril de petrol extras va trebui să fie descoperit un alt baril" și că statul libian „nu va mai acorda de acum înainte firmelor petroliere străine nici o concesiune". Abdel Salam Jallud a ținut să sublinieze că Libia este hotărită să-și valorifice în cit mai mare măsură resursele petrolifere, concomitent cu punerea in aplicare a proiectelor de diversificare a economiei, in sensul dezvoltării altor ramuri ale acesteia.
R.F.G.! După publicarea raportului guvernamental

Nemulțumiri în rîndul 
producătorilor agricoliBONN 14 (Agerpres). — Un puternic val de nemulțumiri a cuprins masa producătorilor agricoli vest-germani în urma publicării „Raportului verde" al guvernului federal, cuprinzînd liniile directoare ale politicii R.F.G. pe anul 1971 în domeniul agriculturii și relațiile în acest domeniu dintre R.F.G. și celelalte țări membre ale C.E.E.în cadrul unei adunări extraordinare a Federației asociațiilor producătorilor agricoli din R.F.G.. care a avut loc la Bonn, președintele a- cestui organism. Constantin von Heeremann, a declarat că „producă

torii agricoli vest-germani refuză

categoric să-și sacrifice propriile interese de dragul intereselor Comunității Economice Europene".Federația și-a exprimat, de asemenea. „îngrijorarea în legătură cu perspectivele sumbre deschise agricultorilor vest-germani prin „Raportul verde" al guvernului". Potrivit acestui raport, în 1980 in agricultura vest-germanâ vor lucră doar un milion de producători,, față de 2,2 milioane în prezent. Federația asociațiilor de producători agricoli a hotărît organizarea unei mari demonstrații revendicative a producătorilor agricoli, la 27 februarie.

R. S. F. IUGOSLAVIA

Precizări in legătură cu activitatea 
de elaborare a amendamentelor 

la constituțieBELGRAD 14. — Corespondentul Agerpres George Ionescu transmite : într-un interviu acordat agenției Ta- niug, Edvard Kardeli, membru al Biroului Executiv al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, a arătat că în cadrul Comisiei de coordonare a activi-, tații de elaborare a amendamentelor la Constituție „s-a realizat un consens asupra tuturor problemelor de bază". Comisia de coordonare a propus Comisiei constituționale a Skup- știnei federale să amine cu una sau
Președintele I. B. Tito 

a sosit la CairoCAIRO 14 (Agerpres). — Președintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, a sosit duminică la Cairo, într-o vizită oficială de șase zile. La aeroport, șeful statului iugoslav a fost în- tîmpinat de președintele Republicii Arabe Unite, Anwar Sadat, și de alte personalități.

două luni alegerea președintelui republicii și a Prezidiului R.S.F.I., in- ■ trucît a rămas timp puțin pentru discuția publică și dezbaterea parlamentară asupra amendamentelor. Din aceleași motive, a declarat Kardeli, se va propune ca mandatul actual al președintelui republicii să fie prelungit pină la sfîrșitul lunii august 1971.

Mari demonstrații 
antifasciste in Italia

ROMA 14 (Agerpres). - Sîmbătă după-amiază au avut loc Ia Romă și Milano mari demonstrații antifasciste, organizate de diferite partide, sau organizații de stingă. La Roma, peste 20 000 de persoane au participat la o reuniune' in piața San Giovanni, după care au demonstrat pe străzile orașului. De asemenea, aproximativ 50 000 de persoane sosite din diferite localități au străbătut străzile orașului Milano, manîfestînd împotriva organizațiilor fasciste. în fotografie : Aspect de la o recentă demonstrație antifascistă care a avut loc la Roma.
PREMIERUL INDIAN DESPRE PRINCIPALELE 

OBIECTIVE ALE GUVERNULUIDELHI 14 (Agerpres). — Ridicarea nivelului de trai al populației este principalul obiectiv ai actualei politici a guvernului indian — a declarat primul ministru al Indiei, Indira Gandhi, într-un interviu acordat radiodifuziunii franceze. Ea a evidențiat, în acest sens, necesitatea înfăptuirii programului de transformări
Alegeri pentru 

adunările localePentru a doua oară în istoria țării, electoratul algerian — a- proximativ 6 milioane de cetățeni — s-a prezentat duminică in fața- urnelor pentru a-și alege reprezentanții in adunările . populare comunale. Din cei 20 886 de candidați desemnați de comisiile din wila- yate ’ (departamente) vor trebui aleși 10.443 de membri ai adunărilor populare comunale ale celor 691 de comune și 12 raioane administrative ale orașului Alger. La adunările electorale au participat membri ai consiliului revoluției și ai guvernului, care au vorbit despre locul și rolul adunărilor populare comunale în viata politico-economîcă a țării. în unele regiuni ale Algeriei, în special in zonele sa- hariene, votarea a început încă de la 11 februarie. Urne itineran

