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DEFICIENTE CARE DIMINUEAZĂ E

RANDAMENTUL NAVELOR
» re CARE ATI ASOTT-0

Î65MM

MARINEI NOASTRE COMERCIALE
Flota noastră maritimă comercială 

se dezvoltă de la an la an intr-un 
ritm accelerat. Ea cuprinde astăzi 57 
de nave, cu un tonaj de aproape 
600 000 tone, nave care transportă 
mărfuri în aproape toate marile por
turi ale lumii. In actualul cincinal, 
tonajul flotei maritime comerciale a- 
proape se va tripla, ceea ce reflectă, 

'ito plan general, amploarea crescindă 
și diversificarea relațiilor noastre 
economice externe. Dezvoltarea ca
pacității flotei noastre maritime, care 
mobilizează, se știe, importante re
surse financiare ale statului, lărgirea 
relațiilor noastre cu străinătatea - în 
cadrul schimbului de valori mate
riale impun îmbunătățirea utilizării 
acestei uriașe „zestre" tehnice. Este 
adevărat că, în fiecare din ultimii ani, 
flota maritimă comercială și-a înde
plinit sarcinile de trafic. Și in 1971 
sarcinile de plan vor fi depășite.

Totuși, analiza activității por
tuare relevă, din capul locului, un 
decalaj nejustificat între gradul de 
dotare cu nave, în continuă creș
tere, a Direcției navale maritime 
„NAVROM" din Constanța și cel de 
folosire practică a potențialului nos
tru maritim. Să pornim de la un in
dicator de bază, eliminat nu se știe 
de ce, adeseori, din analizele între
prinse — timpul efectiv de marș cu 
încărcătură al navelor. Acesta nu de
pășește în prezent 45 la sută din 
timpul efectiv de exploatare a nave
lor, fiind cu mult inferior celui rea
lizat in țările cu o flotă maritimă 
dezvoltată. „Firește, un asemenea ra
port de utilizare a navelor, care nu 
depășește 150—160 zile calendaristice 
intr-un an, nu poate mulțumi pe ni
meni — ne spunea tov. Gheorghe 
Trandafir, secretar al comitetului 
județean de partid. Aceasta duce la 
concluzia că factorii răspunzători de 
exploatarea flotei noastre își reali
zează sarcinile cu un efort minim, . 
neconsistent, iar preocupările pentru 
perfecționare plutesc 
sferă abstractă".

Dar de ce timpul 
navelor noastre este 
Există, cum spunea 
distuție Nicolae Zeicu, directorul ge
neral al D.N.M. „NAVROM", un 
„pachet" de probleme nerezolvate : 
unele datorate unor condiții obiec
tive, altele de ordin organiza
toric, legate în principal de mo
dul defectuos in care se execută 
reparațiile navale. Insistăm asupra 
acestora din urmă, dar iată mai în- 
tll cîteva fapte. Din'37 de nave pre
văzute să fie revizuite și reparate 
anul acesta la Șantierul naval din 
Constanța, în 10 luni au fost primite 
in șantier doar 18. Pentru cinci nave 
s-a recurs la efectuarea unor revizii 
tehnice și reparații curente la șan
tierele navale din străinătate, plă- 
tindu-se valută forte. Chiar și la nu
mărul redus de nave reparate la șan
tierul naval, timpul a fost depășit cu 
aproape 600 zile, ceea ce înseamnă 
că — in ansamblu, cumulînd aceste 
zile — în 1971 două nave ale flotei 
noastre au fost scoase complet din 
circuitul de trafic. „NAVROM“-ul 
acuză șantierul naval pentru lipsa 
de solicitudine, pentru organizarea 
defectuoasă a fluxurilor de reparații, 
asigurarea cu încetinitorul a unor 
piese de schimb. Dintr-o listă în-

undeva, într-o
de utilizare a 
atît de redus ?
într-o recentă:

treagă de exemple am reținut că 
unele nave (Cluj, Petrila. șla.) au 
stat cite). 50—70 zile în șantier, pen
tru că lipseau unele piese de schimb . 
care puteau fi procurate și montate 
în 4—5 zile.'

Continuăm analiza la Șantierul na
val din Constanța, întreprindere ce 
aparține Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini. Interlocu
tor, ing. Dumitru Fuiorc», directorul 
șantierului.

— Cum explicați întirzierile repe
tate în executarea reparațiilor navale 
solicitate de „NAVROM" ?

— Dezvoltarea viguroasă a trans
portului maritim nu a fost însoțită 
de o acțiune perseverentă de per
spectivă, in ceea ce privește întreți
nerea și repararea navelor. Cu 10—15 
«ni în urmă, cind existau cîteva nave, 
lucrurile erau simple. „NAVROM“-ul 
le exploata, iar noi, șantierul naval, 
executam prompt toate reparațiile în 
condiții bune. Acum, însă, situația 
s-a schimbat. Este vorba de zeci de 
nave care necesită intervenții, in 
timp ce capacitatea noastră de a le 
primi s-a dezvoltat mai incet. Fără a 
exclude deficiențele subiective, sub
liniem că lipsa temporară de oameni 
calificați, minusurile reale în organi
zarea fluxurilor de reparații sînt 
cauze de mai mare adincime ale 
neajunsurilor ce stăruie în cadrul 
șantierului naval. Dar responsabilita
tea „NAVROM“-ului nu se poate li
mita doar la deplasarea navelor. Este 
deținătorul acestor uriașe fonduri 
fixe și nu ar fi corect să treacă răs
pundereape umerii altora;

— Ce anume reproșați, practic, 
„NAVROM"-ului ?

— în primul rînd, o exploatare ne
rațională a navelor, precum și fluc
tuația nejustificată a personalului 
tehnic, care duce la diminuarea răs
punderii. De obicei, se întimplă așa :

■ va'porul sosește ■îft--port- pentru- re
parații, cu o notă de lucrări extrem 
de superficială. Nici serviciul de re
parații al „NAVROM“-ului, nici per
sonalul de bord nu ne spun ceva cu 
privire lâ ceea ce trebuie făcut la o 
navă sau alta. Atunci ce să fa
cem, ne descurcăm cum putem. -în 
al doilea rînd, se manifestă o acută 
lipsă de grijă pentru achiziționarea 
pieselor de schimb, fie din import, 
fie pentru cele.ce se pot asigura din 
țară, prin cooperare. „NAVROM“-ul 

este sarcina 
Șantierul naval,

consideră. că aceasta 
noastră exclusivă. ’ 
precum și unitățile ministerului nos
tru, nu pot. trece la asimilarea unor 
piese de schimb, fără a avea docu
mentația tehnică, comenzi- certe.

Revenim la „NAVROM" și purtăm 
o amplă discuție cu Nicolae Mihai, 
inginerul-șef pentru, exploatarea flo
tei. Ne oprim,' în analiza noastră, asu
pra asigurării pieselor de schimb; 
„calul de bătaie" ăl întârzierii. repa
rațiilor. , ‘„Noi: sîntem, ne. spune din' 
qapul locului interlocutorul nostru, o 
unitate de exploatare a flotai. Nu 
avem de - unde să știm ce l piese- de 
schimb poate să producă sau nu in
dustria noastră".

— Știți; însă; că se produce în țară 
o gamă variată de tipuri- de nave 
echipate îh mare parte cu agregate și 
piese de schimb realizate de indus
tria noastră. De ce, atunci, cind este
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vorba de un cuzinet sau o simplă 
roată dințată, unele vapoare stațio
nează zeci de zile în plus in șantie- 

. rul naval ?
— Noi nu putem cunoaște cu pre

cizie ce anume se defectează în timp . 
la o navă. Cit privește asimilarea 
unor piese de schimb care, sînt sigur, 
pot fi realizate în țară, nu avem un 
atelier de proiectare, iar — pe un
deva — se face tot mai mult sim
țită lipsa de colaborare dintre minis
terul nostru și cel al industriei con
strucțiilor de mașini. în aceste con
diții, nici șantierul naval, se înțelege, 
nu poate face mare lucru...

Deci resemnare ! Soluții de rezol
vare neîntârziată a neajunsurilor nu 
a dat. nici „NAVROM" și nici Șan
tierul naval din Constanța. In schimb, 
din această confruntare continuă de 
opinii dintre „NAVROM" și șantierul 
naval, care sfîrșește cel mai adesea 
prin a-și da mîna, fără să și-o strîn- 
gă, se perseverează intr-o situație 
păgubitoare. Navele continuă să 
fie revizuite și reparate cu intirziere, 
iar potențialul flotei noastre să fie 
scăzut. Aceasta este, de fapt, urma
rea unor vechi neînțelegeri, unor re
glementări superficiale intre forurile 
de resort ale celor două unități în 
litigiu. In patru ani au intervenit 
trei reglementări privind asigurarea 
pieselor din import, iar cit privește 
stadiul asimilării pieselor de schimb 
din țară, nimeni nu mai știe nimic, 
cel puțin așa ă reieșit în timpul in
vestigațiilor noastre.

Fără a diminua cu nimic răspun
derea D.N.M. „NAVROM" . pentru, 
gospodărirea. și . utilizarea cu maxi
mum de randament a mijloacelor 'de 
transport pe care le. are. în dotare, 
trebuie relevată încetineala cu care 
acționează Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini pentru perfec
tionarea bazei de' reparații navale. 
Iii condițiile existenței, unui mare 
număr de nave de același tip — este 
vorba de cargoul de 4 500 tone —. se 
putea trece de mult, așa cum proce
dează alte șantiere nai’ale din străi
nătate, la sistemul de reparații - in 
schimb de agregate, care scurtează la 
jtimătate timpul normat înregistrat 
îh prezent. Se impune, de asemenea, 
urgentarea lucrărilor la șantierul na
val Brăila, care urmează să preia în
treținerea și repararea unui mare 
număr de nave. Specialiștii consi
deră că întocmirea și difuzarea din 
timp a unor liste de piese de schimb 
navale, ce pot fi executate in țară și 
pe baza cărora să se intocmeascâ 
comenzi, nu puneau nici o problemă 
dificilă. De ce Legea contractelor 
economice nu se aplică și in do
meniul reparațiilor navele ? Oricit 
de ciudat ar părea, acestea se exe- 
cută în prezent pe baza unor „înțe
legeri" bilaterale, în afara unui ca
dru legal, care' să atragă răspunderi 
ferme. Și, în sfîrșit, dat fiind speci
ficul trăhsportului - maritim, am reți
nut ideea necesității unei revizuiri- a 
sistemului actual de procurare a unor 
piese- de schimb din import; strict 
necesare, pe baza unor cerințe for
mulate cu 24 de luni mai înainte. ■ 
Toate aceste probleme, studiate .cu 
atenție de factorii răspunzători, își 
pot găsi o soluționare operativă, care 
să lichideze situația anacronică din 
prezent, cind navele flotei noastre 
maritime comerciale își înjumătățesc 
timpul efectiv de exploatare, provo- 
cînd' pagube- economiei naționale.

Radu APOSTOL 
corespondentul „Scînteii*
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în cursul acestei
sdptâmîni apare

Școala reprezintă unul 
dintre principalele instru
mente ale societății noastre 
pentru pregătirea tinerelor 
generații ca specialiști și 
cetățeni in diferite sectoare 
de activitate ale economiei, 
științei și culturii, capabili 
să slujească cil devotament 
înaltele idealuri social-poli- 
tice și umane ale socialis
mului și comunismului. în 
consecință, școala este o in
stituție comunistă, iar ca 
profesor — indiferent de 
specialitatea pe care o pre
dai — ești dator să te com
porți in deplină concor
danță cu scopurile sale 
fundamentale, să militezi 
pentru realizarea lor prac
tică. Misiunea civică, parti
nică a școlii, locul ei in 
societate, căile realizării 
misiunii ei nobile au fost 
stabilite precis in progra
mul național de educație și 
cultură socialistă adoptat 
recent. Dar transpunerea 
în viață a sarcinilor de cea 
mai mare răspundere so
cială ce ne revin implică 
reconsiderarea arsenalului 
muncii pedagogice, a mo
dului de a gindi al unor 
profesori, lichidarea unor 
„metode" de muncă ce se 
dovedesc de ani și ani dău
nătoare, dar față . de care 
nu întotdeauna s-a luat — 
și cred că nu se ia încă nici 
acum pretutindeni — o ati
tudine îndeajuns de cate
gorică.

Dintre aceste tare ale 
muncii profesorale aș aduce, 
în primul tind, în atenție 
părerea potrivit căreia de 
educația elevilor trebuie să 
se ocupe doar dirigintele 
clasei, eventual organiza
țiile de partid și U.T.C., 
celorlalți profesori revenin- 
du-le doar îndatorirea de a 
asigura. însușirea științei și 
culturii. Desigur, pregăti
rea științifică și culturală 
este de primă însemnătate, 
dar ceea ce: nu se înțelege 
adesea este că studiul șco
lar nu este un scop în sine. 
Dai- dascălii .care gîndesc 
așa consideră de regulă că 
la sunetul ■ clopoțelului de 
ieșire din clasă și-au în
cheiat misiunea. Din păca
te, asemenea colegi — și 
am in vedere nu numai 
școala în care lucrez — sint 
cei mai supărați cind con
stată lipsă de disciplină ; ei 
aleargă la diriginte sau la 
director-„Elevul X "este 

• indisciplinat“, „Eleva Y a 
deranjat oija...“ „Vă rog 
șă luați măsuri", în loc- să 
se angajeze in acțiunea 
educativă cuvenită.

Poate' că o asemenea op
tică greșită este alimentată 
și de faptul că în ultimii

ani au fost considerați 
buni profesori îndeosebi cei 
ai căror elevi aii cunoscut 
lucruri care se învață în 
primii ani de facultate, fără 
să se ia în considerare și 
contribuția lor la formarea 
concepției socialiste despre 
muncă și viață a tinerilor 
care le-au- fost încredințați. 
Evident, nu e rău ca elevii 
să știe1 mai mult decît se 
cere în programe, dar ex
periență arată că in cele 
mai multe cazuri asemenea 
rezultate se dobindesc in 
detrimentul acelor mo
mente ale lecțiilor care tre
buie să confere concluzii fi
lozofice, educative. Persis- 
tindu-se într-un asemenea 
sistem de predare, se 
creează și la elevii chiar 
foarte buni impresia falsă 
că pentru ,a reuși in viață 
totul este să știi mii de de
finiții matematice ori for
mule de chimie sau sute de 
componente ale organismu
lui. De. aceea, socotesc ab
solut necesară combaterea 
acelor păreri după care dacă 
„nu ești matematician" sau 
fizician nu ești nimic în via
ță, prin demonstrarea ade
vărului că orice muncă 
prestată cu pricepere, ones
titate și devotament este 
utilă patriei, poporului nos
tru. în treacăt fie spus, în
lăturarea unei asemenea 
carențe educative ar con
tribui și Ia reechilibrarea 
procesului de orientare șco
lară și profesională, la crea
rea uniii climat în care e- 

levii să învețe o meserie sau 
să lucreze într-o instituție. 
Totodată, concentrarea unor 
eforturi educative în direc
ția amintită ar contribui, 
cred, și la formarea unor 
opțiuni de. viață mai ferme 
ale tinerilor .și, implicit, la 
micșorarea numărului ace
lor bacalaureați care se 
înscriu la examenul de ad
mitere in facultate. ’ doar 
pentru că „așa se poartă", 
deși nu simt vocație pen
tru studiul în școala supe
rioară.

Aș dori să mă refer și la 
un alt aspect, al educației 
elevilor, care revine foarte 
frecvent în atenție. Este o 
cerință indispensabilă a 
școlii ca elevii să poarte 
uniforme, număr matricol, 
salopete în atelierele-școală, 
să aibă, în genere, o ținută 
vestimentară corespunză
toare. Dar aceasta nu pen
tru a lua ochii inspectorilor 
.școlari, nici pentru a se 
spune : „Iată ce frumos sînt 
îmbrăcat! elevii liceului 
nr....“. Cu părere de rău 
constatăhi însă că există 6 
opinie, după care, dacă ele
vii îndeplinesc toate cerin

țele de ținută vestimentară, 
ei sint, implicit, cu toții, 
educați. De unde și iluzia 
rtnor profesori: „u-am 
probleme educative ; elevii 
mei, iată-i, priviți-i...“. Oare 
așa stau lucrurile ? O le
gitate istorică ne-a demon
strat că fiecare generație 
ce succede alteia trebuie 
să se bucure de educația 
societății pentru care se 
formează; de aceea e ita 
necesar să acționăm în vir
tutea principiilor educației 
noastre comuniste, care să 
pornească dinspre interi-w 
spre exterior. Școala a -e 
menirea să perpetueze acest 
flux educațional al genera
țiilor-, dar nu numai prin 
formulele dintotdeauna : 
„Nu- sudați la ore i", „Nu 
vorbiți toți deodată !“, „Fiți 
silitori". „E obligatoriu să 
porți uniformă". Desigur 
așemenea cerințe sînt obli
gatorii.' Dar școala de azi 
nu se poate mulțumi doar 
cu ele, Școala de azi trebuie 
să pretindă mult mai mult, 
mult mai complex decît s-a 
cerut vreodată : formarea 
unui, tineret educat în spi
ritul concepției comuniste 
despre natură și societate, 
cunoscător profund al ade
văratelor valori ale știin
țelor exacte și umaniste, te
meinic pregătit pentru 
muncă și viață. Dar pentru 
realizarea acestui 'țel in 
orice școală trebuie să do
mine un climat educativ să
nătos, robust, de încredere 
și optimism, creat nu prin 
tolerarea lipsurilor, ci prin 
dezvăluirea și combaterea 
lor principială, prin pro
movarea ideilor, sugestiilor 
și propunerilor noi, prin
discuții partinice, care să 
pună in evidență, experien
țele pozitive, să mărească 
autoritatea profesorilor, să 
contribuie la colaborarea, 
întrajutorarea și’ stima re
ciprocă. Dacă vom realiza 
un asemenea climat de 
muncă, fără îndoială că 
vom ajunge singuri la con
cluzia necesității de a ne 
schimba optica și tehnica 
educațională, în raport cu 
cerințele societății socia
liste ■ față . de școală, cu 
perspectivele ei de dezvol
tare.. Desigur, la realizarea 
acestor cerințe trebuie să 
contribuim cu toții : factori 
de Conducere in' școli; pro
fesorii. Pentru că tuturora

' ne revin’ îndatoriri, de cea 
mai înaltă responsabilitate 
profesională și civică.

Ioana COSMA, 
prof, emerit, 
directoarea liceului 
„N. Bâlcescu" București
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Blocajul rapidiștilor a fost numai -în aparenfă perfect ; dinamoviștii l-au străpuns cu destulă 
ușurință (fază din derbiul de volei Dinamo—Rapid) Foto: M. Cioc

rămine datoare in organizareaA

FOTBAL - U.T.A., la prima înfrîngere 
- Sportul studențesc și C.S.M. Re
șița lidere ale clasamentelor de 
toamnă ale diviziei B

SCRIMĂ - Succese ale sportivilor 
români ia Balcaniada de la Atena

BASCHET - în competiția feminina. 
Rapid - fruntașă a turului campio
natului
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Tovarășului IOSIP BROZ TITO
Președintele Republicii Socialiste 

Federative Iugoslavia, 
Președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

BELGRAD

Tovarășului ENVER HODJA
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Albania

Tovarășului HADJI LLESHI
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Albania

Tovarășului MEHMET SHEHU
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Albania
TIRANA

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Con
siliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste Româ
nia, al poporului român și al nostru personal, vă. adresăm dv., Partidului 
Muncii din Albania și poporului frate albanez cordiale felicitări și cele 
mai bune urări cu prilejul celei de-a XXVII-a aniversări a sărbătorii 
naționale a Albaniei.

’ Poporul român se bucură din toată inima de succesele remarcabile 
obținute de poporul albanez, în anii care au trecut de la-eliberarea țării 
de sub jugul fascist, în opera de făurire a societății socialiste, și îi urează 
noi succese în dezvoltarea și înflorirea Republicii Populare-Albania. .

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și colaborare fră
țească dintre țările și partidele noastre vor cunoaște o dezvoltare con
tinuă, pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționalismului 
proletar, spre binele popoarelor român și albanez, în interesul cauzei so
cialismului, al păcii și colaborării în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU ION GHEORGHE MAURER
Secretar general Președintele Consiliului de Miniștri

ol Partidului Comunist Român, al Republicii Socialiste România 
Președintele Consiliului de Stat

sl Republicii Socialiste România

în vederea satisfacerii in 
condiții mai bune a cerin
țelor de .consum ale -popu
lației.- conducerea de partid 
a indicat, departamentelor 
care au în profil . prestarea 
de servicii să-și sporească: 
eforturile, să lărgească ofer
ta de servicii, să o apropie 
de nivelul solicitărilor, Ana- 
lizîndu-se — in perioada de 
elaborare a actualului plan 
cincinal — resursele fiecă
rui sector s-a ajuns Ia con
cluzia că volumul servi
ciilor poate spori — in 1975, 
față de 1970 — cu 55—61 la 
sută, în loc de 40—45 la 
sută cit era prevăzut în 
proiectul inițial de.plan. Un 
spor considerabil și-a pro
pus cooperația . meșteșugă
rească, al cărei plan cinci
nal stabilește o creștere a 
activității de servicii de 
68,7 la sută, intr-un ritm 
mediu anual de 11 la sută, 
în ancheta de față — între
prinsă cu două luni înainte 
de încheierea primului an 
al cincinalului — ne-am 
propus să cercetăm în ce 
măsură dă viață cooperația

meșteșugărească prevederi
lor amintite. Primul popas
— județul Olt.