te au colectat voturile alegătorilor izolați și ale celor aflați în imposibilitate de a se deplasa la centrele de votare.în răstimpul celor patru ani care au trecut de la ultimele alegeri comunale, Algeria . a făcut pași importanți pe calea dezvoltării e- conomice și sociale. în domeniul economic, statul și-a propus ca obiectiv central făurirea unei industrii puternice, capabile să asigure baza materială pentru progresul în-, tregii societăți. . Pe’ harta țării au apărut numeroase obiective industriale. S-au creat ramuri economice noi, cum ar fi industria siderurgică, industria constructoare de mașini, industria de prelucrare a hidrocarburilor ; s-a trecut la valorificarea intensă a bogățiilor țării in interesul național. Progrese importante s-au

obținut în aplicarea reformei agrare. Toate acestea au constituit prefaceri radicale in viața economică, cu ample consecințe în privința dezvoltării politice și sociale a Algeriei. în planurile de dezvoltare a Algeriei, adunărilor populare comunale le revin însemnate sarcini, ur- mind să coordoneze întreaga activitate de stat pe plan local.în contextul eforturilor generale ale Algeriei pentru dezvoltarea țării pe calea progresului, alegerile de duminică capătă semnificația unui important eveniment politic, o expresie a hotărîrii poporului algerian de a traduce în viață programul de reforme și. măsuri îndreptate spre consolidarea independentei.
C. BENGAAlger, 14.

social-economice elaborat de guvern in vederea progresului Indiei. Indira Gandhi a menționat că, tn ajunul alegerilor generale ce vor avea loc in țara sa, pe scena politică indiană este semnalată o înfruntare intre forțele progresiste, care sprijină realizarea programului amintit, și forțele reac- țiunii, care încearcă să împiedice înaintarea Indiei pe calea progresului. Ea a subliniat că, în cadrul campaniei electorale, partidul de guvernămînt — Congresul Național Indian — și-a concentrat atenția asupra problemelor privind asigurarea unor condiții mai bune de viață pentru populația țării, lichidarea șomajului, înfăptuirea! industrializării. și a reformei agrare.în ceea ce privește politica externă a țării sale, Indira Gandhi a relevat că promovarea păcii și a prieteniei cu alte popoare, precum și neangajarea față de blocurile militare rămin principii fundamentale pentru India.

„Ziua zecimalizărit" sau, pe scurt, „ZIUA D" a sosit. începind de astăzi, 15 februarie, Anglia trece la sistemul monetar bazat pe subdiviziuni zecimale, în vigoare in imensa majoritate a țărilor de pe glob. Se renunță astfel la complicatul sistem, vechi de aproape 12 secole, potrivit-căruia o liră avea 20 de shillingi, iar un shilling — 12 pence. Acum, sistemul s-a simplificat. O liră are 100 de pence. Astfel, shlllingul — diviziunea cea mai frecventă — a murit defi- 'nitiy IIdeea renunțării la tradiționalul sistem monetar insular datează încă din 1696. De atunci '.s-au adus nenumărate argumente pro și contra „zeci- malizării". în 1961, cînd la putere se aflau conservatorii, a fost adoptată o hotărîre de „principiu". Guvernul laburist a trecut prin parlament „hotărârea istorică" in 1967 ; acum conservatorii sint cei care o traduc în viață.Despre „zecimalizare" — care nu privește numai sistemul bănesc, dar șl măsurile de lungime, capacitate, greutate etc. — s-a discutat și se mai discută mult aici. Argumentul forte al partizanilor acestei idei este formulat concis : „necesitatea deschiderii spre circuitul economic mondial". Adversarii recurg mai ales la argumente emoționale privind ceea ce ei numesc „abandonarea frumoaselor tradiții insulare".Dar nu aceste considerente de „tradiție" il interesează pe cetățeanul de rind. „Este o mare îngrijorare în țară — arăta în parlament deputatul Ray Carter — că negustorii vor profita de «zecimalizare» pentru a spolia pe cumpărători", rotunjind, bineînțeles în sus, prețurile. Autoritățile au afirmat că asemenea temeri sint lipsite de fundament. Judecind insă după afirmațiile ziarului „Daily Mirror" (care a.primit sute de scrisori de Ia gospodine) o serie de magazine n-au mai așteptat ziua „D“ pentru a spori prețurile ; ele au făcut acest lucru chiar mai înainte cu citeva săptă- mîni.Pentru a se trece Ia „ziua D“ au fost necesare vaste, ample și costisitoare operațiuni pregătitoare. Potrivit unor aprecieri, valoarea tipăririi banilor se ridică la circa 25 milioane lire sterline ; alte 100 milioane lire reprezintă costul transformării mașinilor de calculat și înregistrat și pentru modificarea a 12 milioane de mașini de taxat și încasat, în acest scop s-au deschis citeva sute de ateliere in toată țara, cu peste 1 600 tehnicieni și ingineri. Alte cheltuieli au fost necesare pentru ținerea a nu mai puțin de 4 000 seminarii in vederea- pregătirii - unui personal de 275 000. persoane din bănci, magazine etc. S-a desfășurat totodată o vastă acțiune de inițiere a cumpărătorilor asupra noilor monede, divizionare.Ultima fază a operațiunilor pregătitoare — operațiuni care durează de fapt de cinci ani — a început la 10 februarie. In'3cea zi, sute de avioane, trenuri și camioane au adus la Londra din toate băncile și sucursalele lor registrele de casă, documentele de credit și de transfer, cecurile, notele