— La activitatea de servi
cii pentru populație s-au în
registrat, in primele 9 luni, ■ 
depășiri de.peste 1,4 mili
oane lei. in condițiile în ' 
care volumul prestațiilor 
s-a dublat în ultimii 3 ani
— ne spunea Ion Barbu, 
președintele Uniunii județe
ne a cooperației meșteșu
gărești. Am acordat atenție 
lărgirii gamei de servicii 
prestate, extinderii celor 
existente, introducerii unor 
forme noi, care răspund mai 
bine solicitărilor populației, 
în, acest an au fost înfiin
țate 10 profile noi. Iată,, de 
pildă, in construcții : dato
rită cerințelor sporite, la 
Slatina a luat ființă o 
unitate de sine stătătoare 
(cooperativa „Constructo
rul") iar în celelalte orașe
— șantiere de construcții. 
Pe lingă cooperativa „Con
structorul" funcționează un 
birou de proiectare, astfel 
că se asigură serviciul .de 
la proiectare pină la pre-

darea locuinței „la cheie".
în județul Olt au fost în

ființate și alte unități pres
tatoare de servicii, mult a- 
preciate de populație : ate
liere și secții de boiange- 
rie, de tricotaje, marochi- 
nărie. confecții. încălțămin
te, unități de cojocărie, de 
instalații electrice și sani
tare,' spălătorii și curățătorii 
chimice etc.

Județul Olt hu .reprezintă 
o excepție. Alte 22 de uni
uni județene ale cooperației 
meșteșugărești (printre care 
Satu-Mare, Suceava, Neamț, 
Vîlcea, Bacău, Dolj) — fo
losind cu pricepere resur
sele existente, dezvoltind 
rețeaua de unități și gama 
serviciilor, în funcție de 
solicitările populației — au 
reușit să depășească nivelul 
propus prin plan .la presta
rea de servicii. Alături de 
aceste rezultate în.să, no
tăm nereălizarea de către 
cooperativele din 17 județe 
(între altele. Ilfov, Caraș- 
Severin. Teleorman. Ialo
mița, Sălaj, Prahova,. Bi
hor) a planului pe primele

trei trimestre. Cum se ex
plică acest lucru ?

Să luăm un singur exem
plu, din multele care pot fi 
date : județul Caraș-Seve- 
rin. în prime 9 luni ale a- 
nului, toate cele 6 coopera
tive meșteșugărești, 
activează aici, au 
nat restanțe față 
cina asumată (în 
milioane lei).

— Cifra înscrisă 
catorul „servicii 
populație" a fost prea ma
re, peste posibilitățile 
nităților — încearcă o scu
ză Gheorghe Radu, șeful 
serviciului plan și organi
zarea muncii de la Uniu
nea județeană a cooperației 
meșteșugărești.

Aceasta să fie oare rea
litatea ? Ne deplasăm la . 
cooperativa „Semenicul"

care 
consem- 
de sar- 

total 2,8
la indi- 

pentru
u-

Mihai IONESCU 
Fîorea CIOBANU
Fm’Ilan ROUĂ

(Coutinuare in pag. a IL-a)

Aniversarea sărbătorii naționale a Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia îmi oferă plăcuta ocazie de a vă adresa, în numele Comitet ilui 
Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, dumnea
voastră, Prezidiului Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, popoarelor prie
tene ale Iugoslaviei cordiale felicitări; împreună cu cele mai calde urări 
de noi succese în opera de făurire a socialismului, de înflorire a patriei, 
precum și pentru fericirea dv. personală.

întîlnirea prietenească, convorbirile rodnice pe care le-am purtat 
zilele trecute cu dv. au reafirmat hotărîrea noastră de a aprofunda și 
diversifica colaborarea frățească dintre Partidul Comunist Român și 
Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia și de a spori contri
buția țărilor noastre la viața internațională, în interesul asigurării secu
rității în Europa și în- lume.

Fie ca relațiile de prietenie și colaborare multilaterală româno-iugo- 
slave șă cunoască o dezvoltare tot mai amplă, spre binele popoarelor 
noastre, al cauzei socialismului și păcii în lume.

NICOLAE CEAUSESCU

Tovarășu/ui GEMAL BIEDICI
Președintele Consiliului Executiv Federal al 
Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

BELGRAD

în numele Consiliului de. Miniștri al Republicii Socialiste România 
și al meu personal, vă rog să primiți, cu prilejul sărbătorii naționale a 
Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, cele mai calde felicitări și 
urări de noi succese în opera de propășire a țării dumneavoastră, pre
cum și pentru fericirea dv personală.

Sînt încredințat că relațiile de prietenie frățească și colaborare rod
nică,, statornicite în mod atît. de fericit între țările noastre, vor cunoaște 
o dezvoltare continuă spre binele popoarelor român și iugoslave, al cau
zei socialismului și păcii.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
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ÎN BOEMA

AZI, LA BUCUREȘTI

ARTA BAROCĂ

Simpozionul de iluminat electric

actualitatea culturală

Sălile Muzeului na
țional de Artă (str. 
Știrbei Vodă nr. I) reu
nesc in aceste zile cea 
de-a 3-a expoziție de 
artă barocă din Boe- 
mia. Precedată de alte 
două manifestări simi
lare (Italia 1966 și An
glia 1969) expoziția cu
prinde un important 
număr de lucrări re
prezentative pentru ar
ta cehă a secolului 
XVIII. Galeria Na
țională și Muzeul de 
Artă decorativă din 
Praga au colaborat 
nu numai îri ale
gerea acelor piese care 
să ilustreze valoa
rea exclusiv artisti
că atinsă de baroc in 
evoluția sa, dar și In 
evidențierea unor ele
mente care particulari
zează acest stil dezvol
tat pe pămîntul Boe
miei față de cel al 
Moraviei sau Slovaciei, 
de exemplu. Piesele 
prezentate aduc pu
blicului românesc măr
turia sintezei originale 
la care a ajuns arta 
Boemiei in ciuda mul
tiplelor influențe ger- . . ___
mane, flamande, olan- mul ji expresivitatea 
deze sau franceze pe 
care le-a suferit. Este 
o sinteză în care ne
cesitatea și invenția, 
spontaneitatea și ști
ința, caracterul deco
rativ și gravitatea se 
află într-o organică 
simbioză ; o sinteză 
care a cunoscut o pu
ternică răspîndire pină 
în straturile cele mai 
adinei ale creației 
populare. Spiritul pro
pagandistic al acestei 
arte — menită să ia 
parte la vastul pro
gram al contrarefor
mei — dobîndește și 
aici, ca de altfel in în
treaga Europă, forme 
retorice. Arta devine, 
după expresia lui Ger
main Bazin „un mij
loc de a exprima pa-

Biunile sufletului", un 
mijloc de a concretiza 
multiple experiențe de 
ordin științific și ar
tistic aduse la cu
noașterea ființei u- 
mane. Tinzînd spre re
levarea esenței afec
tive a artei, retorica 
barocului amplifică 
narațiunea și decora
ția, abundă în inspira
ții livrești, demon
strează o adevărată 
propensiune pentru gi
gantism (în sensul di
mensiunii fizice a lu
crărilor), pentru orga
nizarea dinamică a

carnet
plastic

compozițiilor.
Dincolo de toate a- 

ceste caractere gene
rale sub semnul cărora 
se adună, arta barocă 
a Boemiei pare însă a 
se remarca prin realis-
sa. Începînd cu pu
ternica și echilibrata 
personalitate a lui Ka
rel Skreta și conti- 
nuînd cu dinamismul 
compozițiilor lui Mi
hail Leopold Willmann, 
cu inventivitatea lu
crărilor lui Petr Brandl 
sau rafinamentul por
tretelor și peisajelor 
Iui Venceslav Lauren- 
țiu Reiner, cu forța de 
pătrundere psihologică 
a portretelor lui Jan 
Kupecky, sau cu arta 
atinsă de influența 
rococoului a lui Anton 
Kern, Norbert Grund 
sau Frantisek Polko — 
pictura cehă este con
stant caracterizată prin 
atașamentul declarat 
și respectat cu stator
nicie pentru sublinie-

rea expresivității figu
rii sau gesturilor ome
nești. Vie și vibrantă, 
uneori de o deosebită 
strălucire. culoarea 
contribuie la accentua
rea acestei expresivi
tăți în ansambluri de 
certă monumentalitate.

Patetismul mișcării, 
dramatismul ei — atît 
de caracteristice baro
cului, pot fi urmărite 
la fel de pregnant în 
sculptură. Retorica 
gestului e accentuată 
aici prin siluete care 
nu se mai' detașează 
de fond (ca în renaș
tere), prin figuri în 
tratarea cărora preva
lează aspectul decora
tiv și nu structura for
mei. loan Gheorghe 
Bendl, a cărui influen
ță poate fi înregistrată 
pină în jurul anului 
1680, artiști stabiliți la 
Praga ca Matei Ven
ceslav Jăckel din Lu- 
sace, Jan Brokof din 
Spis (Slovacia) sau 
Matthias B. Braum din 
Tirol — buni cunoscă
tori ai sculpturii italie
ne ale cărei cuceriri le 
asimilează creator — 
marchează etape im
portante ale sculptu
rii cehe 
secolului

Artele 
mai ales 
sticlăria, 
în cadrul 
supra preferinței pen
tru fast, pentru orna
ment, atît de caracte
ristice barocului.

Măiestria la care au 
ajuns artiștii cehi ai 
secolului XVIII în ur
mărirea efectului 
tens al realității, 
concretizarea aspirații
lor spre omenesc — 
măiestrie pusă în evi
dență de expoziția din 
sălile Muzeului de 
artă, înlesnește, peste 
secole, comunicarea, 
cunoașterea.

la începutul 
XVIII.

decorative, 
argintăria și 
accentuează 

expoziției a-

in- 
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în cadrul turneului întreprins în 
R. P. Polonă TEATRUL „AL DA
VILA" DIN PITEȘTI a prezentat 
spectacolele „Io, Mircea Voivod de 
Dan Tărchilă, „Cine ești tu 7“ de 
Paul Everac, „Meșterul Manole" de 
Valeriu Anania, la BYDGOSZCZ 
precum și un spectacol cu „Meșterul, 
Manole" la TORUN.

Reproducem aspecte din comenta
riile făcute in presa poloneză pe mar
ginea turneului teatrului piteștean : 

I „Timp de trei zile teatrul din Byd
goszcz a răsunat de ritmul alert și 
armonios al limbii române...... Colec
tivul teatral românesc a demonstrat 
un înalt și echilibrat nivel artistic și 
o mare exigență și multilateralitate 
în alegerea mijloacelor scenice de că
tre regizori, scenografi și actori. ...In
teresantele noutăți artistice au prile
juit participanților a pasionantă temă 
de discuții, comparații și reflecții" — 
scrie în „Gazeta Pomorska", Alfred 
Kowalkowski.

„Lucrarea lui Dan Tărchilă este 
scrisă in stilul, să zicem al sec. XIX 
în care nu se insistă atît in aprofun
darea psihologiei personajelor cit mai 
ales în expunerea ideii de bază și a 
unor scene de efect înălțător... Cu 
mult mai interesantă este „Meșterul 
Manole" de Valeriu Anania... Piesa a- 
bundă în accente dramatice puter
nice, conține cîteva personaje inte
resant desenate, evidențiază, nu fără 
oarecare exaltare, gîndul despre jert-

fa obligatorie în cazul producerii u- 
nor mari opere de artă... In cu totul 
altă atmosferă — pe cit se poate de 
contemporană — se desfășoară cele 
trei piese intr-un act ale lui Paul E- 
verac jucate sub titlul comun „Cine 
eot.i tu ?“ Remarcăm că în aceste nta- 
se foarte bine interpretate de Angela 
Radoslavescu și Traian Pîrlog, bari
era limbii s-a făcut cel mai mult sim
țită. Deși dialogul și expresia gestică 
au fost perfecte, subtilitățile de na
tură psihică n-au putut fi recepțio
nate din plin de spectatorul care nu 
cunoaște limba română.

...Succesul trebuie atribuit și regi
zorilor Dinischiotu, Sadova și Rado
slavescu care s-au folosit cu price-, 
pere de muzica, jocul de lumini și 
de compunerea scenelor de masă... 
Publicul a fost cucerit de actori... 
Bineînțeles că-mi este foarte greu 
să-i pomenesc pe toți actorii din e- 
chipa română. Voi remarca numai pe 
cițiva, în special pe aceia care s-au 
evidențiat în mod deosebit. Dem. 
Niculescu a fost foarte expresiv și 
convingător din punct de vedere psi
hologic în rolul lui Mircea ca și în 
cel al lui Neagoe. De asemenea, Dora 
Cherteș a reușit să fie o sentimen
tală Arina cît și pasionata Simina. 
Aș sublinia de asemenea jocul lui 
Eftimie Popovlci în Manole și al lui 
Traian Pîrlog în rolul episcopului ca
tolic. — apreciază in „Ilustrowany 
Kurier Polski". Jan Piechocki.

Duminică dimineața, a .plecat in 
R.P. Polonă ministrul afacerilor ex
terne, Corneiiu Mănescu, care va lua 
parte la Consfătuirea miniștrilor afa
cerilor externe ai statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia pen
tru discutarea problemelor legate de 
pregătirea convocării Conferinței ge- 
neral-europene pentru securitate și 
colaborare.
, Ministrul Corneiiu Mănescu este în
soțit de George Macovescu, prim- 
adjunct al. ministrului afacerilor ex
terne.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
au fost prezenți Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe .

Au fost de față Jaromir OchedUsz- 
ko, ambasadorul R.P. Polone, și Fe
renc Martin, ambasadorul R.P. Un
gare la București, membri ai celor 
două ambasade.

La sosire, ministrul afacerilor ex
terne, Corneiiu Mănescu, a fost’ în- 
timpinat de Ștefan Jedrychowski, mi
nistrul afacerilor externe al R. P. Po
lone, J. Czyrek, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, și de funcțio
nari superiori din M.A.E. A fost pre
zent Mihai Marin, ambasadorul 
României la Varșovia.

(Agerpres)

Motorașul 
electric 

1 600 000

*

*

*

Afișul teatral al Capitalei cunoaște, 
prin spectacolele acestei săptămîni, 
o salutară diversificare.

După debutul scenic, la Teatrul de 
Comedie, al unei comedii semnate de 
AUREL BARANGA, cea dinții piesă 
originală a acestei stagiuni — este 
vorba despre „Interesul general" — 
iată, ni se anunță acum premiera u- 
nei tragedii și a unui „muzical" :

NA
• TEATRUL NAȚIONAL „VASILE 

ALECSANDRI" DIN IAȘI a invitat 
nu de mult pe iubitorii teatrului 
marelui clasic la premiera cu „Fintîna 
Blanduziel".

• TEATRUL NAȚIONAL DIN TI
MIȘOARA a anunțat recent premie
ra dramei „Despot Vodă", (regia : 
Emil Reus). ,

Marina PREUTU

• Simfonicul" de jdl al Radiote- 
leviziunii ne oferă un ebneert diri
jat de Gonzales Mantiei (Cuba). Pro
gramul cuprinde : „Tripticul Simfo
nic" de Zeno Vancea, Concertul pen
tru pian și orchestră nr. 2 de Saint- 
SaSns, (solistă Sofia Cosma), „Miș
carea simfonică" de Josă Ardebol 
(primă audiție), Simfonia a IV-a în 
fa minor de Ceaikovski.

muzicală
ț>rVr> fț’: -. •

brie, orele 20, susținut de violonce
listul Aurel Niculescu, pianiștii Elena 
Cosma, Ovidiu Cucu, violonista Maria 
Mureșanu și Recitalul instrumental 
oferit de Alexandru Gavrilovici (vi
oară), Vladimir Mendelsohn (violă), 
joi 2 decembrie, orele 20.

TA.

• Dintre manifestările muzicale a’e 
Conservatorului „Ciprian Porumbes- 
cu“ din București amintim ■ Reci
talul de sonate de marți 30 noiem-

• Avînt — producție a studiouri
lor din R. D. Germană, in regia lui 
Egon Gunther. Filmul narează o po
veste de dragoste simplă, obișnuită 
ca și viața. In rolurile principale : 
Jutta Hoffmann, Eberhard Esche.

• 12 oameni furioși — producție a 
studiourilor americane, distinsă cu 
premiul „Ursul de-aur" la Festivalul 
internațional al filmului de la Ber
lin. Regizorul Sidney Lumet a reunit 
o distribuție in fruntea căreia se află 
cunoscuții actori Henry Fonda și Lee 
J. Cobb.

„Povestea

TÎRGOVIȘTE (corespondentul „Scîn
teii", C. Soci) : Umorul și satira de e- 
sență populară au constituit simbătă 
seară pe scena Casei de cultură din 
Găiești tema unui festival inedit, in
titulat „Povestea vorbei". Organizat 
de Comitetul de cultură și educație 
socialistă prin centrul județean de 
îndrumare a creației populare, festi- 
valul-concurs dîmbovițean a reunit 
la Găiești concurenți din județele 
Bihor, Brașov, Buzău, Dolj, Gorj, Su
ceava, Vilcea și Dîmbovița.

Scopul său a fost de a impulsiona 
mișcarea artistică de amatori și în
deosebi brigăzile artistice de agitație, 
de a stimula elaborarea unor texte 
de inspirație folclorică, de a 
cîntecul satiric, pictura cu 
satirico-umoristic.

Festivalul a acordat celui 
loros text pentru brigăzile
premiul „Anton Pann", iar celui măi 
bun interpret al cîntecului satiric, 
premiul „Păcală".

promova 
caracter
mai va- 
artistice

„Sînt suflet in sufletul
neamului meu“

în această seară, la Buzău va a- 
vea loc o manifestare a studioului de 
poezie din localitate. Este vorba des
pre recitalul-spectacol „Sint su
flet în sufletul neamului meu". 
O serie de binecunoscuți cintă- 
reți, actori și balerini ai instituții
lor artistice bucureștene, printre care 
Octav Enigărescu, Magda Ianculescu, 
Ileana Dacian, Ion Tugearu, Con
stanța Cîmpeanu, Nicolae Țăranu, 
Ion Marinescu, Gheorghe Cozorici, 
Silviu Stănculescu, Elena Sereda, 
Dan Damian, Matei Gheorghiu, Anda 
Caropol. Constantin Bîrliba, vor in
terpreta pagini cunoscute din operele 
de nedezmințită vibrație patriotică 
ale scriitorilor și compozitorilor noș
tri, clasici și contemporani.

• TEATRUL MIC — ne invită la 
noua sa montare cu celebra „Anti
gona" a Iui Sofocîe. Regia : Ion Co- 
jar, Scenografia : Adriana Leonescu. 
Interpreți : Leopoldina Bălănuță, Mo
nica Ghiuță, Gh. Ionescu-Gion, N. 
Pomoje, C. Codrescu, Olga Tudora- 
che, Vasile Gheorghiu, Ion Cosma, 
Jean Lorin, Andrei Codarcea, C. Di- 
nescu, N. Ifrim, Al. Lungu, Ion Ma-' 
rinescu, C. Motreanu, Stamate Po
pescu, Pantelimon Frunză — de la 
Opera Română.

• TEATRUL „C. I. NOTTARA", ne 
Invită la premiera sa „Bună seara, 
domnule Wilde", comedie în două 
părți de Eugen Mirea, după „Ce în
seamnă să fii Onest" de Oscar Wilde. 
Muzica și direcția muzicală : H. Mă- 

■ Tîheanul; Regja : Al. Bocăneț. Deco
dărif'Sică Rusescu ; costume : Lidia 
Radian', coregrafia : Cornel Patrichi. 
Interpreți : Al. Rcpan, Ștefan Iorda- 
che, Florian Pittiș, Ștefan Radoff, 
Radu Dunăreanu, Carmen Stănescu, 
Anda Caropol, Mariana Mihuț, Migry 
Avram Nicolau.

De pe benzile de montaj ale 
Fabricii de motoare electrice din 
Pitești a ieșit motorașul electric 
cil numărul 1 600 000. Cu motoa
rele și motorașele asincrone sau 
fracționare produse aici sînt e- 
chipate diferite tipuri de mașinl- 
linelte, pompe hidraulice, agre
gate frigorifice, ventilatoare, as
piratoare de praf, mașini de cu
sut, roboți de bucătărie etc. Ele 
se exportă și în numeroase 
țări, printre care Danemarca, 
U.R.S.S., R. P. Chineză, Suedia.

mănătoare eu cele ale luminii na
turale.

Cît privește Comisia internațională 
pentru iluminat, (C.I.E.) această or
ganizație a fost înființată în 1913, cu 
scopul de a asigura coordonarea și 
îndrumarea activității științifice a 
specialiștilor în domeniiil iluminatu
lui electric. Ea are o serie de comi
tete tehnice și grupe de studii, care 
se ocupă cu diferitele probleme ale 
iluminatului — atît natural, cit și 
artificial. Comitetul național român 
pentru C.I.E., subordonat activității 
generale a acestei organizații, spri
jină studierea iluminatului în țara 
noastră, atît în direcția cercetării ști
ințifice, cît și a aplicațiilor tehnice. 
Face propuneri de standarde și nor
mative. în același timp, acordă asis
tență tehnică pentru acțiuni deose
bite legate de aceste probleme.

Prezentarea referatelor incluse în 
program, datorită varietății proble
melor ce le conțin și calității lor, 
cred că va constitui un cîștig în pla
nul cunoașterii tehnicbrștiințifice. Cît 
privește prezența unor personalități 
marcante în acest domeniu, cum ar 
fi, prof. Yves le Grand — președin
tele Comitetului Național Francez 
pentru C.I.E., Maurice Dăribâră — 
directorul Centrului de iluminat șî 
de informații privind - aplicațiile lu
minii al companiei de lămpi Mazda, 
Emil Barthăs — expert al comitetului 
tehnic pentru surse și radiații vizi
bile din cadrul C.I.E. și alții, aceasta 
stă mărturie semnificației deosebite 
ce o va avea o asemenea importantă 
manifestare științifică, găzduită de 
țara noastră.

Astăzi Încep la București lucrările 
„Simpozionului de iluminat electric", 
care se desfășoară sub egida Consi
liului Național al Inginerilor și Teh
nicienilor, respectiv, a Comitetului 
național român pentru comisia inter
națională de iluminat, in intervalul 
29 noiembrie — 1 decembrie 1971. 
Pentru a afla unele amănunte cu pri
vire la scopul și importanța acestei 
acțiuni, redactorul nostru, ing. Ion 
Lazăr, s-a adresat tovarășului dr. ihg. 
PAUL MILITARU, președintele Co
mitetului național român pentru co
misia internațională de iluminat, care 
a declarat :

Un iluminat electric de bună cali
tate contribuie la mărirea productivi
tății muncii, evitarea erorilor, micșo
rarea numărului de accidente. Nu se 
pot concepe activități moderne fără 
un iluminat corespunzător. în ultimii 
ani au fost create noi surse de lu
mină electrică, printre care lămpile 
cu xenon, lămpile incandescente și 
halogene, lămpile atomice, sursele e- 
lectroluminescente. Puterile unitare 
ale lămpilor fabricate în mod curent 
au atins 20 KW, ceea ce permite ilu
minarea în condiții economice și ca
litativ superioare a obiectivelor de 
suprafață mare, aeroporturi, piețe, 
stadioane, triaje, șantiere ș.a. Abor
darea acestui domeniu în întreaga lui 
complexitate a făcut posibil să se 
realizeze clădiri industriale fără ilu
minat natural — oferindu-se avan
tajul unor cheltuieli de investiții mal 
mici. Pentru astfel de clădiri s-au 
elaborat soluții tehnice care să cre
eze totuși .condiții de activitate ase-

în orașul Caracal a avut loc 
vernisajul expoziției economice 
„Expo ’71", care prezintă dez
voltarea întreprinderilor din oraș 
în actualul cincinal, comparativ 
cu realizările din perioada 1966— 
1970. Sînt expuse, de asemenea, 
machetele viitoarelor fabrici și 
uzine ce se vor construi aici in 
următorii ani.

MUREȘ
• TEATRUL NAȚIONAL DIN 

CLUJ va înscrie pe afișul său încă 
un titlu : piesa scriitorului contem
poran bulgar Gh. Djagarov : „Pro
curorul". Premiera : simbătă 4 de
cembrie Regia: Victor Tudor Popa. 
Scenografie, costume : I. Th. Ciupe. 
Interpretează : Valentino Dain, Silvia 
Ghelan, Eugen Nagy, Nico’.ae Ilies
cu, Gh. Radu, Carmen Galin, Viorel 
Comănici, Octavian Lăluț.

Craiova (corespondentul „Scînteii", ■ 
Ni stor Țuicu).

Colectivul Teatrului ’ Național din 
Craiova a prezentat cea de a doua 
premieră a actualei stagiuni cu piesa 
„Interesul general" de Aurel Baran
ga. Regia este semnată de Geta To- 
mescu, iar scenografia de Viorel Pe- 
njșoară-Stegaru. Din distribuție fac 
parte, printre alții, Petre Gheorghiu, 
Mihaela Arsenescu, Emil Bozdogescu, 
Elena Gheorghiu, Claudiu Moldovan.

• TEATRUL DE NORD DIN SA- 
*fti MARE, secția română, n nr». 
zentat premiera piesei : „Cînd revol
verele tac" de Tudor Negoiță, în re
gia Nicoletei Toia și scenografia-arh. 
Igor Skakun. în distribuție : Ovidiu 
Cristea, Doina Preda, Marcel Popa, 
Ar\ca Pandrea, Ion Tiforj Costin Po
pescu.

• TEATRUL „MIHAI EMINESCU" 
DIN BOTOȘANI prezintă premiera 
spectacolului „Zorile teatrului româ
nesc", (spectacol compus din piesele 
„O soare la mahala" de C. Caragiali 
și „Muza de la Burdujăni" de-C. Ne- 
gruzzi). Direcția de scenă : Zoe 
Anghel Stanca. Scenografia : Diana 
Ioan și Arh. Vladimir Popov. în dis
tribuție : Ștefan Pană, Ildiko Iarcsek, 
Doina Alexe-Popescu, Sică 'Stănescu, 
Ton Plăeșanu, Doru Buzea, Dan Bu- 
bulici, Boris Perevoznic, Dorina Bră- 
descu, Adina Marilena Bobeș, Ion 
Apostoliu.
• în cadrul preocupărilor pentru 

îmbogățirea și diversificarea activi
tății cultural-educative, TEATRUL 
„AL. DAVILA" DIN PITEȘTI a ini
țiat prezentarea a două cicluri, de 
spectacole-recital, cu o programare 
paralelă lunară, începînd ,!din luna 
decembrie.

Este vorba despre ciclul „Teatrul 
universal de-a lungul veacurilor", 
susținut prin conferințele prof. dr. 
docent Ion Zamfirescu și ilustrat sce
nic prin fragmente din operele ma
jore ale dramaturgiei universale, 
precum și de ciclul „Ca un fagure 
de miere", ce cuprinde spectacole de 
poezie — fiecare spectacol fiind pre
fațat de către'o personalitate a — ’ 
turii noastre.

Aceste cicluri vor debuta la 
respectiv 12 decembrie 1971.

V#

nlfeste interes pentru dezvoltarea ce
lei existente. In aceste condiții, so'i- 
citanții reșițeni ‘ trebuie să meargă 
tocmai la Caransebeș sau Timișoara. 

Una dintre cauzele esențiale ale 
neindeplinirii planului la servicii în 
acest județ este orientarea activității 
cooperativelor meșteșugărești către 
lucțărifej’ mșyi, sejue^pe.ntru dife.-.

cu 77 la sută, tinichigeria - cu.75.1a jăruu^lor- către populație..Astfel coo-

(Urmare din pag. I)

din Caransebeș, care a înregistrat 
cele mai mari restanțe. Din ceie 48 
de secții ale cooperativei, 39 nu și-au 
îndeplinit planul : unitatea de croi
torie pentru bărbați — cu 60 la sută, 
unitatea de reparat obiecte de uz 
casnic — cu 76 la sută, radio și tele- 
vizoare — cu 36 la sută, tăbăcăria —cu 36 la sută, tăbăcăria -

Foto : S. Cristian

LA RM. VILCEA

„Lolek șl Bolek 
— „Prima zi de 

de seară.

RM. VILCEA (corespondentul 
„Scînteii", Petre Dobrescu). — în 
municipiul Rm. Vilcea s-a încheiat 
ieri „Săptămîna teatrului și a muzi
cii culte". Printr-o suită de specta
cole, expoziții și colocvii despre tea
tru, manifestările au omagiat mun
ca neobosită a artiștilor amatori din 
municipiul Rm. Vilcea, care, timp de 
50 de ani, au slujit scena teatrului 
popular. Săptămina artistică a de
butat cu primul concurs al soliștilor 
de muzică cultă, vocali și instrumen
tiști.

Manifestările celorlalte zile au a- 
dus la rampă spectacolele „Hipnoza" 
de Ștefan Berciu, prezentat de colec
tivul de teatru al sindicatului consi
liului popular județean, „Comedie cu 
olteni" de Gh. Vlad, in interpretarea 
formației de teatru a căminului cul
tural Jiblea, laureată a celui de-al 
6-lea festival de teatru „I. L. Cara- 
giale". Un interes unanim au stîrnit, 
spectacolul cu piesa „Oameni care

Pentru muncitorii 
forestier

Străvechea așezare forestieră 
Lunca Bradului din județul Mu
reș se modernizează. In ultimul 
timp, aici s-au construit blocuri 
de locuințe cu apartamente con
fortabile și un pavilion adminis
trativ. în punctele de exploa
tare Ilva Mare, Valea Sălardu- 
lui și Secu sint în stadiu avan
sat de finisare case destinate 
muncitorilor forestieri.

HUNEDOARA

„Antigona" de So- 
focle pe scena tea
trului Mic. In foto
grafie : Antigona 
(Leopoldina Bâlâ- 
nujâ) înfruntîndu-l 
pe Creon (Gh. lo- 

nescu Gion)

ta" de Al. Voi tin, în interpretarea 
colectivului teatrului popular care a 
6erbat cu acest prilej o jumătate de 
veac de activitate, ca și florilegiul 
antologic din -spectacolele montate 
de-a lungul anilor, realizat de regizo
rii D. D. Neleanu și N. Ionescu-Dodo 
cu secvențe din „Gaițele" de Al. Ki- 
rițescu, „...Eseu" de Tudor Mușatescu, 
„Citadela sfărîmată" de Horia Lovi- 
nescu, „Vlaiou și feciorii săi" de Lu
cia Demetrius, „Opinia publică" de 
Aurel Baranga, „Mame’zelle Nitouche" 
de Fl. Herve și „Vinzătorul de pă
sări" de Karl Zeller. Din programul 
săptămînii au mai reținut atenția 
spectacolele prezentate de teatrul 
popular din Buzău, vernisajul expo
ziției documentare „50 de ani de tea
tru vîlcean" și consfătuirea republi
cană a teatrelor populare organizată 
de centrul de îndrumare a creației 
populare și a mișcării artistice 
masă din București.

sută, tîmplăria — cu 65 la sută etc. 
Discutînd cu președintele cooperati
vei, Ion Știrbu, acesta ne dă să înțe
legem că nu sarcinile au fost prea 
mari (capacitatea cooperativei depă
șește, de fapt, nivelul planului). Mo
tivul a fost, altul : lipsa unor ma
teriale. Fără îndoială, nu putem 
trece cu vederea acest lucru ; în
tr-o mică măsură, lipsa . unor ma
teriale poate să explice nerealizarea 
planului. Din investigațiile făcute de 
noi, a rezultat însă că adevăratele 
cauze ale neindeplinirii sarcinilor de 
plan sînt, în bună parte, altele decît 
cele invocate de către unii conducă
tori de.cooperative. O analiză atentă 
pune în evidență manifestări de lipsă 
de interes față de cerințele clienților, 
dotarea insuficientă (și nu din mo
tive obiective) a unor unități cu cele 
necesare, neluarea în considerare a 
cererilor insistente pentru anumite 
categorii de servicii, care ar fi asigu
rat nu numai îndeplinirea cu priso
sință a indicilor planificați,' ci și — 
ceea ce este mai important — satis
facerea solicitărilor populației. De 
pildă, cooperativa „Prestarea" din 
Reșița nu și-a realizat sarcinile 
cu circa 855 000 lei, înțrucît majo
ritatea serviciilor care intră în 
profilul său sînt necorespunzător 
organizate. în cel mai mare car
tier al orașului, Lunca, Birzavei, cu 
o populație de peste 20 000 de lo
cuitori, funcționează doar două uni
tăți ; o frizerie și un mic atelier de 
reparații, radio-televizoare. Pentru 
orice alt serviciu, cei de aici trebuie 
să se deplaseze tocmai în centru, cale 
de 4 km. în lipsa spațiilor necesare, 
ar fi fost normal să se organizeze 
prestarea serviciilor la domiciliu. In- 
teresîndu-ne de modul cum funcțio
nează această formă de deservire, am 
aflat că- meseriașii răspund cu mare 
întî'rziere la solicitările clienților, că 
trec cîteva zile pină la onorarea unei 
comenzi.

O activitate necorespunzătoare se 
desfășoară în județul Caraș-Severin 
în sectorul de curățătorie chimică și 
boiangerie. La Reșița, de pildă, func
ționează, o singură unitate — și aceas
ta, de capacitate foarte redusă. Se tot 
așteaptă (de vreo 2 ani !) intrarea în 
funcțiune a unei noi unități, fără însă 
ca reprezentanții cooperației să ma

perativa „Răsăritul" din . Gravita — 
deși dispune de un puternic atelier de 
tîmplărie — nu .a realizat nimic din 
suma de 190 030 lei, prevăzută la in
dicatorul „Prestări către populație". 
Nu au existat comenzi ? Cooperativa 
nu a avut materiale ? Nici vorbă,: au 
existat și comenzi, și materiale 
motivul este altul : atelierul a lu
crat cu toate forțele numai mobilă 
pentru întreprinderi . și instituții, 
igriorînd 
lași lucru s-a petrecut
tea de construcții. Iată, așadar, că 
nu greutăți de netrecut au contribuit 
la nerealizarea sarcinilor de deservi
re a populației de către unitățile coo
perației meșteșugărești. La mijloc 
sînt defecțiuni organizatorice, o anu
me doză de imobilism în adaptarea 
ofertei de servicii la nivelul și struc
tura cererii populației.

— Pe primele 9 luni ale acestui an, 
indicatorul „servicii pentrb populație" 
stabilit de UCECOM nu a fost 
realizat de către unele uniuni jude
țene ale cooperației meșteșugărești, 
în timp ce la prestări pentru între
prinderi s-au înregistrat depășiri de 
peste 300 milioane lei — ne-a decla
rat Constantin Huștea, director In 
UCECOM. Evident, nimeni nu ple
dează pentru renunțarea la lucrările 
de cooperare ; ele sînt de mare uti
litate economică și, ca atare, vor fi 
extinse în continuare.. Numai că a- 
ceasta nu trebuie să influențeze 
prestarea de servicii pentru popu
lație. Acceptarea de către președinții 
de cooperative a unor comenzi in
dustriale se face, de multe ori, din 
comoditate, cunoscut fiind că 0 ase
menea formă de'colaborare ii pune 
la adăpost de problemele aprovizio
nării tehnico-materialej ale desfacerii 
produselor etc. Nu mai puțin adevă
rat este însă că, uneori, cooperativei i 
noastre — neavînd asigurată bază 
materială Ia nivelul planului — sînt 
nevoite să accepte calea cooperării, 
pentru că altfel nu ar avea ce lu
cra. Oricare ar fi însă situația, 'ne
realizarea planului nu poate fi, scu
zată. Este de datoria fiecărei unități, 
a fiecărei cooperative și uniuni jude
țene să valorifice posibilitățile exis
tente, pentru ca oferta de servicii 
să se ridice la nivelul solicitărilor 
populației.

cererile populației. Ace- 
și la unita-

ițfti’iâsvjipUsn.C' W. ■ . ..

Nou ansamblu 
de locuințe

Constructorii din orașul Deva 
au început lucrările la micro- 
raionul 15 A, situat în noul car
tier „Dacia". în final, noul an
samblu de locuințe va cuprinde 
3 000- -apartamente, o școală cu 
24 săli de clasă, o grădiniță și o 
creșă pentru copii, spații co
merciale și zone de agrement.

MEHEDINȚI

Dispensar sătesc
în comuna Jiana a fost dat in 

folosință un modern dispensar 
cuprinzind cabinete de consulta
ții pentru adulți și copii, stațio
nar de pediatrie și cabinet sto
matologic. Dispensarul, înzestrat 
cu aparatură modernă, deservit 
de trei tineri medici — promoția 
anului'1971 — asigură populației 
o asistență medico-sanitară cali
ficată.

BACĂU

Pasaj de nivel
în municipiul Gheorghe Gheor- 

ghiu-Dej a fost dat în exploa
tare un pasaj peste calea ferată 
Adjud-Ciceu, făcînd legătura în
tre oraș și platforma industrială 
Borzești. Pasajul înlesnește 
transportul în comun, eliminind 
numeroasele și lungile staționări 
de pe acest traseu.

VASLUI

ATRIBUIREA NUMELUI LUI GH. ASACHI
LICEULUI PEDAGOGIC DIN PIATRA NEAMȚ

PIATRA NEAMȚ (corespondentul 
„Scînteii", Ion Manea).

Prin Decret al Consiliului de Stat, 
Liceului pedagogic din Piatra Neamț 
i s-a atribuit numele ilustrului căr
turar moldovean Gheorghe Asachi. 
Festivitățile prilejuite de acest eve
niment au avut loc duminică 28 no-

iembrie, la casa de cultură a sindi
catelor din localitate. Au fost prezen
tate comunicări privind personalita
tea lui Gheorghe Asabhi, ca om de 
cultură, de numele căruia se leagă 
și tradiția vieții spirituale a orașu
lui Piatra Neamț...

18,00 Scena — emisiune de infor
mație șl critică cinematogra
fică.

18.30 Aplauze pentru români. Pro
gram susținut de tineri in
terpreți români laureați ai 
unor prestigioase concursuri 
muzicale internaționale din 
acest an : Maria Nistor-Slă- 
tinai-u, Horiana Brănișteanu, 
Angela Gavillă Dieterlle, 
Margareta COnonovlci. Dan 
Mușetescu, Mariana Sîrbu șl 
Eduard Tumageanian. Emi
siune de Boris Stegărescu și 
Silviu Gavrilă. 
Stop-cadru. 
Publicitate. 
1001 de seri, 
în vacanță" 
vacantă".

19.30 Telejurnalul __ __
20,00 România '75. Pentru nevoile 

omului.
20,10 Roman foileton : „Marile 

speranțe" (III).
21,00 Selecțlunl din Festivalul de 

muzică ușoară de lâ Skoplje.
21,20 Programul făuririi conștiente 

a viitorului. Sensul și fina-

Filme documentare 
pe ecranele Capitalei

Inaugurarea 
unei farmacii

29 noiembrie - 5 decembrie 1971

In orașul Vaslui s-a inaugurat 
o farmacie in piața civică a o- 
rașului. Noul edificiu, cu arhi
tectonică modernă, este dotat cu 
laboratoare, o secție de optică 
medicală și un depozit central 
de medicamente pentru aprovi
zionarea unităților din județ.

PRODUCȚII ALE STUDIOURILOR 
„AL. SAHIA" ȘI „ANIMAFILM"

Vizita delegației de 
române, 
Nicolae 

Vietnam :

i
Iu.

litatea cunoașterii. ' i
21,45 Comorile Albei. Un reportaj J

’ '   Ț
*

ț
A

de la amplul festival 
ral-artistic desfășurat 
de două săptămîni In 
țul Alba în fața a 
100 000 de spectatori.

22,20 Din țările socialiste. Tirana, 
capitala R. P. Albania. Re
portaj filmat de ștefan Di- 
mitriu șl Constantin Ber-. 
teanu.

22,35 Telejurnalul de noapte.

cultu- 
timp 

jude- 
peste

CRÎNGAȘl :
partid și guvernamentale 
condusă de tovarășul 
Ceaușescu, în R. D. vwhwu , 
UNIREA : Vizita delegației de partid 
și guvernamentale române, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
R. P. Mongolă ; GIULEȘTI : Vizita 
președintelui Consiliului de Stat al 
României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în. Finlanda ; BUCEGI : 
Vizita de lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in județul Caraș-Severin 1 
PACEA : Vizita de lucru a tovară
șului Nicolae Ceausescu in județul 
Mehedinți ; VICTORIA : Profilaxia 
gripei : LUMINA : Orizont științific 
nr. 10/1971 ; DOINA : Visele copilăT 
riei ; FEROVIAR : Două cetăți ; EX
CELSIOR : Familia Cojan își dorește 
un pelican ; ÎNFRĂȚIREA : Almanah 
internațional tehnico-științific ; FLO- 
REASCA : Holografia ; VOLGA : 
Profilaxia gripei : VIITORUL : Cata
lizatorii ; MIORIȚA : Și noi sintem

pietoni !.; COSMOS : Orizont științi
fic nr. 8/1971 ; FLACĂRA : Ceasor
nicul universului ; ARTA : Atenție, 
pietoni ! ; VIȚAN : Vînătoarea ;. RA
HOVA : Almanah internațional teh- 
nico-științific ; FLAMURA : Meșterii 
lemnului ; TIMPURI NOI : scurt me
traje românești în premieră : Pești 
și pescari, în căutarea animalelor săl
batice, Vinzătorul de înghețată, Bobo 
și contrabandiști ; DOINA : Jocuri 
periculoase, în orașul viitorului, 
Hocus-pocus, Grădina, Hai la circ.
PRODUCȚII ALE STUDIOURILOR 

DIN ALTE ȚARI
LAROMET : Chopin în Polonia 

(R. P. Polonă) ; LIRA : Gloria mundi 
(R. P. Ungară) ; DRUMUL SĂRII • 
Păsările dragostei (R.S. Cehoslovacă): 
FERENTARI : Oratorul (R. P: Unga
ră) ; MOȘILOR : Vara printre ghe
țuri (U.R.S.S.) ; POPULAR : Stelele 
Africii (U.R.S.S.) ; MUNCA : Ideea 
(R. P. Polonă) ; PROGRESUL : Invi
tația (R. P. Polonă).

SALAJ ?

Descoperiri 
arheologice

Săpăturile arheologice efec
tuate in acest an la Romita au 
dus la o descoperire de mare 
valoare istorică. Este vorba de o 
baie romană, excelent conserva
tă, compusă din mai multe în
căperi din care s-au dezvăluit, 
deocamdată 4. Tot aici s-au des
coperit numeroase conducte de 
apă, obiecte de podoabă, mo
nede.

DE LA CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII"

i
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DEFICIENTE CARE DIMINUEAZĂ
RANDAMENTUL NAVELOR

MARINEI NOASTRE COMERCIALE
Flota noastră maritimă comercială 

se dezvoltă de la an la an într-un 
ritm accelerat. Ea cuprinde astăzi 57 
de nave, cu un tonaj de aproape 
600 000 tone, nave care transportă 
mărfuri în aproape toate marile por
turi ale lumii. In actualul cincinal, 
tonajul flotei maritime comerciale a- 
proape se va tripla, ceea ce reflectă, 
p'» plan general, amploarea crescindă 
și diversificarea relațiilor noastre 
economice externe. Dezvoltarea ca
pacității flotei noastre maritime, care 
mobilizează, se știe, importante re
surse financiare ale statului, lărgirea 
relațiilor noastre cu străinătatea în 
cadrul schimbului de valori mate
riale impun îmbunătățirea utilizării 
acestei uriașe „zestre" tehnice. Este 
adevărat că, în fiecare din ultimii ani, 
flota maritimă oomercială și-a înde
plinit sarcinile de trafic. Și în 1971 
sarcinile de plan vor fi depășite.