de plată, bonurile etc. Aceleași mijloace de transport au dus apoi spre toate colțurile țării noile monede, în valoare de 4 miliarde, cintărind 30 000 tone. în răstimpul'a 48 de ore poliția, ca și serviciile de pază ale căilor ferate, companiilor aviatice, transpoi- turilor auto etc. au fost in alertă. în Intervalul 10—14, toate operațiile bancare au fost suspendate. Aproape 180 000 de funcționari au lucrat la operațiile contabile impuse de modi-' ficările monetare. Dar nici cu intrarea in funcțiune, începind de astăzi, a noilor monede nu se încheie avatarurile reformei ; practic «zecimalizarea» bănească se va încheia îri august 1972.Cit privește trecerea Ia sistemul, metric, se consideră că în cîțiva ani, livra, inch-ul, pintul și acrul vor dispărea și ele în mod oficial și în locul lor se vor introduce gramul, centimetrul, litrul și hectarul. Desigur, introducerea sistemului metric va cere mult mai mult timp decit pentru „ziua D", deoarece vor trebui efectuate uriașe schimbări. Toate unitățile de greutate, lungim» și volum, toate cîntarele, balanțele, sticlele, canistrele, toate semnalizatoarele. de pe străzi și șosele, toata ghidurile și hărțile etc. vor trebui modificate. Și nu este vorba numai de timp, dar și de bani. „Nu trebuie să credem — scrie un. citi tor ziarului „Sunday Telegraph" — că nota de plată de 5 miliarde lire va fi achitată de guvern. Ea va fi plătită de popor și ar putea să ridice impozitul cu cite 100 de lire pentru fiecare bărbat, femeie sau copil". Deci, șl în această privință, se etalează multe argumente pro și contra.Fapt este însă că «zecimalizarea» este privită aci ca un eveniment deosebit, care arată că pină și cele mai conservatoare tradiții nu pot, pină la urmă, rezista suflului înnoirilor.
N. PLOPEANULondra, 14.

Val de greve 
în ArgentinaBUENOS AIRES 14 (Agerpres) — Numeroase întreprinderi argentinena au fost cuprinse' in ultimul timp de un val de greve. Astfel, la uzinele ..Renault" și „Fiat" din provincia Cordova au încetat lucrul citeva mii de muncitori. Totodată, grevele ău paralizat și. activitatea unor întreprinderi din alte sectoare. în unei» cazuri — cum ar l'i, de exemplu, la uzina metalurgică „Coerting" din Buenos Aires și la uzina siderurgică „Laminfer" din Rosario, muncitorii au ocupat întreprinderile respective, cerînd satisfacerea revendicărilor lor profesionale. De asemenea, în senin de protest împotriva concedierilor arbitrare, muncitorii au ocupat Uzina de aluminiu din Cordova.

0 comisie pentru crearea 
Frontului patriotic de apă
rare a suveranității națio
nale a ^uat £i’nță Ecuador. Comisia cuprinde reprezentanți ai sindicatelor, organizațiilor studențești, precum și ai unor partide politice progresiste din Ecuadbr. Scopul comisiei este să polarizeze în jurul frontului patriotic forțele antiimperialiste care luptă pentru Independență și naționalizarea companiilor străine care exploatează bogățiile' țării.