Totuși, analiza activității por
tuare relevă, din capul locului, un 
decalaj nejustificat între gradul de 
dotare cu nave, în continuă creș
tere, a Direcției navale maritime 
„NAVROM" din Constanța și cel de 
folosire practică a potențialului nos
tru maritim. Să pornim de la un in
dicator de bază, eliminat nu se știe 
de ce, adeseori, din analizele între
prinse — timpul efectiv de marș cu 
încărcătură al navelor. Acesta nu de
pășește in prezent 45 la sută din 
timpul efectiv de exploatare a nave
lor; fiind cu mult inferior celui rea
lizat in țările cu o flotă maritimă 
dezvoltată. „Firește, un asemenea ra
port de utilizare a navelor, care nu 
depășește 150—160 zile calendaristice 
intr-un an, nu poate mulțumi pe ni
meni — ne spunea tov. Gheorghe 
Trandafir, secretar al comitetului 
județean de partid. Aceasta duce la 
concluzia că factorii răspunzători de 
exploatarea flotei noastre își reali
zează sarcinile cu un••'■efort* minim, 
neconsistent, iar preocupările pentru 
perfecționare plutesc undeva, într-o 
sferă abstractă". ; , ? .

Dar de ce timpul de utilizare a 
navelor noastre este atît de redus 7 
Există, cum spunea într-o recentă 
discuție Nicolae Zcicu, directorul ge
neral al D.N.M. „NAVROM", un 
„pachet" de probleme nerezolvate : 
unele datorate unor condiții obiec
tive, altele de ordin organiza
toric, legate în principal- de mo
dul defectuos în care se execută 
reparațiile navale. Insistăm asupra 
acestora din urmă, dar iată mai în- 
tii cîteva fapte. Din 37 de nave pre
văzute să fie revizuite și reparate 
anul acesta la Șantierul naval din 
Constanța, în 10 luni au fosi primite 
în șantier doar 18. Pentru cinci nave 
s-a recurs la efectuarea unor revizii 
tehnice și reparații curente la șan
tierele navale din străinătate, plă- 
tlndu-se valută forte. Chiar și la nu
mărul redus de nave reparate la șan
tierul naval, timpul a fost depășit cu 
aproape 600 zile, ceea ce înseamnă 
că — în ansamblu, cumulînd aceste 
zile — în 1971 două nave ale flotei 
noastre au fost scoase complet din 
circuitul de trafic. „NAVROM“-ul 
acuză șantierul naval pentru lipsa 
de solicitudine, pentru organizarea 
defectuoasă a fluxurilor de reparații, 
asigurarea' cu încetinitorul a unor 
piese de schimb. Diritr-o listă în-

treagă de exemple am reținut că 
unele nave (Cluj, Petrila ș.a.) au 
stat cite 50—70 zile în șantier, pen
tru că lipseau unele piese de schimb 
care puteau fi procurate și montate 
în 4—5 zile.

Continuăm analiza la Șantierul na
val din Constanța, întreprindere ce 
aparține Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini. Interlocu
tor, ing. Dumitru Fuiorca, directorul 
șantierului.

— Cum explicați întîrzierile repe
tate în executarea reparațiilor navale 
solicitate de „NAVROM" 7

— Dezvoltarea viguroasă a trans
portului maritim nu a fost însoțită 
de o acțiune perseverentă de per
spectivă, în ceea ce privește întreți
nerea și repararea navelor. Cu 10—15 
ani în urmă, cînd existau cîteva nave, 
lucrurile erau simple. „NAVROM“-ui 
le exploata, iar noi, șantierul naval, 
executam prompt toate reparațiile in 
condiții bune. Acum, însă, situația 
s-a schimbat. Este vorba de zeci de 
nave care necesită intervenții, în 
timp ce capacitatea noastră de a le 
primi s-a dezvoltat mai încet. Fără a 
exclude deficiențele subiective, sub
liniem că lipsa temporară de oameni 
calificați, minusurile reale în organi
zarea fluxurilor de reparații sînt 
cauze de mai mare adîncime ale 
neajunsurilor ce stăruie în cadrul 
șantierului naval. Dar responsabilita
tea „NAVROM“-ului nu se poate li
mita doar la deplasarea navelor. Este 
deținătorul acestor uriașe fonduri 
fixe și nu ar fi corect să treacă răs
punderea pe umerii altora.

— Ce anume reproșați, practic, 
„NAVROM“-ului ?

— în primul rînd, o exploatare ne
rațională a navelor, precum și fluc
tuația nejustificată a personalului 
tehnic, care duce la diminuarea răs
punderii. De obicei, se intimplă așa : 

ii vaporul sosește r’;îh ( p&fr: pehW'ti-1;” 
i parații, cu o hb'ta ''d’e’'luicfafl ’ eTRțerii' 
de superficială. Nici serviciul de re
parații al „NAVROM“-ului, nici per
sonalul de bord nu ne spun ceva cu 
privire la ceea ce trebuie făcut la o 
navă sau alta. Atunci ce să fa
cem, ne descurcăm cum putem. In 
al doilea rînd, se manifestă o acută 
lipsă de grijă pentru achiziționarea 
pieselor de schimb, fie din import, 
fie pentru cele ce se pot asigura din 
țară, prin cooperare. „NAVROM"-ul 
consideră că aceasta este sarcina' 
noastră exclusivă. Șantierul naval, 
precum și unitățile ministerului nos
tru, nu pot trece la asimilarea unor 
piese de schimb, fără a avea docu
mentația tehnică, comenzi certe.

Revenim la „NAVROM" și purtăm 
o amplă discuție cu Nicolae Mihai, 
inginerul-șef pentru exploatarea flo
tei. Ne oprim, în analiza noastră, asu
pra asigurării pieselor de schimb, 
„calul de bătaie" al întîrzierii repa
rațiilor. „Noi sîntem, ne spune din 
capul locului interlocutorul nostru, o 
unitate de exploatare a flotei. Nu 
avem de unde să știm ce piese de 
schimb poate să producă sau nu in
dustria noastră".

— Știți, însă, că se produce în țară 
o gamă variată de tipuri de nave 
echipate în mare parte cu agregate și' 
piese de schimb realizate de indus
tria noastră. De ce, atunci, cînd este

y
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vorba de un cuzinet sau o simplă 
roată dințată, unele vapoare stațio
nează zeci de zile in plus in șantie
rul naval 7

— Noi nu putem cunoaște cu pre
cizie ce anume se defectează în timp 
la o navă. Cît privește asimilarea 
unor piese de schimb care, sînt sigur, 
pot fi realizate în țară, nu avem un 
atelier de proiectare, iar — pe un
deva — se face tot mal mult sim
țită lipsa de colaborare dintre minis
terul nostru și cel al industriei con
strucțiilor de mașini. In aceste con
diții, nici șantierul naval, se înțelege, 
nu poate . face mare lucru...

Deci resemnare ! Soluții de rezol
vare neîntîrziată a neajunsurilor nu 
a dat nici „NAVROM" și nici Șan
tierul naval din Constanța. In schimb, 
din această confruntare continuă de 
opinii dintre „NAVROM" și șantierul 
naval, care sfîrșește cel mai adesea 
prin a-și da mîna, fără să și-o sirin
gă, se perseverează într-o situație 
păgubitoare. Navele continuă să 
fie revizuite și reparate cu intirziere, 
iar potențialul flotei noastre să fie 
scăzut. Aceasta este, de fapt, urma
rea unor vechi neînțelegeri, unor re
glementări superficiale intre forurile 
de resort ale celor două unități in 
litigiu. In patru ani au intervenit 
trei reglementări privind asigurarea 
pieselor din import, iar cît privește 
stadiul asimilării pieselor de schimb 
din țară, nimeni nu mai știe nimic, 
cel puțin așa a reieșit în timpul in
vestigațiilor noastre.

Fără a diminua cu nimic răspun
derea D.N.M. „NAVROM" pentru 
gospodărirea și utilizarea cu maxi
mum de randament a mijloacelor de 
transport pe care le are în dotare, 
trebuie relevată încetineala cu care 
acționează Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini pentru perfec
ționarea bazei de reparații navale. 
In. .coiiUițiile existenței.', unui mare 
număr-de nave de aceiași -tip — este 
vorba de cargoul de 4 500 tone — se 
putea trece de mult, așa cum proce
dează alte șantiere navale din străi
nătate, la sistemul de reparații in 
schimb de agregate, care scurtează la 
jumătate timpul normat .înregistrat 
în prezent. Se impune, de asemenea, 
urgentarea lucrărilor la șantierul na
val Brăila, care urmează să preia în
treținerea și repararea unui mare 
număr de nave. Specialiștii consi
deră că întocmirea și difuzarea din 
timp a unor liste de piese de schimb 
navale, ce pot fi executate în țară și 
pe baza cărora să se întocmească 
comenzi, nu puneau nici o problemă 
dificilă. De ce Legea contractelor 
economice nu se aplică și în do
meniul reparațiilor navele ? Oricît 
de ciudat ar părea, acestea se exe
cută în prezent pe baza unor „înțe
legeri" bilaterale, in afara unui ca
dru legal, care să atragă răspunderi 
ferme. Și, în sfirșit, dat fiind speci
ficul transportului maritim, am reți
nut ideea necesității unei revizuiri a 
sistemului actual de procurare a unor 

. piese de schimb din import, strict 
necesare, pe baza unor cerințe for
mulate cu 24 de luni mai înainte. 
Toate aceste probleme, studiate cu 
atenție de factorii răspunzători, își 
pot găsi o soluționare operativă, care 
să lichideze situația anacronică din 
prezent, cînd navele flotei noastre 
maritime comerciale își înjumătățesc 
timpul efectiv de exploatare, provo- 
cînd pagube economiei naționale.

Radu APOSTOL
corespondentul „Scînteii*

r

ț

î

v

i

h

I

CARTEA PE Cfttt ATI ASTEPTAT-0 
■'■■'VWSKaB

• *

1

&

0 10® ÎN PAGINJ

w
i.wpîlMsh

In cursul acestei
săptâmini apare

ALMANAHUL
SCINTEIA 1S72

Tovarășului ENVER HODJA
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Albania

Tovarășului HADJI LLESHI
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Albania

Tovarășului MEHMET SHEHU
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Albania
TIRANA

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Con
siliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste Româ
nia, al poporului român și al nostru personal, vă adresăm dv., Partidului 
Muncii din Albania și poporului frate albanez cordiale felicitări și_ cele 
mai bune urări cu prilejul celei de-a XXVII-a aniversări a sărbătorii 
naționale a Albaniei.

Poporul român se bucură din toată inima de succesele remarcabile 
obținute de poporul albanez, în anii care au trecut de la eliberarea țării 
de sub jugul fascist, în opera de făurire a societății socialiste, și îi urează 
noi succese în dezvoltarea și înflorirea Republicii Populare Albania.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și colaborare fră
țească dintre țările și partidele noastre vor cunoaște o dezvoltare con
tinuă, pe baza principiilor marxism-leninisrnului și internaționalismului 
proletar, spre binele popoarelor român și albanez, în interesul cauzei so
cialismului. al păcii și colaborării în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU ION GHEORGHE MAURER
Secretar general Președintele Consiliului de Miniștri

al Partidului Comunist Român, al Republicii Socialiste România 
Președintele Consiliului de Stat 

ai Republicii Socialiste România
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Școala reprezintă unul 
dintre principalele instru
mente ale societății noastre 
pentru pregătirea tinerelor 
generații ca specialiști și 
cetățeni în diferite sectoare 
de activitate ale economiei, 
științei și culturii, capabili 
să slujească cu devotament 
înaltele idealuri social-poli- 
tice și umane ale socialis
mului și comunismului. în 
consecință, școala este o in
stituție comunistă, iar ca 
profesor — indiferent de 
specialitatea pe care o pre
dai — ești dator să te com
porți în deplină concor
danță cu scopurile sale 
fundamentale, să militezi 
pentru realizarea lor prac
tică. Misiunea civică, parti
nică a școlii, locul ei in 
societate, căile realizării 
misiunii ei nobile au fost 
stabilite precis în progra- 
mul național de educație și 
cultură socialistă adoptat 
recent. Dar transpunerea 
în viață a sarcinilor de cea 
mai mare răspundere so- 4 
cială ce ne revin implică 
reconsiderarea arsenalului 
muncii pedagogice, a mo
dului de a gîndi al unor 
profesori, lichidarea unor 
„metode" de muncă ce se 
dovedesc de ani și ani dău
nătoare, dar față de care 
nu întotdeauna s-a luat ~ 
și cred că nu se ia încă nici 
acum pretutindeni — o ati
tudine îndeajuns de cate
gorică.

Dintre aceste tare ale 
muncii profesorale aș aduce, 
în primul rînd, în atenție 
părerea potrivit căreia de 
educația elevilor trebuie să 
se ocupe doar dirigintele 
clasei, eventual organiza
țiile de ' partid și U.T.C., 
celorlalți profesori revenin- 
du-le doar îndatorirea de a 
asigura însușirea științei și 
culturii. Desigur, pregăti
rea științifică și culturală 
este de primă însemnătate, 
dar ceea ce nu se înțelege 
adesea este că studiul șco
lar nu este un scop în sine. 
Dar dascălii care gîndesc 
așa consideră de regulă că 
Ia sunetul clopoțelului de 
ieșire din clasă și-au în
cheiat misiunea. Din păca
te, asemenea colegi — și 
am în vedere nu numai 
școala în care lucrez — sînt 
cei mai supărați cînd con
stată lipsă de disciplină ; ei 
aleargă la diriginte sau la 
director : „Elevul X este 
indișciplinat", „Eleva Y a 
deranjat ora..." „Vă rog 
să luați măsuri", în loc să 
se angajeze în acțiunea

- ijeducațivăi cuvenită.
, . Ppate.._că of asemenea op
tică greșită este alimentată 
și de faptul că în ultimii

ani au fost considerați 
buni profesori îndeosebi cei 
ai căror elevi au cunoscut 
lucruri care se învață in 
primii ani de facultate, fără 
să se ia în considerare și 
contribuția lor la formarea 
concepției socialiste despre 
muncă și viață a tinerilor 
care le-au fost încredințați. 
Evident, nu e rău ca elevii 
să știe mai mult decit se 
cere în programe, dar ex
periența arată că în cele 
mai multe cazuri asemenea 
rezultate se dobîndesc in 
detrimentul acelor mo
mente ale lecțiilor care tre
buie să confere concluzii fi
lozofice, educative. Persis- 
tîndu-se într-un asemenea 
sistem de predare, se 
creează și la elevii chiar 
foarte buni impresia falșă 
că pentru a reuși în viață 
totul este să știi mii de de
finiții matematice ori for
mule de chimie sau sute de 
componente ale organismu
lui. De aceea, socotesc ab
solut necesară combaterea 
acelor păreri după care dacă 
„nu ești matematician" sau 
fizician nu ești nimic în via
ță, prin demonstrarea ade
vărului că orice muncă 
prestată cu pricepere, ones
titate și devotament este 
utilă patriei, poporului nos
tru. In treacăt fie spus, în
lăturarea unei asemenea 
carențe educative ar con
tribui și la reechilibrarea 
procesului de orientare .șco
lară și profesională, la crea
rea unui climat în care e- 

levii să învețe o meserie sau 
să lucreze într-o instituție. 
Totodată, concentrarea unor 
eforturi educative în direc
ția amintită ar contribui, 
cred, și la formarea unor 
opțiuni de viață mai ferme 
ale tinerilor și, implicit, la 
micșorarea numărului ace
lor bacalaureați care se 
înscriu la examenul de ad
mitere în facultate, dt>ar 
pentru că „așa se poartă", 
deși nu simt vocație pen
tru studiul în școala supe
rioară.

Aș dori să mă refer și la 
un alt aspect, al educației 
elevilor, care revine foarte 
frecvent în atenție. Este o 
cerință indispensabilă a 
școlii ca elevii să poarte 
uniforme, număr matricol, 
salopete în atelierele-școală, 
să aibă, în genere, o ținută 
vestimentară corespunză
toare. Dar aceasta nu pen
tru a lua ochii inspectorilor 
școlari, nici pentru a se 
spune : „Iată ce frumos sînt 
îmbrăcați elevii liceului 
hr....". Cu părere de rău

țele de ținută vestimentară, 
ei sînt, implicit, cu toții, 
educați. De unde și iluzia 
unor profesori : „N-am 
probleme educative ; elevii 
mei, iată-i, priviți-i...“. Oare 
așa stau lucrurile 7 O le
gitate istorică ne-a demon
strat că fiecare generație 
ce succede alteia trebuie 
să se bucure de educația 
societății pentru care se 
formează, de aceea e ste 
necesar să acționăm în vir
tutea principiilor educației 
noastre comuniste, care să 
pornească dinspre interi'Mr 
spre exterior. Școala are 
menirea să perpetueze acest 
flux educațional al genera
țiilor, dar nu numai prin 
formulele dintotdeauna : 
„Nu suflați la ore !“, „Nu 
vorbiți toți deodată !“, „Fiți 
silitori". „E obligatoriu să 
porți uniformă". Desigur 
asemenea cerințe sînt obli
gatorii. Dar școala de azi 
nu se ■ poate mulțumi doar 
cu ele. Școala de azi trebuie 
să pretindă mult mai mult, 
mult mai complex decît s-a 
cerut vreodată : formarea 
unui tineret educat în spi
ritul concepției comunista 
despre natură și societate, 
cunoscător profund ai ade
văratelor valori ale . știin
țelor exacte și umaniste, te
meinic pregătit pentru 
muncă și viață. Dar pentru 
realizarea acestui țel in 
orice, școală trebuie să do
mine un climat educativ să
nătos, robust, de încredere 
și optimism, creat nu prin 
tolerarea lipsurilor, ci prin 
dezvăluirea și combaterea 
lor principială, prin pro
movarea ideilor, sugestiilor 
și propunerilor noi, prin 
discuții partinice, care să 
pună în evidență experiem- 

. țele pozitive, să mărească 
autoritatea profesorilor, să 
contribuie Ia colaborarea, 
întrajutorarea și stima re
ciprocă. Dacă vom realiza 
un asemenea climat de 
muncă, fără îndoială că 
vom ajunge singuri la con
cluzia necesității de a ne 
schimba optica și tehnica 
educațională, în raport eu 
cerințele societății socia
liste față de școală, cu 
perspectivele ei de dezvol
tare. Desigur, la realizarea 
acestor cerințe trebuie să 
contribuim cu toții : factori 
de conducere în școli, pro
fesorii. Pentru că tuturora 
ne revin îndatoriri, de cea 
mai înaltă responsabilitate 
profesională și civică.

constatăm insă că. există o 
opinie după care,•■dăcă ele?oi'>s£5 
vii îndeplinesc toate cerin-

Ioana COSMA,
prpf.'emerit,
^irpptoqrea liceulu.t;)g 
,,N. Bălcescu" București

FOTBAL - U.T.A., la prima înfrîngere 
- Sportul studențesc și C.S.M. Re
șița lidere ale clasamentelor de 
toamnă ale diviziei B
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Blocajul rapidiștilor a fost numai în aparență perfect; dinamoviștii l-au străpuns cu destulă 
ușurință (fază din derbiul de volei Dinamo—Rapid) Foto : M. Cioc

Cooperația meșteșugărească
rămine datoare în organizarea 
serviciilor pentru populație

7

SCRIMĂ - Succese ale sportivilor 
români la Balcaniada de la Atena

BASCHET - în competiția feminina. 
Rapid - fruntașă a turului campio
natului

ALTE ȘTIRI ȘI REZULTATE SPORTIVE, IN 
PAGINA A III-A

Tovarășului IOSIP BROZ TITO
Președintele Republicii Socialiste

i Federative Iugoslavia,
Președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

BELGRAD

în vederea satisfacerii în 
condiții 
țelor de consum ale popu
lației. conducerea de partid 
a indicat departamentelor 
care au în profil prestarea 
de servicii să-și sporească 
eforturile, să lărgească ofer
ta de servicii, să o apropie 
de nivelul solicitărilor. Ana- 
lizîndu-se — în perioada de 
elaborare a actualului plan 
cincinal — resursele fiecă
rui sector s-a ajuns la con
cluzia că volumul servi
ciilor poate spori — în 1975, 
față de 1970 — cu 55—61 la 
sută, în loc de 40—45 la 
sută cît era prevăzut în 
proiectul inițial de plan. Un 
spor considerabil și-a pro
pus cooperația meșteșugă
rească, al cărei plan cinci
nal stabilește o creștere a 
activității de servicii de 
68,7 la sută, într-un ritm 
mediu anual de 11 la sută. 
In ancheta de față — între
prinsă cu două luni înainte 
de încheierea primului an 
al cincinalului — ne-am 
propus să cercetăm în ce. 
măsură dă viață cooperația

mai bune a cerin-
meșteșugărească prevederi
lor amintite. Primul popas
— județul Olt.

— La activitatea de servi
cii pentru populație s-au în
registrat, în primele 9 luni, 
depășiri de peste 1,4 mili
oane lei. în condițiile în 
care volumul prestațiilor 
s-a dublat în ultimii 3 ani
— ne spunea Ion Barbu, 
președintele Uniunii județe
ne a cooperației meșteșu
gărești. Am acordat atenție 
lărgirii gamei de servicii 
prestate, extinderii celor 
existente, introducerii unor 
forme noi, care răspund mai 
bine solicitărilor populației, 
în acest an au fost înfiin
țate 10 profile noi. Iată, de 
pildă, în construcții : dato
rită cerințelor sporite, la 
Slatina a luat ființă o 
unitate de sine stătătoare 
(cooperativa „Constructo
rul") iar în celelalte orașe
— șantiere de construcții. 
Pe lingă cooperativa „Con
structorul" funcționează un 
birou de proiectare, astfel 
că se asigură serviciul de 
la proiectare pînă la pre-

darea locuinței „la cheie".
în județul Olt au fost în

ființate și alte unități pres
tatoare de servicii, mult a- 
preciate de populație : ate
liere și secții de boiange- 
rie, de tricotaje, marochi- 
nărie. confecții, încălțămin
te, unități de cojocărie, de 
instalații electrice și sani
tare, spălătorii și curățătorii 
chimice etc.

Județul Olt nu reprezintă 
o excepție. Alte 22 de uni
uni județene ale cooperației 
meșteșugărești (printre care 
Satu-Mare, Suceava, Neamț, 
Vîlcea, Bacău, Dolj) — fo
losind cu pricepere resur
sele existente, dezvoltînd 
rețeaua de unități fei gama 
serviciilor, în funcție de 
solicitările populației — au 
reușit să depășească nivelul 
propus prin plan la presta
rea de servicii. Alături de 
aceste rezultate însă, no
tăm nerealizarea de către 
cooperativele din 17 județe 
(între altele. Ilfov. Caraș- 
Severin. Teleorman. Ialo
mița, Sălaj, Prahova. Bi
hor) a planului pe primele

trei trimestre. Cum se ex
plică acest lucru ?

Să luăm un singur exem
plu, din multele care pot fi 
date : județul Caraș-Seve- 
rin. In prime 9 luni ale a- 
nului, toate cele 6 coopera
tive meșteșugărești, 
activează aici, au 
nat restanțe față 
cina asumată (in 
milioane lei).

— Cifra înscrisă 
catorul „servicii 
populație" a fost prea ma
re, peste posibilitățile u- 
nităților — încearcă o scu
ză Gheorghe Radu, șeful 
serviciului plan și organi
zarea muncii de la Uniu
nea județeană a cooperației 
meșteșugărești.

Aceasta să fie oare rea
litatea ? Ne deplasăm la • 
cooperativa „Semenicul"

care 
consem- 
de sar- 

total 2,8
la indi- 

pentru

Mihai IONESCU 
Fîorea ClOBANU
Emilian ROITĂ

(Continuare in pag. a ll-a)

Aniversarea sărbătorii naționale' a Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia îmi oferă plăcuta ocazie de a vă adresa, în numele Comitet îlui 
Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, al poportilui român și al meu personal, dumnea
voastră, Prezidiului Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, popoarelor prie
tene ale Iugoslaviei cordiale felicitări, împreună cu cele mai calde urări 
de noi succese în opera de făurire a socialismului, de înflorire a patriei, 
precum și pentru fericirea dv. personală.

întîlnirea prietenească, convorbirile rodnice pe care le-am purtat 
zilele trecute cu dv. au reafirmat hotărîrea noastră de a aprofunda și 
diversifica colaborarea frățească dintre Partidul Comunist Român și 
Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia și de a spori contri
buția țărilor noastre la viața internațională, în interesul asigurării secu
rității în Europa și în lume.

Fie ca relațiile de prietenie și colaborare multilaterală româno-iugo- 
slave să cunoască o dezvoltare tot mai amplă, spre binele popoarelor 
noastre, al cauzei socialismului și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășului GEMAL BIEDICI
Președintele Consiliului Executiv Federal al 
Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

BELGRAD

în numele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România 
și al meu personal, vă rog să primiți, cu prilejul sărbătorii naționale a 
Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, cele mai calde felicitări și 
urări de noi succese în opera de propășire a țării dumneavoastră, pre
cum și pentru fericirea dv personală.

Sînt încredințat că relațiile de prietenie frățească și colaborare rod
nică, statornicite în mod a.tît de fericit între țările noastre, vor cunoaște 
o dezvoltare continuă spre binele popoarelor român și iugoslave, al cau
zei socialismului și păcii.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
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actualitatea culturală Plecarea ministrului afacerilor externe, 
Corneliu. Mănescu, in R. P. Polonă
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Sălile Muzeului na

țional de Artă (str. 
Știrbei Vodă nr. 1) reu
nesc în aceste zile cea 
de-a 3-a expoziție de 
artă barocă din Boe- 
mia. Precedată de alte 
două manifestări simi
lare (Italia 1966 și An
glia 1969) expoziția cu
prinde un important 
număr de lucrări re
prezentative pentru ar
ta cehă a secolului 
XVIII. Galeria Na
țională și Muzeul de 
Artă decorativă din 
Praga au colaborat 
nu numai în ale
gerea acelor piese care 
să ilustreze valoa
rea exclusiv artisti
că atinsă de baroc în 
evoluția sa, dar și în 
evidențierea unor ele
mente care particulari
zează acest stil dezvol
tat pe pămîntul Boe- 
miei față de cel al 
Monaviei sau Slovaciei, 
de exemplu. Piesele 
prezentate aduc pu
blicului românesc măr
turia sintezei originale 
la care a ajuns arta 
Boemiei in ciuda mul
tiplelor influențe ger
mane, flamande, olan
deze sau franceze pe 
care le-a suferit. Este 
o sinteză în care ne
cesitatea și invenția, 
spontaneitatea și ști
ința, caracterul deco
rativ ți gravitatea se 
află într-o organică 
simbioză ; o sinteză 
care a cunoscut o pu
ternică răspîndire pînă 
în straturile cele mai 
adinei ale creației 
populare. Spiritul pro
pagandistic al acestei 
arte — menită să ia 
parte la vastul pro
gram al contrarefor
mei — dobindește și 
aici, ca de altfel în în
treaga Europă, forme 
retorice. Arta devine, 
după expresia lui Ger
main Bazin „un mij
loc de a exprima pa-

Turneul Teatrului „AL Davila46
BOEMIA

siunile sufletului", un 
mijloc de a concretiza 
multiple experiențe de 
ordin științific și ar
tistic aduse Ia cu
noașterea ființei u- 
mane. Tinzind spre re
levarea esenței afec
tive a artei, retorica 
barocului amplifică 
narațiunea și decora
ția, abundă în inspira
ții livrești, demon
strează o adevărată 
propensiune pentru gi
gantism (în sensul di
mensiunii fizice a lu
crărilor), pentru orga
nizarea dinamică a

carnet
plastic

compozițiilor.
Dincolo de toate a- Spis 

ceste caractere gene
rale sub semnul cărora 
se adună, arta barocă 
a Boemiei pare insă a 
se remarca prin realis
mul și expresivitatea 
sa. Începînd cu pu
ternică și echilibrata 
personalitate a lui Ka
rel. Skreta și conti- 
nuind cu dinamismul 
compozițiilor lui Mi
hail Leopold Willmann, 
cu inventivitatea lu
crărilor lui Petr Brandl 
sau rafinamentul por
tretelor și peisajelor 
lui Venceslav Lauren- 
țiu Reiner, cu forța de 
pătrundere psihologică 
a portretelor lui Jan 
Kupecky, sau cu arta 
atinsă de influența 
rococoului a lui Anton 
Kern, Norbert Grund 
sau Frantisek Polko — 
pictura cehă este con
stant caracterizată prin 
atașamentul declarat 
și respectat cu stator
nicie pentru sublinie-

rea expresivității figu
rii sau gesturilor ome
nești. Vie și vibrantă, 
uneori de o deosebită 
strălucire, culoarea 
contribuie la accentua
rea acestei expresivi
tăți în ansambluri de 
certă monumentalitate.

Patetismul mișcării, 
dramatismul ei — atît 
de caracteristice baro
cului, pot fi urmărite 
la fel de pregnant în 
sculptură. Retorica 
gestului e accentuată 
aici prin siluete.. care 
nu se mai detașează 
de fond (ca în renaș
tere), prin figuri in 
tratarea cărora preva
lează aspectul decora
tiv și nu structura for- i 
mei. loan Gheorghe , 
Bendl, a cărui influen- 1 
ță poate fi înregistrată | 
pînă în jurul anului 
1680, artiști stabiliți la I 
Praga ca Matei Ven- , 
ceslav Jăckel din Lu- 1 
sace, Jan Brokof din | 

(Slovacia) sau 
Matthias B. Braum din I 
Tirol — buni cunoscă- , 
tori ai sculpturii italie- ' 
ne’ale cărei cuceriri le | 
asimilează creator — 
marchează etape im- I 
portante ale sculptu- j 
rii cehe 
secolului

Artele 
mai ales 
sticlăria, 
in cadrul 
supra preferinței pen
tru fast, pentru orna
ment, atît de caracte
ristice barocului.

Măiestria la care au 
ajuns artiștii cehi ai 
secolului XVIII în ur
mărirea efectului. in
tens al realității, în 
concretizarea aspirații
lor spre omenesc — 
măiestrie pusă în evi
dență de expoziția din 
sălile Muzeului de 
artă, înlesnește, peste 
secole, Comunicarea, 
cunoașterea.

la începutul 
XVIII.

decorative, 
argintăria și 
accentuează 

expoziției a-

Marina PREUTU

Agenda muzicală
♦’.'^tnforilcul^'He’^'Sl ‘^adiote-^-'*^ 

levizitmii ne oferS'urt'concfert diri
jat de Gonzales Mantiei (Cuba). Pro
gramul cuprinde : „Tripticul Simfo
nic" de Zeno Vancea, Concertul pen
tru pian și orchestră nr. 2 de Saint- 
SaSns, (solistă Sofia Cosma), „Miș
carea simfonică" de Josă Ardebol 
(primă audiție), Simfonia a IV-a în 
fa minor de Ceaikovski.

_ , orele..20, susținut de violonci- . 
listul Aurel Niculescu, pianiștii Elena 
Cosma, Ovidiu Cucu, violonista Maria 
Mureșanu și Recitalul instrumental 
oferit de Alexandru Gavrilovici (vi
oară), Vladimir Mendelsohn (violă), 
joi 2 decembrie, orele 20.

din Pitești in Polonia
în cadrul turneului întreprins în 

R. P. Polonă TEATRUL „AL DA
VILA" DIN PITEȘTI a prezentat 
spectacolele „Io, Mircea Voivod de 
Dan Tărchilă, „Cine ești tu 7“ de 
Paul Everac, „Meșterul Manole" de 
Valeriu Anania, la BYDGOSZCZ 
precum și un spectacol cu „Meșterul, 
Manole" la TORUN.

Reproducem aspecte din comenta
riile făcute în presa poloneză pe mar
ginea turneului teatrului piteștean :

„Timp de trei zile teatrul din Byd
goszcz a răsunat de ritmul alert și 
armonios al limbii române...... Colec
tivul teatral românesc a demonstrat 
un înalt și echilibrat nivel artistic și 
o mare exigență și multilateralitate 
în alegerea mijloacelor scenice de că
tre regizori, scenografi și actori. ...In
teresantele noutăți artistice au prile
juit participanților a pasionantă temă 
de discuții, comparații și reflecții" — 
scrie' in „Gazeta Pomorska", Alfred 
Kowalkowski.

„Lucrarea lui Dan Tărchilă este 
scrisă în stilul, să zicem al sec. XIX 
în care nu se insistă atît în aprofun
darea psihologiei personajelor cît mai 
ales în expunerea ideii de bază și a 
unor scene de efect înălțător... Cu 
mult mai interesantă este „Meșterul 
Manole" de Valeriu Anania... Piesa a- 
bundă în accente dramatice puter
nice, conține cîteva personaje inte
resant desenate, evidențiază, nu fără 
oarecare exaltare, gindul despre jert-

Afișul teatral al Capitalei cunoaște, 
prin spectacolele acestei săptămîni, 
o salutară diversificare.

După debutul scenic, Ia Teatrul de 
Comedie, al unei comedii semnate de 
AUREL BARANGA, cea dinții piesă 
originală a acestei stagiuni — este 
vorba despre „Interesul general" — 
iată, ni se anunță acum premiera u- 
nei tragedii și a unui „muzical" ;

• TEATRUL MIC — ne invită la 
noua sa montare cu celebra „Anti- 
gona" a lui Sofocle. Regia : Ion Co- 
jar, Scenografia : Adriana Leonescu. 
înterpreți : Leopoldina Bălănuță, Mo
nica Ghiuță, Gh. Ionescu-Gion, N. 
Pomoje, C. Codrescu, Olga Tudora- 
che, Vasile Gheorghiu, Ion Cosma, 
Jean Lorin, Andîei Codarcea, C. Di- 
nescu, N. Ifrim, Al. Lungu, Ion Ma
rinescu, C. Motreanu, Stamate Po
pescu, Pantelimon Frunză — de Ia 
Opera Română.

• TEATRUL „C. I. NOTTARA", ne 
invită la premiera sa „Bună seara, 
domnule Wilde", comedie în două 
părți de Eugen Mirea, după „Ce în
seamnă să fii Onest" de Oscar Wilde. 
Muzica și direcția muzicală : H. Mă- 
lineanu. Regia : Al. Bocăneț. Deco-

fa obligatorie în cazul producerii u- 
nor mari opere de artă... în cu totul 
altă atmosferă — pe cît se poate de 
contemporană,, — se desfășoară cele 
trei piese intr-un act ale lui Paul E- 
verac jucate sub titlul comun „Cine 
Ml tu ?“ Remarcăm că in aceste nî«- 
se foarte bine interpretate de Angela 
Radoslavescu și Traian Pîrlog, bari
era limbii s-a făcut cel mai mult sim
țită. Deși dialogul și expresia gestică 
au fost perfecte, subtilitățile de na
tură psihică n-au putut fi .recepțio
nate din plin de spectatorul care nu 
cunoaște limba română.

...Succesul trebuie atribuit și regi
zorilor Dinischiotu, Sadova și Rado
slavescu care s-au folosit cu price
pere de muzica, jocul de lumini și 
de compunerea scenelor de masă... 
Publicul a fost cucerit de actori... 
Bineînțeles că-mi este foarte greu 
să-i pomenesc pe toți actorii din e- 
chipa română. Voi remarca numai pe 
cîțiva, in special pe aceia care s-au 
evidențiat în mod deosebit. Dem. 
Niculescu a fost foarte expresiv și 
convingător din punct de vedere psi
hologic in rolul lui Mircea ca și în 
cel al lui Neagoe. De asemenea, Dora 
Cherteș a reușit să fie o sentimen
tală Arina cît și pasionata Simina. 
Aș sublinia de asemenea jocul lui 
Eftimie Popovici în Manole și al lui 
Traian Pîrlog în rolul episcopului ca
tolic. — apreciază in „Ilustrowany 
Kurier Polski". Jan Piechocki.

Duminică dimineața, a plecat în 
R.P. Polonă ministrul afacerilor ex
terne, Corneliu Mănescu, care va lua 
parte la Consfătuirea miniștrilor afa
cerilor externe ai statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia pen
tru discutarea problemelor legate de 
pregătirea convocării Conferinței ge- 
neral-europene pentru securitate și 
colaborare.

Ministrul Corneliu Mănescu este în
soțit de George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
au fost prezenți Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe .

Au fost de față Jaromir Ochedusz- 
ko, ambasadorul R.P. Polone, și Fe
renc Martin, ambasadorul R.P. Un
gare la București, membri ai celor 
două ambasade.

★
La sosire, ministrul afacerilor ex

terne, Corneliu Mănescu, a fost în- 
timpinat de Ștefan Jedrychowski, mi
nistrul afacerilor externe al R. P. Po
lone, J. Czyrek, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, și de funcțio
nari superiori din M.A.E. A fost pre
zent Mihai Marin, ambasadorul 
României la Varșovia.

(Agerpres)

CURIER

AZI, LA BUCUREȘTI

Simpozionul de iluminat electric

NA
• TEATRUL NAȚIONAL „VASILE 

ALECSANDRI" DIN IAȘI a invitat 
nu de mult pe iubitorii teatrului 
marelui clasic la premiera cu „Fîntîna 
Blanduzici".

• TEATRUL NAȚIONAL DIN TI
MIȘOARA a anunțat recent premie
ra dramei „Despot Vodă", (regia : 
Emil Reus). ,

• TEATRUL NAȚIONAL DIN 
CLUJ va înscrie pe afișul său încă 
un titlu : piesa scriitorului contem
poran bulgar Gh. Djagarov : „Pro
curorul". Premiera : sîmbătă 4 de
cembrie. Regia : Victor Tudor Popa. 
Scenografie, costume : I. Th. Ciupe. 
Interpretează : Valentino Dain, Silvia 
Ghelan, Eugen Nagy, Nicolae Ilies
cu, Gh. Radu, Carmen Galin, Viorel 
Comănici, Octavian Lăluț.

Craiova (corespondentul „Scinteii", 
Nistor Țuicu).

Colectivul Teatrului Național din 
Craiova a prezentat cea de a doua 
premieră a actualei stagiuni cu piesa 
„Interesul general" de Aurel Baran- 
ga. Regia este semnată de Geta To- 
mescu, iar scenografia de Viorel Pe- 
nișoară-Stegaru. Din distribuție fac 
parte, printre alții, Petre Gheorghiu.

•t Ttiri îșȘică Rusescu ; costume : Lidiar Mihaela Arsenescu, Emil Bozdogescuț 
«ftactra#, coregrafia : Corrtel'PătricHi.'/ ■'

înterpreți : Al. Repan, Ștefan Iorda-
che, Florian Pittiș, Ștefan Radoff,
Radu Dunăreanu, Carmen Stănescu,
Anda Caropol, Mariana Mihuț, Migry
Avram Nicolau.

Astăzi încep la București lucrările 
„Simpozionului de iluminat electric", 
care se desfășoară sub egida Consi
liului Național al Inginerilor și Teh
nicienilor, respectiv, a Comitetului 
național român pentru comisia inter
națională de iluminat, in intervalul' 
29 noiembrie — 1 decembrie 1971. 
Pentru a afla unele amănunte cu pri
vire la scopul și importanța acestei 
acțiuni, redactorul nostru, ing. Ion 
Lazăr, s-a adresat tovarășului dr. ing. 
PAUL MILITARU, președintele Co
mitetului național român pentru co
misia internațională de iluminat, care 
a declarat :

Un iluminat electric de bună cali
tate contribuie la mărirea productivi
tății muncii, evitarea erorilor, micșo
rarea numărului de accidente. Nu se 
pot concepe activități moderne fără 
un iluminat corespunzător. în ultimii 
ani au fost create noi surse de lu
mină electrică, printre care lămpile 
cu xenon, lămpile incandescente și 
halogene, lămpile atomice, sursele e- 
lectroluminescente. Puterile unitare 
ale lămpilor fabricate în mod curent 
au atins 20 KW, ceea ce permite ilu
minarea în condiții economice și ca
litativ superioare a obiectivelor de 
suprafață mare, aeroporturi, piețe, 
stadioane, triaje, șantiere ș.a. Abor
darea acestui domeniu în întreaga lui 
complexitate a făcut posibil să se 
realizeze clădiri industriale fără Ilu
minat natural —•' oferindu-se avan
tajul unor cheltuieli de investiții mai 
mici. Pentru astfel de clădiri s-au 
elaborat soluții tehnice care să cre
eze totuși condiții de activitate ase-

mănătoare cu cele ale luminii na
turale.

Cit privește Comisia internațională 
pentru iluminat, (C.I.E.) această or
ganizație a fost înființată în 1913, cu 
scopul de a asigura coordonarea și 
îndrumarea activității științifice a 
specialiștilor în domeniul iluminatu
lui electric. Ea are o serie de comi
tete tehnice și grupe de studii, care 
se ocupă cu diferitele probleme ale 
iluminatului — atît natural,, cit și 
artificial. Comitetul național român 
pentru C.I.E., subordonat activității 
generale a acestei organizații, spri
jină studierea iluminatului în țara 
noastră, atît în direcția cercetării ști
ințifice, cît și a aplicațiilor tehnice. 
Face propuneri de standarde și nor
mative. în același timp, acordă asis
tență tehnică pentru acțiuni deose
bite legate de aceste probleme.

Prezentarea referatelor incluse în 
program, datorită varietății proble
melor ce le conțin și calității lor, 
cred că va constitui un cîștig în pla
nul cunoașterii tehnico-științifice. Cit 
privește prezența unor personalități 
marcante în acest domeniu, cum ar 
fi, prof. Yves le Grand — președin
tele Comitetului Național Francez 
pentru C.I.E., Maurice Dăribere — 
directorul Centrului de iluminat și 
de informații privind aplicațiile lu
minii al companiei de lămpi Mazda, 
Emil Barthes — expert al comitetului 
tehnic pentru surse și radiații vizi
bile din cadrul C.I.E. și alții, aceasta 
stă mărturie semnificației deosebite 
ce o va avea o asemenea importantă 
manifestare științifică găzduită de 
țara noastră.

L/
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JUDEȚEAN

Motorașul 
electric 

1 600 000
De pe benzile de montaj ale 

Fabricii de motoare electrice din 
Pitești a ieșit motorașul electric 
cu numărul 1 600 000. Cu motoa
rele și motorașele asincrone sau 
fracționare produse aici sint e- 
chipate diferite tipuri de mașinl- 
unelte, pompe hidraulice, agre
gate frigorifice, ventilatoare, as
piratoare de praf, mașini de cu
sut, roboți de bucătărie etc. Ele 
se exportă și în numeroase 
țări, printre care Danemarca, 
U.R.S.S., R. P. Chineză, Suedia.

în orașul Caracal a avut loe 
vernisajul expoziției economice 
„Expo ’71“, care prezintă dez
voltarea întreprinderilor din oraș 
In actualul cincinal, comparativ 
cu realizările din perioada 1966— 
1970. Sint expuse, de asemenea, 
machetele viitoarelor fabrici și 
uzine ce se vor construi aici în 
următorii ani.