Președintele Republicii 
Arabe Unite, Anwar sadat, î-a

de presă transmit
primit sîmbătă pe Stylianos Pattakos, vicepremier și ministru al afacerilor interne al Greciei, care se află intr-o vizită oficială la.'Cairo. .în cadrul acestei Întrevederi au fost abordate unele probleme referitoare la relațiile bilaterale și la unele aspecte ale situației internaționale.

0 grevă generalăde 66 ore a fost declarată duminică de personalul care deiservește autostrăzile din Italia. Pe de altă- parte, îndeosebi în nordul și centrul țării, condițiile' atmosferice provoacă dificultăți circulației rutiere. Ca urmare, Societatea italiană a autostrăzilor a invitat pe toți automobillștii să nu folosească aceste căi de circulație decît în cazuri de absolută necesitate.
Primul ministru al Irlan

dei de nord, James Chichester Clark, a avut sîmbătă seara o Întrevedere cu șeful guvernului britanic, Edward Heath, asupra ultimelor manifestări de violență petrecute in. Ulster. La. discuții au participat, de asemenea, ministrul de interne, Reginald Maudling, ministrul, apărării, lord Carrington, și Ministrul de externe, Alec Douglas-Home. Nu a fost dat publicității - nici. un comunicat referitor la problemele discutate.
La Sofia ®fost semnat comercial pe termen lung între Bulgaria și Cuba, Pentru perioada următorilor cinci ani, acordul prevede o creștere cu 11 la sută a schimburilor comerciale reciproce. De asemenea, au fost semnate protocolul cu privire la schimbul de mărfuri pe anul 1971, precum și protocolul cu privire Ia

exportul de zahăr cubanez în Bulgaria pină în anul 1975.
La reuniunea anuală a 

Consiliului nordic,care se des- fășoară la Copenhaga, fostul prim- ministru danez, Jens Otto Krag, ă declarat că „Planul Nordek", privind crearea unei uniuni economice scandinave, ar putea fi repus în discuți» în cazul în care tratativele unor stat» nordice cu Piața comună vor eșua. După cum se știe, „Planul Nordek*' s-a lovit în special de rezistența. Finlandei, care l-a considerat incompatibil . cu interesele sale economice șl politice. Participants la reuniune au hotărît crearea unui comitet permanent pentru adîncirea colaborării dintre țările nordice.
Șahinșahul Iranului, M°- harnmad Reza Pahlavi Aryamehr, l-a primit sîmbătă pe William Luce, reprezentant personal al ministrului de externe al Marii Britanii,. care efectuează un turneu prin capitalele statelor riverane Golfului Persic. Potrivit agenției France Presse, William Luce l-a informat cu această ocazie pe șeful statului iranian despre unele aspecte ale politicii Marii Britanii în regiunea Golfului Persic, in special in ce privește prezența trupelor engleze staționate in zonă.
Un protocol cu privire la 

schimbul de mărfuri dintre 
Suedia și R. P. Polonă 3 fost semnat la Stockholm, anunță agenția P.A.P. Protocolul semnat in baza acordului pe termen lung care reglementează relațiile comerciale șl economice dintre cele două țări prevede creșterea exportului de mărfuri poloneze in Suedia.
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Expediție

franceză
în HimalaiaCea mai dificilă ascensiune din istoria alpinismului, potrivit a- firmațiilor specialiștilor, va fi întreprinsă, începind de la 16 februarie, de o expediție franceză care urmează să escaladeze dinspre vest piscul Makalu, din centrul munților Himalaia.Pregătirile în vederea acestei temerare escaladări au început încă de acum un an. Echipa, constituită din 11 persoane, a adunat 14 tone material ce va fi transportat de 300 persoane pină - la tabăra de bază din Nepal, de unde va începe ascensiunea. Expediția, condusă de Robert Paragot, urmează să înfrunte 8 470 m pereți de gheață, care, de la altitudinea de 5 500 m sint aproape verticali. La aceste dificultăți se adaugă faptul că la 8 000 m termometrul va indica minus 40 de grade, iar in asemenea condiții organismul acționează doar cu 50 la sută din randamentul obișnuit.