“NIUREȘya

Pentru muncitorii 
forestieri

Străvechea așezare forestieră 
Lunca Bradului din județul Mu
reș se modernizează. în ultimul 
timp, aici s-au construit blocuri 
de locuințe cu apartamente con- / 
fortabile și un pavilion adminis
trativ. în punctele de exploa
tare Ilva Mare, Valea Sălardu- 
lui și Secu sînt in stadiu avan
sat de finisare case destinate 
muncitorilor forestieri.

nifeste interes pentru dezvoltarea ce
lei existente. în aceste condiții, so'i- 
citanții reșițeni trebuie să meargă 
tocmai la Caransebeș sau Timișoara.

Una dintre cauzele esențiale ale 
neîndeplinirii planului la servicii in 
acest județ este orientarea activității 
cooperativelor meșteșugărești către 
lucrările mari, de serie, pentru dife- 
rițio4>eqțeficteF.i> ip^bsteiali și .negfc«n 
jării celor către populație. Astfel coo
perativa „Răsăritul" din Oravița — 
deși dispune de un puternic atelier de 
timplărie — nu a realizat nimic din 
suma de 190 0)0 lei, prevăzută la in
dicatorul „Prestări către populație". 
Nu au existat comenzi ? Cooperativa 
nu a avut materiale ? Nici vorbă : au 
existat și comenzi, și materiale ; 
motivul este altul : atelierul a lu
crat cu toate forțele numai mobilă 
pentru întreprinderi și instituții, 
ignorînd cererile populației. Ace
lași lucru s-a petrecut și la unita
tea de construcții. Iată, așadar, că 
nu greutăți de netrecut au contribuit 
la nerealizarea sarcinilor de deservi
re a populației de către unitățile coo
perației meșteșugărești. La mijloc 
sînt defecțiuni organizatorice, o anu
me doză de imobilism în adaptarea 
ofertei de servicii la nivelul și struc
tura cererii populației.

— Pe primele 9 luni ale acestui an, 
indicatorul „servicii pentru populație" 
stabilit .’ —__ __ - •
realizat de către unele uniuni jude
țene ale cooperației meșteșugărești, 
în timp ce la prestări pentru între
prinderi s-au înregistrat depășiri de 
peste 300 milioane lei — ne-a decla
rat Constantin Huștea, director în 
UCECOM. Evident, nimeni nu ple
dează pentru renunțarea la lucrările 
de cooperare ; ele sint de mare uti
litate economică și, ca atare, vor fi 
extinse în continuare. Numai că a- 
ceasta nu trebuie să influențeze 
prestarea de servicii pentru popu
lație. Acceptarea de către președinții 
de cooperative a unor comenzi in
dustriale se face, de multe ori, din 
comoditate, cunoscut fiind că o ase
menea formă de colaborare îi pune 
la adăpost de problemele aprovizio
nării tehnico-materiale, ale desfacerii 
produselor etc. Nu mai puțin adevă-

din Caransebeș, care a înregistrat 
cele mai mari restanțe. Din cele 48 
de secții ale cooperativei, 39 nu și-au 
îndeplinit planul : unitatea de croi
torie pentru bărbați — cu 60 la sută, 
unitatea de reparat obiecte de uz 

■. casnic..,—,;cjl. 76, jad|sută, radio și tele- 
' vizoare — cu"36 1â sută, tăbăcăria — 
cu 77 la sută, tinichigeria — cu 75 la 
sută, tîmplăria — cu 65 la sută etc. 
Discutînd cu președintele cooperati
vei, Ion Știrbu, acesta ne dă să înțe
legem că nu sarcinile au fost prea 
mari (capacitatea cooperativei depă
șește. de fapt, nivelul planului). Mo
tivul a fost altul : lipsa unor ma
teriale. Fără îndoială, nu putem 
trece cu vederea acest lucru ; în
tr-o mică măsură, lipsa unor ma
teriale poate să explice nerealizarea 
planului. Din investigațiile făcute de 
noi, a rezultat însă că adevăratele 
cauze ale neîndeplinirii sarcinilor de 
plan sint, în bună parte, altele decît 
cele invocate de către unii conducă
tori de cooperative. O analiză atentă 
pune în evidență manifestări de lipsă 
de interes față de cerințele clienților, 
dotarea insuficientă (și nu din mo
tive obiective) a unor unități cu cele 
necesare, neluarea în considerare a 
cererilor insistente pentru anumite 
categorii de servicii, care ar fi asigu
rat nu numai îndeplinirea cu priso
sință a indicilor planificați, ci și — 
ceea ce este niai important — satis
facerea solicitărilor populației. De 
pildă, cooperativa „Prestarea" din 
Reșița nu și-a realizat sarcinile 
cu circa 855 000 lei, întrucît majo
ritatea serviciilor care intră în 
profilul său sint necorespunzător 
organizate. în cel mai mare car
tier al orașului, Lunca Bîrzavei, cu 
o populație de peste 20 000 de lo
cuitori, funcționează doar două uni
tăți ; o frizerie și un mic atelier de 
reparații radio-televizoare. Pentru 
orice alt serviciu, cei de aici trebuie 
să se deplaseze tocmai în centru, cale 
de 4 km. în lipsa spațiilor necesare, 
ar fi fost normal să se organizeze 
prestarea serviciilor la domiciliu. în- 
teresîndu-ne de modul cum funcțio
nează această formă de deservire, am 
aflat că meseriașii răspund cu mare 
întîrziere la solicitările clienților, că 
trec cîteva zile pînă la onorarea unei 
comenzi.

O activitate necorespunzătoare se 
desfășoară în județul Caraș-Severin 
în sectorul de curățătorie chimică și 
boiangerie. La Reșița, de pildă, func
ționează o singură unitate — și aceas
ta, de capacitate foarte redusă. Se tc t 
așteaptă (de vreo 2 ani !) intrarea în 
funcțiune a unei noi unități, fără însă 
ca reprezentanții cooperației să ma-

HUNEDOARA

No&^hsamblu
. • • . 'X-

de locuințe
Constructorii din orașul Deva 

au început lucrările la micro- 
raionul 15 A, situat în noul car
tier „Dacia". In final, noul an- 
.șamblu de locuințe va cuprinde 
3 006 ..apartamente, o școală cu 
24 săli de clasă, o grădiniță șl o 
creșă pentru copii, spații co
merciale și zone de agrement.

U Elena Gheorghiu,...Claudiu Moldovan.-
• TEATRUL DE NORD DIN SA- 

’’<1 MARE, secția română, a nr„- 
zentat premiera piesei : „Cînd revol
verele tac" de Tudor Negoiță, in re
gia Nicoletei Toia și scenografia arh. 
Igor Skakun. în distribuție : Ovidiu 
Cristea, Doina Preda, Marcel Popa, 
Anca Pandrea, Ion Tifor, Costin Po
pescu.

• Dintre manifestările muzicale a'e 
Conservatorului „Ciprian Porumbes- 
cu" din București amintim : Reci
talul de sonate de marți 30 noiem-

• Avint — producție a studiouri
lor din R. D. Germană, in regia lui 
Egon Gunther. Filmul narează o po
veste de dragoste simplă, obișnuită 
ca și viața. In rolurile principale : 
Jutta Hoffmann, Eberhard Esche.

• 12 oameni furioși — producție a 
studiourilor americane, distinsă cu 
premiul „Ursul de aur" la Festivalul 
internațional al filmului de la Ber
lin. Regizorul Sidney Lumet a reunit 
o distribuție în fruntea căreia se află 
cunoscuții actori Henry Fonda și Lee 
J. Cobb.

Povestea 
vorbei"

TÎRGOVIȘTE (corespondentul „Scîn- 
teii“, C. Soci) : Umorul și satira de e- 
sență populară au constituit sîmbătă 
seară pe scena Casei de cultură din 
Găiești tema unui festival inedit, in
titulat „Povestea vorbei". Organizat 
de Comitetul de cultură și educație 
socialistă prin centrul județean de 
îndrumare a creației populare, festi- 
valul-concurs dîmbovițean a reunit 
la Găiești concurenți din județele 
Bihor, Brașov, Buzău, Dolj, Gorj, Su
ceava, Vilcea și Dîmbovița.

Scopul său a fost de a impulsiona 
mișcarea artistică de amatori și în
deosebi brigăzile artistice de agitație, 
de a stimula elaborarea unor texte 
de inspirație folclorică, de a 
cîntecul satiric, pictura cu 
satirico-umoristic.

Festivalul a acordat celui 
loros text pentru brigăzile 
premiul „Anton Pann", iar celui mai 
bun interpret al cîntecului satiric, 
premiul „Păcală".

promova 
caracter
mai va- 
artistice

„Sini suflet in sufletul
neamului meu“

în această seară, la Buzău. va a- 
vea loc o manifestare a studioului de 
poezie din localitate. Este vorba des
pre recitalul-spectacol „Sint su
flet in sufletul neamului meu". 
O serie de binecunoscuți cîntă- 
reți, actori și balerini ai instituții
lor artistice bucureștene, printre care 
Octav Enigărescu, Magda Ianculescu, 
Ileana Dacian, Ion Tugearu, Con
stanța Cimpeanu, Nicolae Țăranu, 
Ion Marinescu, Gheorghe Cozorici, 
Silviu Stănculescu, Elena Sereda, 
Dan Damian, Matei Gheorghiu, Anda 
Caropol. Constantin Bîrliba, vor in
terpreta pagini cunoscute din operele 
de nedezmințită vibrație patriotică 
ale scriitorilor și compozitorilor noș
tri, clasici și contemporani.

• TEATRUL „MIHAI EMINESCU" 
DIN BOTOȘANI prezintă premiera 
spectacolului „Zorile teatrului româ
nesc", (spectacol compus din piesele 
„O soare la mahala" de C. Caragiali 
și „Muza de la. Burdujăni" de C. Ne- 
gruzzi). Direcția de scenă : Zoe 
Anghel Stanca. Scenografia : Diana 
Ioan și Arh. Vladimir Popov. în dis
tribuție : Ștefan Pană, Ildiko Iarcsek, 
Doina Alexe-Popescu, Sică Stănescu, 
Ion Plăeșanu, Doru Buzea, Dan Bu- 
bulici, Boris Perevoznic, Dorina Bră- 
descu, Adina Marilena Bobeș, Ion 
Apostoliu.

• în cadrul preocupărilor pentru 
îmbogățirea și diversificarea activi
tății cultural-educative, TEATRUL 
„AL. DAVILA" DIN PITEȘTI a ini
țiat prezentarea a două cicluri de 
spectacole-recital, cu o programare 
paralelă lunară, incepînd din luna 
decembrie.

Este vofba despre ciclul „Teatrul 
universal de-a lungul veacurilor", 
susținut prin conferințele prof. dr. 
docent Ion Zamfirescu și ilustrat sce
nic prin fragmente din operele ma
jore ale dramaturgiei universale, 
precum și de ciclul „Ca un fagure 
de miere", ce cuprinde spectacole de 
poezie — fiecare spectacol fiind 
fațat de către o personalitate a 
turii noastre.

Aceste cicluri vor debuta la 
respectiv 12 decembrie 1971.

de UCECOM nu a fost

LA RM. VILCEA

VILCEA (corespondentul 
„Scînteii", Petre Dobrescu). — în 
municipiul Rm. Vilcea s-a încheiat 
ieri „Săptămîna teatrului și a muzi
cii culte". Printr-o suită de specta
cole, expoziții și colocvii despre tea
tru, manifestările au omagiat mun
ca neobosită a artiștilor amatori din 
municipiul Rm. Vilcea, care, timp de 
50 de ani, au slujit scena teatrului 
popular. Săptămîna artistică a de
butat cu primul concurs al soliștilor 
de muzică cultă, vocali și instrumen
tiști.

Manifestările celorlalte zile au a- 
dus la rampă spectacolele. „Hipnoza" 
de Ștefan Berciu, prezentat de colec
tivul de teatru al sindicatului consi
liului popular județean, „Comedie cu 
olteni" de Gh. Vlad, în interpretarea 
formației de teatru a căminului cul
tural Jiblea, laureată a celui de-al 
6-lea festival de teatru „I. L. Cara- 
giale". Un interes unanim au stîrnit, 
spectacolul cu piesa „Oameni care

tac" de Al. Voi tin, în interpretarea 
colectivului teatrului popular care a 
serbat cu acest prilej o jumătate de 
veac de activitate, ca și florilegiul 
antologic din spectacolele montate 
de-a lungul anilor, realizat de regizo
rii D. D. Neleanu și N. Ionescu-Dodo 
cu secvențe din „Gaițele" de Al. Ki- 
rițescu, „...Eseu" de Tudor Miișatescu, 
„Citadela sfărîmată" de Horia Lovi- 
nescu, „Vlaiou și feciorii săi" de Lu
cia Demetrius, „Opinia publică" de 
Aurel Baranga, „Mame’zelle Nitouche" 
de Fl. Herve și „Vînzătorul de pă
sări" de Karl Zeller. Din programul 
săptămînii au mai reținut atenția 
spectacolele prezentate de teatrul 
popular din Buzău, vernisajul expo
ziției documentare „50 de ani de tea
tru vîlcean" și consfătuirea republi
cană a teatrelor populare organizată 
de centrul de îndrumare a creației 
populare și a mișcării artistice de 
masă din București.

ATRIBUIREA NUMELUI LUI GH. ASACHI
LICEULUI PEDAGOGIC DIN PIATRA NEAMȚ

NEAMȚ (corespondentul 
„Selntelî", lori Manea).

Prin Decret al Consiliului de Stat, 
Liceului pedagogic din Piatra Neamț 
i s-a atribuit numele ilustrului căr
turar moldovean Gheorghe Asachi. 
Festivitățile prilejuite de acest eve
niment au avut loc duminică 28 no-

ierrbrie. Ia casa de cultură a sindi
catelor din localitate. Au fost prezen
tate comunicări privind personalita
tea lui Gheorghe Asachi, ca om de 
cultură, de numele căruia se leagă 
și tradiția vieții spirituale a orașu
lui Piatra Neamț... '
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18,00 Scena — emisiune de infor
mație șl critică cinematogra
fică.

18,30 Aplauze pentru români. Pro
gram susținut de tineri in- 
terprețl români laureațl ai 
unor prestigioase concursuri 
muzicale internaționale din 
acest an : Maria Nistor-Slă- 
tinaru, Horlana Brănișteanu, 
Angela Gavrilă Dieterlle, 
Margareta Cononovici, Dan 
Mușetescu, Mariana Sîrbu și 
Eduard Tumageanian. Emi
siune de Boris Stegărescu și 
Silviu Gavrilă.

18,50 Stop-cadru.
19,15 ~ ............
19,20

Publicitate.
1001 de seri. „Lolek și Bolek 
în vacanță" — „Prima zi de 
vacantă".
Telejurnalul de seară. 
România ’75. Pentru nevoile 
omului.
Roman foileton : „Marile 
speranțe" (III).

21,00 Selecțiunl din Festivalul de 
muzică ușoară de la Șkoplje.

21.20 Programul făuririi conștiente 
a viitorului. Sensul și fina
litatea cunoașterii.

de la amplul festival 
ral-artistic desfășurat 
de două săptămîni In 
țul Alba în fața a 
100 000 de spectatori.

22.20 Din țările socialiste. Tirana, 
capitala R. P. Albania. Re
portaj filmat de Ștefan Di- 
mitriu și Constantin Ber- 
teanu.

22,35 Telejurnalul de noapte.

20,10

21,45 Comorile Albei. Un reportaj 
cultu- 

timp 
jude- 
peste
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MEHEDINȚI

Dispensar sătesc
în comuna Jiana a fost dat in 

folosință un modern dispensar 
cuprinzind cabinete de consulta
ții pentru adulți și copii, stațior 
nar de pediatrie și cabinet sto
matologic. Dispensarul, înzestrat 
cu aparatură modernă, deservit 
de trei tineri medici — promoția 
anului 1971 — asigură populației 
o asistență medico-sanitară cali
ficată.

BACAU

piuuuocivi cvu. nu mai aucvd-
rat este însă că, uneori, cooperativei; 
noastre — neavînd asigurată baza 
materială la nivelul planului — sînt 
nevoite să accepte calea cooperării, 
pentru că altfel nu ar avea ce lu
cra. Oricare ar fi însă situația, ne
realizarea planului nu poate fi scu
zată. Este de datoria fiecărei unități, 
a fiecărei cooperative și uniuni jude
țene să valorifice posibilitățile exis
tente, pentru ca oferta de servicii 
să se ridice la nivelul solicitărilor 
populației.

Pasaj de nivel
în municipiul Gheorghe Gheor- 

ghiu-Dej a fost dat în exploa
tare un pasaj peste calea ferată 
Adjud-Ciceu, făcînd legătura în
tre oraș și platforma industrială 
Borzeșli. Pasajul înlesnește 
transportul în comun, eliminind 
numeroasele și lungile staționări 
de pe acest traseu.

VASLUI

Filme documentare 
pe ecranele Capitalei

Inaugurarea 
unei farmacii

29 noiembrie 5 decembrie 1971

Jn orașul Vaslui s-a inaugurat 
o farmacie in piața civică a o- 
rașului: Noul edificiu, cu arhi
tectonică modernă, este dotat cu 
laboratoare, o secție de optică 
medicală și un depozit central 
de medicamente pentru aprovi
zionarea unităților din. județ.

PRODUCȚII ALE STUDIOURILOR 
„AL. SAHIA" ȘI „ANIMAFILM"
CRÎNGAȘ1 : 

partid și guvernamentale 
condusă de tovarășul 
Ceaușescu, în R. D.

Vizita delegației de 
române, 
Nicolae

Vietnam ; 
UNIREA : Vizita delegației de partid 
și guvernamentale române, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
R. P. Mongolă ; GIULEȘTIVizita 
președintelui Consiliului de Stat al 
României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în Finlanda ; BUCEGI : 
Vizita de lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în județul Caraș-Severin 1 
PACEA : Vizita de lucru a tovară
șului Nicolae Ceaușescu în județul 
Mehedinți ; VICTORIA : Profilaxia 
gripei LUMINA : Orizont științific 
nr. 10/1971 ; DOINA : Visele copilă
riei ; FEROVIAR : Două cetăți ; EX
CELSIOR : Familia Cojan își dorește 
un pelican ; ÎNFRĂȚIREA : Almanah 
internațional tehnico-științific ; FLO- 
REAȘCA : Holografia ; VOLGA : 
Profilaxia gripei : VIITORUL : Cata
lizatorii ; MIORIȚA : Și noi stntem

pietoni ! ; COSMOS : Orizont științi
fic nr. 8/1971 ; FLACĂRA : Ceasor
nicul universului ; ARTA : Atenție, 
pietoni ! ; VITAN : Vînătoarea ; RA
HOVA : Almanah internațional teh- 
nico-științific ; FLAMURA : Meșterii 
lemnului ; TIMPURI NOI : scurt me
traje românești în premieră : Pești 
și pescari, în căutarea animalelor săl
batice, Vînzătorul de înghețată, Bobo 
și contrabandiști ; DOINA : Jocuri 
periculoase, în orașul viitorului, 
Hocus-pocus, Grădina, Hai la circ.
PRODUCȚII ALE STUDIOURILOR 

DIN ALTE ȚARI
LAROMET: Chopin în Polonia 

(R. P. Polonă) ; LIRA : Gloria mundi 
(R. P. Ungară) ; DRUMUL SĂRII : 
Păsările dragostei (R.S. Cehoslovacă); 
FERENTARI : Oratorul (R. P. Unga
ră) ; MOȘILOR : Vara printre ghe
țuri (U.R.S.S.) ; POPULAR : Stelele 
Africii (U.R.S.S.) ; MUNCA : Ideea 
(R. P. Polonă) ; PROGRESUL : Invi
tația (R. P. Polonă).

SALAJ ■I.

Descoperiri 
arheologice

Săpăturile arheologice efec
tuate in acest an la Romita au 
dus la o descoperire de mare 
valoare istorică. Este vorba de o 
baie romană, excelent conserva
tă, compusă din mai multe în
căperi din care s-au dezvăluit, 
deocamdată 4. Tot aici s-au des
coperit numeroase conducte de 
apă, obiecte de podoabă, mo
nede.

DE LA CORESPONDENȚII 
„SCTNTEII"
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FOTBAL: DIVIZIA Ă

U.T.A., h prima înfrîngere

REZULTATE TEHNICE
S.C. BACAU—C.F.R. CLUJ 4—1 (2—0). Au mar

cat pentru gazde : Rugiubei (min. 7 și 39) și Pană 
(rtiin. 58 și 81). Pentru ceferiști a înscris Soo 
(min. 56).

STEAGUL ROȘU—A.S.A. 3—1 (1-1). A deschis 
scorul Fazckas (min. 7); iar pentru gazde au în
scris Oiteanu (min. 24), Pcscaru (min. 70) și Zo- 
tincă (min. 78).

RAPID—JIUL 5—1 (3—1). A deschis scorul Sto- 
lan (min. 9), iar pentru bucureșteni au marcat : 
Neagu (min. 18 și 59). Codreanu (min. 33), Codrea 
(min. 40) și Ene (min 76). A arbitrat slab 1. Cim- 
peanu — Cluj.

UNIVERSITATEA CLUJ—U.T.A. 2—0 (1—0). Au 
marcat : Lereter (autogol, min. 28) și Lică (min. 59).

DINAMO—CR1ȘUL 3—1 (1—0). Au marcat pen
tru gazde : Dinu (min. 6), Sălceanu (min. 50), Doru 
Popescu (min. 54), iar pentru orădeni, Moldovan 
(min. 64). .

POLITEHNICA—STEAUA 2—0 (0—0). Au mar
cat : Marica (min. 56) și Incze (min. 88).

F.C. ARGEȘ—FARUL 3—0 (1—0). Au marcat: 
Frățilă (min. 2 și 48) și Jercan (min. 76).

PETROLUL—UNIVERSITATEA CRAIOVA 1—1 
(1—1). Au înscris : Oblemenco (min. 29) pentru cra- 
ioveni, iar Ciupitu pentru echipa gazdă (min. 44).

CLASAMENTUL

DINAMO—STEAUA, U.T.A.—U. CRAIOVA, CRI- 
ȘUL—POLITEHNICA, A.S.A. TG.-MUREȘ—F. C. 
ARGEȘ. FARUL-RAPID, C.F.R. CLUJ—PETRO
LUL, STEAGUL ROȘU—S. C. BACAU, JIUL—U. 
CLUJ.

U. T. A. ii 6 4 1 22— 9 16
S. C. Bacău ii 6 3 2 20—10 15
Universitatea Cluj ii 6 2 3 29—11 14
Dinamo ii 5 3 3 13—12 13
Steaua ii 4 5 2 13—10 13
F. C. Argeș ii 6 0 ■5 20—17 12
Steagul roșu ii 4 4 3 12— 9 12
A. S. A. Tg. Mureș ii 3 6 2 9—10 12
Rapid ii 5 1 5 15—13 11
Petrolul ii 5 1 5 7—17 11
Universitatea Craiova ii 3 4 4 14—14 10
Farul ii 4 2 5 11—13 10
Jiul ii 2 5 4 7—14 9
Politehnica ii 2 4 5 13—18 8.
Crișul ii 2 3 6 5—15 7
C.F.R. Cluj ii 0 3 8 9—23 3

ETAPA VIITOARE
(1 decembrie)

Miercuri a fost meciul cu Țara Ga
lilor. Și aproape toți uitaserăm că 
duminică reîncepe, pentru cincispre
zece zile, campionatul.

Miercuri după-amiază nu prea ne 
mai aduceam aminte ce meciuri sînt 
programate pentru etapa a unspreze
cea a campionatului, dar pînă dumi
nică dimineața am aflat, și perspecti
vele formațiilor favorite ne-au în
călzit în așa măsură incit n-am mai 
simțit frigul pătrunzător de afară și 
ne-am reluat și noi locurile în tri
bune. Și, așa cum se intîmplă la fot
bal mai întotdeauna, am uitat de me
ciul cu Țara Galilor, de sferturile de 
finală ale campionatului european, in- 
teresîndu-ne în cel mai înalt grad 
doar vechea noastră prietenă... Divi
zia A. • ■

„Divizia" ne-a iertat ingratitudinea 
celor două săptămîni continentale și 
ne-a oferit spectacolul său propriu, 
unic și de neegalat în nici o altă 
dispută, oricit ar ti ea de interna
țională.

U.T.A. a suferit prima înfrîngere 1 
O înfrîngere care a început cu un

DIVIZIA B
Lidere de toamna: 
Sportul studențesc 

și C-Ș-M. Iteșițd

autogol, dar a fost finisată printr-un 
punct clujean înscris la capătul unei 
cascade de driblinguri, parcă inten
ționat construită de Lică pentru or
golioșii săi admiratori. Cu un an in 
urmă numai. U.T.A. ar fi jucat aceas
tă partidă cu o Universitate Cluj 
pregătită pentru... vacanța de iarnă. 
Acest sfirșit de „noiembrie "71“ i-ă 
adus însă în față un unsprezece stu
dențesc clujean obsedat de locul in 
clasament. Un unsprezece studențesc 
care a simțit gustul punctelor, care 
joacă mai practic, care .se supără 
cind pierde (fie și în deplasare, nu 
numai acasă), vrînd să cîștige mereu. 
Un singur om este nou venit în 
„Heidelberg-ul" fotbalului nostru' (ci
tiți — la Cluj) : Ștefan Onisie, an
trenorul de acum al lui Pexa, Anca, 
Lică, Munteanu etc. Onisie poate 
că nu i-a învățat’ pe clujeni să joace 
altfel, dar — cert — i-a obligat să 
gindească altfel : înainte de a intra 
pe teren și după ce intră...

Aparent, U.T.A. nu mai poate fi 
atit de sigură de titlul de campioa
nă de toamnă ; S.C Bacău (.la un 
punct) și Universitatea Cluj (la 
două) ii duc trena, așteptînd-o să 
facă pasul greșit. Am scris aparent, 
pentru că arădenii nu se tem atit 
de aceste două urmăritoare neaștep
tate, pentru că jucătorii lui Dumi
trescu știu că, mai degrabă decit ei, . 
băcăuanii și clujenii pot claca. Și 
este mai mult decit. probabil că, in 
trentii? care-i dâfceiîL'din drașO$‘lIB><pe!i"ț H r “YO? lOLto arlflț

Someș acasă, arădenii s-au interesat 
în primul rînd, de situația în clasa
ment a celor de la Dinamo și Steaua, 
mulțumindu-le, de la distanță, ieșe
nilor pentru figura pe care i-au fă
cut-o Stelei Steaua, cu 15 puncte, în 
locul Bacăului...

Așa, poate că disputa Dinamo— 
Steaua de miercuri se va încheia la 
egalitate și atunci, la Arad, va fi o 
iarnă liniștită,

Dinamo a profitat (acesta este ter
menul) de naivitatea orădenilor și, 
alături de o victorie comodă, și-a 
permis să etaleze și forma deosebi
tă a internaționalilor săi, în frunte 
cu Radu Nunweiller și Deleanu, ul
timul mai ales făcînd risipă de, ta
lent și energie. Dinu și-a luat por
ția, pentru distribuirea în post de 
mijlocaș, înscriind un gol de mare 
spectacol.

Merită subliniată și ascensiunea, ca 
joc și ca loc în clasament, a pitește- 
nilor. Așa cum mai arătam și cu' alt 
prilej, după multă vreme, formația 
piteșteană se prezintă la înălțimea 
dorințelor suporterilor ei, transfor- 
mindu-se dintr-o echipă dezorientată, 
intr-un unsprezece conștient de for
ța sa de șoc, știind să-și fructifice 
la maximum atuurile pe care Ie are.

In sfirșit, înainte de a încheia, un 
cuvint pentru Rapid, ai cărui înain
tași au. fost .mereu în pană de go
luri. Ieri au marcat cinci. Cite au 
rezervat pentru Tottenham ?

Valentin PAUNESCU

SERIA I : Portul Constanța — 
Progresul București 2—2 (1—1) ; F.C. 
Galați — C.F.R. Pașcani 2—0 (1—0) ; 
Dunărea Giurgiu — Metalul Plo- 
peni 3—1 (1—1) ; Metalul București 
— Știința Bacău 1—1 (1—0) ; Progre
sul Brăila — Poiana Cîmpina 0—1 
(0—0) ; Metalul Tîrgoviște — Poli
tehnica Galați 2—2 (1—1) ; Chimia 
Rm. Vilcea — Sportul Studențesc 
1—2 (0—1) ; S.N. Oltenița - Ceahlăul 
P. Neamț 4—0 (2—0).

Campioană de toamnă este Spor
tul studențesc cu 24 de puncte. Ur
mează in clasament S.N. Oltenița,cu 
19 puncte. Progresul București, Po
litehnica Galați și Metalul Tirgo- 
viște au fiecare cite 18 puncte.

SERIA A II-A : Gaz metan Me
diaș — Minerul Anina 1—0 (1—0) ; 
Gloria Bistrița — C.S.M. -Reșița . l-l 
(0—0) ; C.F.R. Timișoara — Chimia 
Făgăraș 1—0 (1—0) ; Corvinul Hune
doara — Olimpia Sațu-Mare 2—0 
(1—0) ; C.F.R. Arad — Metalurgistul 
Cugir 1—1 (0—1) ; Electroputere Cra
iova — Politehnica Timișoara . 0—1 
(0—1) ; C.S.M. Sibiu — Vulturii tex
tila Lugoj 0—0 ; Olimpia Oradea — 
Minerul Baia Mare 1—1 (1—0).

Campioană de toamnă este C.S.M. 
Reșița cu 23 de puncte. Urmează în 
clasament Minerul Baia Mare și 
C.F.R. Timișoara, fiecare cu cite 18 
puncte

Succese ale sportivilor români
la Balcaniada de scrimă

telefon). — Intr-o 
aii

•ATENA (prin 
excelentă organizare, ieri seară 
luat sfirșit în capitala Greciei între
cerile din cadrul celei de-a patra. 
ediții a Balcaniadei de scrimă.

După cum era de așteptat, scrime- 
rii români au fost printre princi
palii competitori, ei reușind în fi
nal să-și înscrie numele pe lista ciș- 
tigătorilor la toate cele opt probe : 
Ecaterina Stahl (floretă feminin), 
Mihai Țiu (floretă masculin), Iosif 
Sepeșiu (spadă), Dan Irimiciuc (sa
bie), precum și cele patru formații 
în probele pe echipe.

Privind retrospectiv edițiile 
pînă. acum ale balcaniadelor, 
poate afirma că participarea scrime- 
rilor noștri la- ediția din acest an 
este cea mai „productivă". Cu toate 
că adversarii le-au ridicat în față 
mult mai multe dificultăți decit în 
alte 'împrejurări, totuși, șcrimerli

de
se

virtuali

LA BASCHET FEMININ

români au știut să se mobilizeze în 
momentele cheie, să-și valorifice 
calitățile și să termine de fiecare 
dată învingători. Specialiștii prezenți 
la întreceri au relevat valoarea 
generală bună a scrimei din Româ
nia și a unor individualități ca : 
Ecaterina Stahl, Ileana Gyulai, Con
stantin Bărăgan, Constantin Duțu, Io
sif Sepeșiu, Mihai Țiu, Tănase Mu- 
reșanu, Dan Irimiciuc, Iosif Buda- 
haziu. ale căror evoluții au contribuit 
la ridicarea nivelului competiției. De 
altfel, in această idee, Nicolas Pa- 
parrodou, președintele Comitetului 
tehnic de scrimă din Grecia, a de
clarat: „Iată că, după patru ediții 
ale Balcaniadei de scrimă, se poate 
afirma că scopul propus a fost atins. 
Scrima din Balcani a avut numai de 
cîștigat, iar sportivii români sînt 
aceia care, an de an, au contribuit 
simțitor la aceasta. Iată motivul care 
mă face să transmit felicitările noas
tre Federației române de scrimă, 
care a susținut ani în șir utilitatea 
organizării unei asemenea competi
ții în Balcani."

Octavian VINTIEA

DIN COLȚUL TRIBUNEI

VOLEI
LA FLOREASCA 
SI N GIULEȘTI

Mai grijulii parcă decit 
cei ce au in vedere progra
marea meciurilor de fotbal, or
ganizatorii derbiurilor voleiba- 
listice, disputate acum Ia Flo- 
reasca și in Giulești, au ținut 
seama deopotrivă de interesele 
echipelor respective și de pre
ferințele suporterilor și au pla
sat partidele în zile diferite și 
la ore potrivite, pentru ca... 
„toată lumea să fie mulțumită".

Sîmbătă seara, la Floreasca, 
derbiul masculin dintre Dinamo 
și Rapid a fost interesant doar 
atit- ' cit combatantele au ținut 
să-și onoreze prestigiul (mai 
nou sau mai vechi), aruneînd 
în lupta pentru victorie „arme
le de elită". Prea des însă 
n-au făcut-o. Intr-un anume 
fel, dinamoviștii au, ca să 
zicem așa, unele circumstan
țe atenuante ; riposta oferită de 
adversar nu a- fost deloc pe 
măsura așteptărilor. Singurele 
momente de dificultate — peste 
care n-au știut să treacă, deși cu 
mai mare, atenție ar fi reușit
— au apărut in finalul setului 
al treilea, set ce avea să-1 cîș
tige Rapidul. Faptul este cu
rios, pentru că în primele două 
seturi, pe terenul de joc Dina
mo s-a impus net, antrenorul 
Eremia avînd la dispoziție la a- 
ceastă oră o veritabilă selecțio
nată divizionară. De altfel, în 
acest derbi, sextetul dinamovist
— același de la prima pînă la 
ultima angajare a . mingii — a 
fost alcătuit din Udișteanu, 
Schreiber, Dumănoiu, Oros, Co- 
doi, Vraniță, toți componenți ai 
lotului național. De ce tinerii și 
talentații voleibaliști antrenați 
de Aurel Drăgan nu s-au arătat 
și de această dată „bătăioși", la 
fel de ambițioși ca, de pildă, în 
partida cu formația campioană, 
Steaua ? Iată o întrebare căreia 
mai nimeni dintre cei prezenți 
la derbiul de simbătă seara de 
la Floreasca nu îi poate da un 
răspuns corespunzător. Jocul ra- 
pidiștilor, cu excepția citorva 
faze mai dinamice, a părut in
fluențat de o mare și nejus
tificată emotivitate, de teama de 
a nu pierde un meci pe care, 
sintem de părere, l-ar fi putut 
cîștiga.

Nu știm dacă voleibaliștii de 
la Rapid au fost ieri la amiază 
în sala Giulești să asiste la me
ciul colegelor lor de club cu 
Medicina București, un adevărat 
derbi al campionatului femi
nin. Ar fi putut aprecia, sin
tem siguri, modul in care Eu
genia Rebac și coechipierele ei 
au știut să nu dezarmeze nici 
o clipă în fața formației medi- 

<. ciniste, ;a' cărei YeryȘe^dtibia*&r 
if tă'■ ihsS'-'de"'b’"ptegatîr&‘meriw 

mai bună în ultima vreme — a 
apărut și ieri vizibilă. Seturile 

primele patru — au- fost îm
părțite ; rapidistele au luat con
ducerea (15—10), medicinistele au 
egalat (15—10), din nou un set 
pentru rapidiste (15—6), din
nou egalitate (15—12). Cel
de-al cincilea și ultimul set a 
prilejuit, de asemenea, un duel 
extrem de palpitant. Aplauzele 
finale — chiar dacă victoria a 
revenit medicinistelor — au fost 
adresate, pe deplin merit, am- 
be’or formații, antrenorilor.

în încheiere, cîteva observații . 
despre arbitraje, despre at
mosfera din țribune. Părerea 
noastră este că cele două der- 
biuri au fost conduse cu compe
tență, cu autoritate. Ieșirile ne
sportive (uneori adevărate „ac
cese de nervi" ale unor specta
tori — din păcate, chiar ale 
unor activiști sportivi...) sînt 
cu atit mai regretabile. In ce 
privește insă arbitrajele, se im
pune. după părerea noastră, o 
schimbare a modului cum urmă
resc fazele arbitrii tușieri. Stînd 
pe scaun, atenția le este une
ori diminuată de... comoditatea 
scaunului. Ieri, spre exemplu, la 
meciul din Giulești unul dintre . 
tușieri părea permanent trans
pus, semnele ce-i demascau o 
iminentă stare de somn fiind nu 
puține... Din cite știm, la cam
pionatele mondiale arbitrii de 
tușă își îndeplinesc misiunea 
stînd în picioare. Nu s-ar putea 
încerca același sistem și la noi ?

Ion DUMITRIU

A R.S.F. IUGOSLAVIA

înscrisă Ia loc de frunte în calen
darul politic al Iugoslaviei socia
liste, data de 29 noiembrie consem
nează două evenimente memorabile 
în istoria de luptă a popoarelor din 
țara vecină și prietenă. In această 
zi, in urmă cu 28 de ani, în ciuda 
condițiilor deosebit de grele ale o- 
cupației hitleriste, în localitatea 
Iaițe din Bosnia, în teritoriul elibe
rat de eroicele detașamente de par
tizani s-a întrunit cea de-a doua 
sesiune a Vecei populare antifas
ciste, care a ales „Comitetul națio
nal de eliberare a Iugoslaviei", ca 
organ suprem ai puterii executive. 
După doi ani, Ia aceeași dată, in 
condițiile eliberării țării, Adunarea 
Constituantă, întrunită la Belgrad, 
a adoptat declarația prin care Iugo
slavia era proclamată Republică 
Populară Federativă. Sînt eveni
mente de inaltâ semnificație, care 
au încununat lupta grea, plină de 
sacrificii dusă de popoarele Iugo
slaviei, sub conducerea partidului 
lor comunist, pentru libertatea și 
independența patriei, pentru elibe
rarea națională și socială, pentru 
făurirea unei vieți noi, socialiste.

In perioada ce a urmat, po
poarele Iugoslaviei, devenite stu
pine pe propriile lor destine, au 
pășit cu însuflețire la făurirea so
cietății noi, socialiste. Vocațiile 
creatoare ale oamenilor muncii, e- 
forturile lor constructive, desfășu
rate sub conducerea Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, s-au mate
rializat în victoriile remarcabile do- 
bindite de popoarele Iugoslaviei in

dezvoltarea economiei, în înflorirea 
științei, tehnicii și culturii, în îm
bunătățirea continuă a standardului 
lor de viață. In prezent, oamenii 
muncii din R.S.F.I. își dedică ener
giile creatoare programului elaborat 
de U.C.I., avînd ca obiective perfec
ționarea activității economice și 
sociale, întărirea continuă a unită
ții șî frăției popoarelor Iugoslaviei, 
asigurarea înaintării cu succes a 
țării pe calea socialismului.

Poporul român urmărește cu sen
timente de caldă prietenie activita
tea rodnică a oamenilor muncii din 
Iugoslavia și se bucură din toată 
inima de realizările lor în marea 
operă constructivă ce o înfăptuiesc.

Este bine cunoscut că între po
poarele României și Iugoslaviei 
există o prietenie cu adinei rădă
cini istorice, făurită și cimentată in 
lupta comună purtată pentru idea
lurile libertății și independenței na
ționale, prietenie care în anii so
cialismului s-a ridicat pe trepte su
perioare, ca între buni vecini și 
constructori ai noii societăți. Clă
dite pe o înaltă stimă, pe conside
rație și încredere reciprocă, pe 
principiile independentei și suvera
nității naționale, egalității depline 
în drepturi, neamestecului în tre
burile interne, avantajului re
ciproc și respectului mutual, ra
porturile frățești româno-iugosla- 
ve. avînd drept temelie de nă
dejde relațiile tovărășești, profund 
principiale, dintre Partidul Co
munist Român șl Uniunea Co
muniștilor din Iugoslavia, își gă

sesc expresie in colaborarea tot 
mai strinsă, mai plină de roade, 
dintre cele două țări și popoare pe 
multilaterale planuri : politic, eco
nomic, tehnico-științific, cultural 
etc.

O contribuție importantă Ia dez
voltarea și întărirea continuă a prie
teniei și colaborării româno-iugo- 
slave o aduce practica statornică a 
intilnirilor, contactelor și schimbu
rilor de vederi, la toate nivelurile, 
inclusiv Ia nivelul cel mai inalt, 
cea mai recentă expresie a aces
teia fiind vizita făcută zilele tre
cute în țara noastră, Ia invitația to
varășului Nicolae Ceaușescu, de că
tre tovarășul Iosip Broz Tito. Con
vorbirile purtate intr-o ambianță 
de deplină înțelegere și încredere 
reciprocă de conducătorii de partid 
și de stat ai României și Iugoslaviei, 
rezultatele rodnice ale acestora — 
exprimind atit hotărîrile comune cu 
privire la amplificarea pe toate pla
nurile a relațiilor bilaterale, cit ți 
poziția constructivă a celor două 
țări în probleme dintre cele mai ac
tuale ale vieții internaționale — co
respund întru totul voinței și intere
selor fundamentale ale ambelor po
poare, intereselor cauzei generale a 
socialismului și păcii.

Cu prilejul sărbătorii naționale 
a R.S.F. Iugoslavia, poporul român 
adresează popoarelor țării vecine 
sincere felicitări și cele mai căldu
roase urări de a obține noi și mari 
succese in întărirea și propășirea 
continuă a patriei lor socialiste.

TENIS

campioană
Campionatul național de baschet 

feminin a fost dominat cu autoritate 
în ultimii zece ani de două echipe 
bucureștene — Politehnica și Rapid, 
în această ediție a apărut o nouă can
didată la supremație, aceea a stu
dentelor de la I.E.F.S., care se aliniau 
într-un lot cu talie superioară și cu 
o omogenitate remarcabilă. In lupta 
celor trei pretendente, la începutul 
turului, formația Rapidului se pre
zenta cu cele mai puține șanse. A- 
ceasta se datora, în primul rînd, 
faptului că antrenorul emerit prof. 
Sigismund Ferencz renunțase la nu 
mai puțin de patru jucătoare cu 
vechi state de serviciu sub culorile 
feroviare (Ivanovici, Vaailescu, Fe
rencz și Chiraleu) și promovase cu 
curaj cîteva baschetbaliste tinere, 
printre care se numărau și două com
ponente' ale lotului republican de ju
nioare (Buga și Roșianu). Și, totuși, 
spre surprinderea atit a specialiști
lor cit și a spectatorilor, raoidistcle 
au repurtat victorie după victorie, iar 
săptămîna trecută au disnus, după o 
splendidă partidă. si de formația 
I.E.F.S.

Duminică dimineață, in sala Flo- 
reasca se punea întrebarea dacă ele
vele lui Sigismund Ferencz vor reuși 
să treacă și peste hopul care îl re
prezenta întîlnireă cu actuala cam
pioană, Politehnica București. Par
tida a început în superioritatea echi
pei Politehnica, care a beneficiat de 
„coșul" excelent de la semidistantă 
al lui Szabados (13 p.) și de forma 
bună a pivotului Ciocan (12 p.). în 
timp ce formația Rapid nu reușea să 
ooncretizeze pe tabela de marcaj de-

de toamnă
cit prin pătrunderi repetate. în a- 
ceste condiții, campioanele au înche
iat prima repriză cu un avantaj de 
4 puncte (37—33), lăsînd impresia că 
vor ohține victoria.