împotriva
incendiilor

Produs-miracol

în cursul înfăptuirii programului de explorări spațiale al Statelor Unite s-a descoperit un produs chimic a'tît de rezistent Ia flacără, incit promite să revoluționeze mijloacele de prevenire a incendiilor în locuințe, industrie și mijloacele- de transport. Acest produs, numit „Fluoral", conține două fluoride care

își închide porțile

Și în acest an, tradiționalul festival al zăpezii de la Sapporo (Japonia), locul viitoarelor Jocuri olimpice de iarnă, a atras mii de vizitatori. Una din principalele atracții o constituie cele- 186 sculpturi gigantice în gheață, care reprezintă scene și personaje legendare și istorice. în fotografic : două figuri dintr-un basm popular japonez.

crește temperatura. El poate fi aplicat ca o vopsea pe orice suprafețe (făcînd materialele respective ignifuge la temperaturi de două ori mai mari deeit iau foc în condiții obișnuite) sau prin pulverizare pe tablourile electrice de distribuție din locuințe, în interioarele autovehi-’ culelor și cabinele vapoarelor pentru a împiedica incendiile provocate de scurt circuite. în prezent produsul este încă costisitor. dar prețul său va scădea o dată cu creșterea producției.

Luis A. Ferre, guvernatorul statului Porto Rico, a primit recent șpre semnare un document, care constituie un veritabil „tratat de pace" între forțele maritime militare ale Statelor Unite și populația din Culebra. Cei 726 de locuitori ai micii insule din Marea Caraibilor (administrată de Porto Rico) au dus tratative cu reprezentanți ai Pentagonului. cerînd desființarea poligonului experimental de pe pă- mîntul lor, retragerea trupelor americane și a întregului arsenal de pe Culebra, obținînd. pină la urmă, ciștig de cauză.încă în urmă cu 30 de ani, insula a fost transformată de marina de război americană-intr-o importantă bază pentru operațiuni combinate — aeriene, navale și terestre — din Marea Caraibilor. împotriva folosirii în scopuri militare a insulei lor s-au ridicat insă băștinașii. Țintele . de'

tragere erau instalate pe dealuri, îar tragerile se efectuau de pe mal. Uneori obuzele cădeau și peste locuințele băștinașilor, dar acest lucru intra în „coefici

entul inerent de pierderi" datorită manevrelor militare. Din cauza bombardamentelor, cultivarea ogoarelor a devenit imposibilă, peștii din apele curgătoare, ale insulei au dispărut complet, iar șeptelul a' scăzut simțitor. Comerțul și turismul au avut,

de asemenea, mult, de suferit.Toate acestea au dus la intensificarea cres- cîndă a împotrivirii populației băștinașe. Nu o dată populația a organizat manifestații de protest împotriva prezenței militare americane, -Numeroase petiții semnate de toți locuitorii insulei au fost trimise Congresului ame- , rican și O.N..U. îi) urma protestelor insistente ale insularilor, autoritățile militare americane au fost nevoite să. accepte să poarte tratative. Așa s-a ajuns la semnarea documentului amintit. Marina de război americană s-a angajat, să nu mai folosească această insulă că loc. de desfășurarea manevrelor militare. Păstorii din Culebra vor putea merge din nou cu ■ turmele lor pe dealuri fără teama de a nimeri în zona operațională, pescarii vor putea ieși din nou în larg.
T. PRELiPCEANU

HOUSTON 14 (Ager
pres). — Centrul spatial 
de la Houston a publi
cat sirabătă fotografii 
realizate de astronau- 
ții Alan Shepard și Ed
gar Mitchell in timpul 
desfășurării programu
lui de lucru in zona 
craterului Era Mauro.

Este vorba, despre . 9 
fotografii color, șase 
alb-negru, precum și o 
parte a unui film de 
16 mm. in culori. In a- 
ceste fotografii cerul 
apare de culoare negru 
intens, contrastind pu

ternic cu peisajul lu
nar scăldat de razele 
Soarelui și cu costume
le albe ale astrohauți- 
lor. Se pot observa 
de asemenea, cu ușurin
ță, urmele pașilor as- 
tronauților pe supra
fața Selenei. Secvența 
filmului in culori de 
16 mm (este pentru 
prima dată cînd un a- 
parat de filmat in cu
lori este adus pe Lună) 
înfățișează ultima fază 
a aselenizării modulului 
lunar „Antares" in-

tr-un nor de praf, pre
cum și peisajul dezo
lant care-i înconjoară 
pe cei doi astronauți. 

Cea mai mare parte 
a fotografiilor publi
cate de NASA nu cre
ează impresia că pe su
prafața Lunei există un 
teren deosebit de acei; 
dentat : numai trei din
tre clișeele alb-negru 
prezintă citeva roci de 
dimensiuni ceva . mai 
mari (aproximativ un 
metru înălțime și doi 
metri lățime).
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