în partea a doua a jocului însă, 
feroviarele se apără cu mult succes 
într-o zonă agresiUă și domină prin 
recuperări ambele panouri, reușind 
ca in minutul 35 să preia conducerea 
(56—57). Politehnica, lipsită acum de 
aportul lui Szabados și Pruncu (des
calificate pentru 5 greșeli personale) 
și contînd doar pe aruncările lui 
Taflan (8 p.), cedează în fața unei 
echipe care luotă exemplar pentru 
victorie. Scor final 65—59 în favoa
rea echipei Rapid. Au condus bine 
meciul arbitrii Gh. Chiraleu și M. 
Aldea.

în urma acestui rezultat, Rapid 
conduce neînvinsă în clasament și se 
profilează drept virtuală campioană 
de toamnă, cu două etape înainte de 
încheierea turului.

Alte rezultate: Feminin : I.E.F.S. 
— Universitatea Iași 70—33 ; Con
structorul — Crișul Oradea 33— 
50 ; Universitatea Timisoara — A.S.A. 
Cluj 50—60 ; Voința Brașov — Să
nătatea Satu Mare 65—55. Masculin : 
Politehnica București — I.E.F.S. 93— 
73 ; I C.H.F.—Rapid 60—53 ; Dinamo— 
Voința București 74—42,: Universita
tea Timișoara—Steaua 71—58 (sur
priza etapei !) ; Politehnica Cluj— 
Politehnica Galați 75—68 ; „U“
Cluj—Mureșul Tg. Mureș 79—58. în 
clasament conduc Dinamo, Steaua 
și I.C.H.F. fiecare cu cîte 9 puncte.

Valentin ALBULESCU I

Turneul de la
Finala probei de simplu bărbați 

din cadrul turneului internațional de 
tenis de la Buenos Aires se va 
disputa intre românul Ilie Năstase 
și iugoslavul Zeliko Franulovici. 
In semifinale, Năstase l-a eliminat 
cu 6—1, 7—5, 6—3 pe danezul Jan 
Leschly, iar Franulovici l-a învins 
cu 2—6, 7—5, 6—1, 6—3 pe america
nul Stan Smith. Deși în partea supe
rioară clasamentul marelui premiu 
F.I.L.T. este definitiv (Stan Smith lo
cul 1. Năstase locul 2), iar finala de 
la Buenos Aires nu-1 mai poate in
fluența, specialiștii și amatorii de 
sport din capitala argentineană aș
teaptă cu viu interes confruntarea 
dintre Năstase și Franulovici, care în 
acest turneu s-au dovedit de depar
te cei mai puternici competitori. Ad
versari la simplu, cei doi jucători vor

Buenos Aires
fi alături însă în proba de dublu, în 
finala căreia vor intilni perechea Fil- 
lol—Cornejo. Jucătorii chilieni au 
eliminat în semifinale cu 2—6, 7—5,
6— 4 cuplul Smith-Froehling (S.U.A.).

★
Cea de-a 10-a ediție a campiona

telor internaționale de tenis ale Ma
rocului va cunoaște o finală scon
tată și logică, notează coresponden
tul agenției France Presșe. Românul 
Ion Țiriac (favoritul numărul unu al 
concursului) îl va intilni pe francezul 
Franțois Jauffret (al doilea cap de 
serie). în semifinale, Țiriac l-a eli
minat în 4 seturi 6—1, 6—3, 1—6,
7— 5 pe Nicola Kalogheropoulos 
(Grecia), în timp ce Jauffret a dis
pus cu 6—4, 4—6. 6—3, 7—5 de com
patriotul său J.C, Barclay.

în orașele și satele 
slaviei socialiste, 
mintate sărbătorește, 
dobite cu drapele și ghir
lande de flori, 
Zilei U . 
brată cu deosebită însufle
țire — prin reuniuni festi
ve, programe culturale și 
artistice, adunări comemo
rative in cadrul cărora se 
evocă amintirea eroi
lor antifasciști căzuți in 
lupta pentru eliberarea ță
rii. Toate acestea . încunu
nează suita manifestărilor 
de amploare desfășurate 
de-a lungul întregului an 
1971. care , a marcat împli
nirea a trei decenii de la 
declanșarea insurecției ar
mate împotriva cotropitori
lor fasciști — moment de 
însemnătate fundamentală 
în istoria luptei pentru eli
berarea națională' și socială 
a popoarelor Iugoslaviei.

Ca întotdeauna cu prilejul 
marii sărbători naționale, 
oamenii muncii trec cu mîn- 
drie în revistă succesele do-.. 
bindite,.? ‘.subi't? conducerea! 
U.CiIi-ln'.'făurirea vieții no_i_(>T^~. 
perspectivele . dezvoltării 
viitoare a patriei lor pe ca
lea progresului și înfloririi. 
O privire retrospectivă a- 
supra drumului parcurs de 
Iugoslavia de la proclama
rea republicii și pînă azi. 
oferă o imagine elocventă a 
realizărilor obținute în anii 
construcției socialiste. în 
perioada care a trecut de a- 
tunci, volumul producției 
industriale a Iugoslaviei a 
crescut de nouă ori. Unele 
ramuri industriale, embrio
nare in 1945, au cunoșcut o 
deosebită dezvoltare. în 
prezent, Iugoslavia produ
ce anual peste 2 200 000 tone 
de oțel, 90 000 tone cupru e- 
lectrolitic, 100 000 tone 
plumb, iar producția petro
lieră este acum de 26 de ori 
mai mare decit în 1945. O 
dezvoltare deosebită au în- 
registre h ue asemenea, m- 
dustriile chimică, a meta
lelor neferoase, a energiei 
electrice. Șantierele navale 
iugoslave lansează in fie
care ,an nave care totali
zează peste 550 000 tone. 
Progrese remarcabile s-au 
dobîndit și - în dezvoltarea 
producției bunurilor de larg 
consum, a construcțiilor de 
locuințe, culturii și învă- 
țămintului, asistenței sani
tare — toate acestea ducînd 
la îmbunătățirea continuă a 
standardului de viață al 
maselor.

Munca plină de abnegația 
a popoarelor Iugoslaviei în
noiește continuu fața țării, 
ii sporește avuțiile, îi am
plifică potențialul material 
și spiritual. Chiar în preaj
ma marii sărbători, în dife
rite localități din republi
cile iugoslave au avut 
festivități prilejuite de 
rea in funcțiune a unor

lugo- 
înveș- 
impo-

economice șl con-

aniversarea
Naționale este cele-

obiective
strucții de interes public. 
Sîmbătă a fost inaugurat 
tronsonul autostrăzii Gosti- 
var-Kicevo de 45 de kilo
metri, parte componentă a 
rețelei moderne de șosele în 
curs de dezvoltare între 
Skoplje și celelalte zone ale 
țării. In Muntenegru, cu cî
teva zile înainte au început 
probele tehnologice de elec
troliză a aluminiului la o u- 
nitate-cheie a marii cetăți 
industriale în curs de con
strucție în orașul Titograd 
Peste un an și ceva, numai

dezvoltăridării șl continuei
a economiei iugoslave. Cel 
mai înalt ritm de creștere a 
producției s-a înregistrat în 
domeniul industriei metale
lor neferoase ; conform a- 
precierilor. această ramură 
a realizat un spor de 19 la 
sută în raport cu perioada 
similară a anului trecut. în 
ce privește agricultura, pro
ducția de grîu a atins un 
volum de 5 milioane de 
tone, iar cea de porumb de 
7,5 milioane tone. în aceeași 
perioadă, peste 200 000 per
soane au fost încadrate în

Repere ale

multilateral
CORESPONDENȚA DIN BELGRAD

combinatul — unul din cele 
mai importante obiective e- 
conomice din țară — va 
produce tot atîta aluminiu 
cit se realizează astăzi în 
întreaga Iugoslavie, sau cît 
producea Iugoslavia dinain- 

—____ __ ... te de 1945 in cinci ani. Multe
registrat, de asemenea, in- alte noi capacități econo-
‘ - mice au. intrat în funcțiune

în ultima' vreme, sporind 
capacitatea industrială a ță
rii în domeniul industriei 
extractive, siderurgiei, ener
geticii, metalelor neferoa
se etc.

Ca situare calendaristică, 
aniversarea zilei reoublicii 
prilejuiește în Iugoslavia șl 
bilanțuri- ale anului econo
mic. La această oră sînt 
cunoscute oficial rezultatele 
dobîndite în dezvoltarea e- 
conomiei pe primele zece 
luni ale anului. Datele In
stitutului federal de statis
tică arată că producția in
dustrială a 'țării a sporit 
cu 10,7 la sută față de pe
rioada corespunzătoare a a- 
nului trecut — ceea ce a- 
testă tendința pozitivă de
terminată de programul de 
măsuri adoptat de guvern în 
scopul eliminării unor feno
mene negative, al consoli-

loc 
da- 
noi

muncă, iar exporturile au 
crescut cu 7 la sută in com
parație cu anul precedent.

Anul 1971 consemnează, 
după cum se știe un mo
ment important în dezvol
tarea social-politică a ță
rii. Noile prevederi consti
tuționale, adoptate la înce
putul verii, care au redi- 
mensionat funcțiile organe
lor federale și au sporit 
responsabilitățile și atri
buțiile organelor din repu
blici, sînt menite să asigure 
o perfecționare a relațiilor 
societății socialiste iugo
slave, să contribuie la con
solidarea unității moral-po- 
litice a tuturor popoarelor 
din R.S.F.I., sub conducerea 
uniunii comuniștilor. în 
momentul de fată. Intre 
preocupările principale ale 
factorilor responsabili din 
viața politică și economică 
a țării se înscrie definirea 
în detaliu a modalităților de 
activitate în domeniile so
cial, politic și economic de
terminate de noile preve
deri constituționale.

Din sumedenia de preocu
pări pe care agenda actua
lității interne iugoslave le 
situează in prim plan in a- 
ceastă perioadă, cele din

Telegrame
Ministrul afacerilor exter

ne al Republicii Socialiste 
România. Corneliu Mănes- 
cu, a adresat o telegramă 
de felicitare ministrului 
afacerilor externe al Repu
blicii Populare Albania, 
Nesti Nașe, cu ocazia celei 
de-a 27-a aniversări a eli
berării Albaniei de sub ju
gul fascist.

™ Cu prilejul sărbătorii na

ționale a Albaniei, Consiliul 
Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România, 
Consiliul Național al Fe
meilor, alte organizații de 
masă și obștești și instituții 
centrale au transmis tele
grame de felicitare organi
zațiilor similare din Repu
blica Populară Albania.

(Agerpres)

Cu prilejul sărbătorii na
ționale a Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, 
ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste 
România, Corneliu Mă- 
nescu, a adresat o telegramă 
de felicitare secretarului fe
deral pentru afacerile ex
terne al R.S.F. Iugoslavia, 
Mirko Tepavaț.

Consiliul Central al Uni

RUGBI: Echipa Franței pen
tru meciul cu formația ro
mână
Federația franceză de rugbi a de

semnat echipa care va întîlni la 11 
decembrie la Beziers reprezentativa 
României.

Iată alcătuirea 15-lui francez : Vil- 
lepreux — Dubertrand, Dourthe, 
Maso, Cantoni — Marot, Astre — 
Boffeli, Buonomo, Saisset — Dauga, 
Spanghero — Martin, Bcnesis. Va- 
querin. Rezerve : Burgel. Rossignol, 
Aguirre, Berot și Hortoland.

FOTBAL
ÎN ETAPA A 19-A A CAMPIO

NATULUI ENGLEZ DE FOTBAL,

DIN TOATE SPORTURILE
echipa Tottenham Hotspur, viitoarea 
adversară â formației Rapid Bucu
rești în „Cupa U.E.F.A.", a jucat în 
deplasare cu echipa Chelsea, in fața 
căreia a pierdut la limită cu 0—1.

în clasament continuă să conducă 
Manchester United cu 30 de puncte, 
urmată de Manchester City — 27 
puncte, Derby County — 25 punc
te etc.

Echipa Tottenham Hotspur ocupă 
locul 7 cu 22 de puncte și un golave
raj de 36—25.

KAROL DOBIAS, fundașul echi
pei Spartak Trnava și al naționalei 
cehoslovace, a fost desemnat cel mai 
bun fotbalist cehoslovac al anului 
1971 Acest titlu i-a fost atribuit lui 
Dobias in urma unei anchete orga
nizate de revista „Stadion" în rîndul 
antrenorilor și ziariștilor de specia
litate

LUPTE : Troieni campionilor
Sportivii români au debutat bine 

in competiția de lupte greco-romane

„Trofeul campionilor", care a început 
la Zagreb cu participarea a 39 de 
concurenți din 5 țări. La cat. 100 kg, 
Nicolae Martinescu l-a învins prin 
abandon pe iugoslavul Sumaner, 
Gheorghe Stoiciu l-a întrecut la 
puncte pe iugoslavul Pekac, iar Ion 
Baclu a cîștigat prin tuș în fața lui 
Mataruga.

CICLISM.
SECȚIA DE AMATORI A ASO

CIAȚIEI INTERNAȚIONALE A

sfera economică concen
trează in jurul lor larg in-; 
teres și un mare volum de 
activitate. Acest lucru îl 
ilustrează dezbaterea ce se 
desfășoară în legătură cu 
proiectul de plan cincinal 
pe anii 1971—1975. Potrivit 
informațiilor date publici
tății, planul preconizează 
dezvoltarea cu precădere a 
unor ramuri industriale ca 
siderurgia, chimia, energe
tica, metalele neferoase. 
Economiștii scot In'evidență, 
accentul pe care prevede
rile proiectului cincinalului 
iugoslav ii pun pe dezvol
tarea industriei chimice, 
care va crește anual cu un 
ritm mediu de 12 la sută, 
precum și a energeticii, care 
va crește cu 19 la sută. în 
ce privește siderurgia, se 
prevede ca în perioada 1971- 
1975 să se ajungă la 4 500 000 
—5 000 000 tone de oțel a- 
nual. O importantă dezvol- ■ 
tare vor cunoaște, de aseme
nea, producția bunurilor de 
larg consum, ' construcțiile 
de locuințe și de așezămin-

transporturile, asișlfen-
ța sanitară și invățămintul.

Una din opțiunile de mar» 
însemnătate ale noului cin
cinal o constituie promova
rea mai accelerată a tehno
logiei . moderne, dezvoltarea 
automatizării proceselor de 
producție. Soluția preconi
zată pentru atingerea aces
tor importante obiective 
constă in stimularea, în mai 
mare măsură, a dotării in
dustriei cu utilaje perfec
ționate din producție pro
prie. Avînd în vedere aceas
tă orientare fundamentală, 
se tinde ca, in viitorii ani, 
mai mult de 50 la sută din 
utilajele necesare automa
tizării proceselor de pro
ducție să fie realizate in 
țară, de către Întreprin
derile iugoslave.

Pornind de la interdepen
dența dintre dinamismul in
dustriei și avintul cercetăm 
rii științifice aplicate, foru
rile de resort iugoslave a- 
cordă o atenție deosebită a- 
cestei probleme. Institutele 
de cercetare științifică, ac- 
ționînd împreună cu . prin
cipalele uzine și combinate 
industriale, își amplifică ac
tivitatea în scopul satisface
rii cerințelor decurgînd din 
prevederile planului cinci
nal ce urmează a fl adop
tat. Realizările in acest do
meniu vor contribui ca pe
rioada 1971—1975 să consti
tuie o etapă importantă pe 
calea extinderii automati
zării producției industriale, 
corespunzător obiectivelor 
trasate de Congresul al 
IX-lea al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia pen
tru dezvoltarea economică 
și progresul multilateral al 
Iugoslaviei socialiste.

George IONESCU

unii Generale a Sindicate
lor din România, Consiliul 
Național al Femeilor, alte 
organizații z-de masă și 
obștești și instituții centrale 
au trimis telegrame de feli
citare organizațiilor simi
lare din Iugoslavia cu pri
lejul sărbătorii naționale a 
Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia.

(Agerpres)

ORGANIZATORILOR DE CURSE 
CICLISTE s-a declarat in favoarea 
constituirii unei comisii mixte pen
tru unificarea regulamentelor curse
lor pe etape. Aceasta întrucit regulile 
de concurs în vigoare sînt mult deo
sebite de la o cursă la alta. Astfel, 
un participant Ia „Turul Poloniei", 
de pildă, care îi dă roata unui ad
versar, poate primi „Premiul (air
play", în timp ce acest gest este sanc
ționat cu descalificarea in „Turul 
Franței" pentru amatori !

„Cupa chalange" a A.I.O.C.C. pe 
anul 1971 a fost ciștigată de Polonia 
cu 51 puncte, urmată de Olanda — 
28 puncte și Franța — 23 puncte.



viața internațională
NAȚIUNILE UNITE

Pentru un comerț international* * 
cure să faciliteze eliminarea 
actualului decalaj economic

NEW YORK 28. — Corespondentul nostru, C. Alexandroaie, trans
mite : Raportul Consiliului Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț 
și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), aflat în dezbaterile Comitetului pentru pro
blemele economice al Adunării Generale a O.N.U., oferă, în prezent, re
prezentanților statelor posibilitatea trecerii in revistă a greutăților în
tâmpinate de țările în curs de dezvoltare în eforturile îndreptate spre 
progresul lor economic și social.

Procentul reprezentînd participarea 
statelor în curs de dezvoltare la vo
lumul schimburilor comerciale inter
naționale se află in continuă scăde
re. Dacă in 1960 acesta reprezenta 
21,3 la sută, in 1969 a scăzut la 18,1 
la sută, iar anul trecut a marcat o 
nouă reducere, coborînd pină la 17,6 
Ia sută. Aceste cifre, aduse în atenția 
Comitetului de reprezentantul Libe
riei, Christopher Minikon, scot în 
relief continua lărgire a prăpastiei ce 
separă țările industrializate de cele 
rămase în urmă, continua deteriorare 
a condițiilor de schimb de pe piața 
internațională, care dezavantajează 
profund statele cu economii slab dez
voltate.

Delegatul nigerian, G. I. Aruede, a 
arătat, la rîndul său, că printre cau
zele principale ale creării acestei si
tuații intolerabile și inegale se află 
escaladarea măsurilor protecționiste, 
persistența barierelor tarifare și 
protecționiste, fluctuația continuă a 
prețurilor Ia materiile prime expor
tate de țările în curs de dezvoltare pe 
piețele statelor occidentale industria
lizate, fluctuație care are loc în con
dițiile creșterii prețurilor bunurilor 
capitale pe piața internațională, ceea 
ce cauzează pagube mari economiilor 
țărilor lumii a treia.

Recenta criză monetară occidentală 
— a relevat delegatul Columbiei, 
Martin Alonso Pinzon — a adăugat 
noi greutăți celor deja existente, că
rora trebuie să le facă fată țările în 
curs de dezvoltare, care, deși nu au 
contribuit cu nimic la declanșarea 
acestei crize, se văd nevoite să tragă 
consecințele măsurilor protecționiste 
ale altora. Delegatul egiptean, Ahmed 
Tewfik Khalil, a subliniat că perioa-

theidului și rasismului și respectarea 
drepturilor tuturor țărilor și popoare
lor la autodeterminare.

★
în Comitetul juridic al Adunării 

Generale a O.N.U. s-au incheiat dez
baterile asupra punctului intitulat 
„Securitatea misiunilor diplomatice la 
O.N.U. și a personalului lor", înscris 
pe agenda actualei sesiuni din ini
țiativa Uniunii Sovietice, Cubei, Ira
kului, Kuweitului, Insulelor Mauri
tius și Siriei. La dezbateri au luat 
cuvîntul numeroși reprezentanți ai 
statelor membre ale organizației, 
care și-au exprimat îngrijorarea față 
de extinderea în ultimii ani a acte
lor ostile, atacurilor și violențelor 
împotriva personalului și a misiunilor 
diplomatice acreditate pe lingă Nați
unile Unite.

Situația anormală creată ca urmare 
a incidentelor care periclitează grav 
securitatea misiunilor permanente și 
a personalului lor, tinde să diminu
eze capacitatea O.N.U. de a acționa 
eficient pentru promovarea scopuri
lor și principiilor înscrise în Cartă, 
a subliniat delegatul român, C. Ciu- 
botaru. Statul gazdă are datoria spe
cială de a lua toate măsurile nece
sare pentru a proteja sediul misiuni
lor permanente și a preveni orice per
turbare a activității acestora, orice 
atingere a demnității lor, orice atac 
împotriva personalului lor. El a sub
liniat că Adunării Generale a O.N.U. 
îi revine datoria să ia măsuri ur
gente și eficace pentru a deter
mina ca normele de drept să fie 
respectate.

IN REPUBLICA ARABĂ EGIPT
CAIRO 28 — Corespondentul A- 

gerpres, Nicolae N. .Lupu, transmite: 
Delegația Uniunii Generale a Sindi
catelor din România, condusă de to
varășul Virgil Trofin, președintele 
U.G.S.R., a făcut sîmbătă o vizită la 
Mehalla El Kubra, important centru 
al industriei egiptene a bumbacului. 
La sediul Societății egiptene de țesă
turi și textile, delegația a avut con
vorbiri cu reprezentanți ai direcției 
întreprinderii și ai organizației sin
dicale și a vizitat diferite sectoare 
ale marii țesătorii, unde a discutat 
cu numeroși muncitori.

în aceeași zi, au continuat convor
birile între delegația U.G.S.R. și 
membrii Biroului Executiv al Fede
rației Muncii din Republica Arabă 
Egipt. La sfîrșitul convorbirilor, cele 
două delegații au .adoptat un comu
nicat comun și s-au pus de acord a- 
supra planului de dezvoltare a rela
țiilor și colaborării între sindicatele 
din cele două țări -în anul 1972.

Tovarășul Virgil Trofin s-a întâlnit 
cu ziariști in cadrul unei conferințe 
de presă.

DELEGAȚIA IUN.
A SOSIT ÎN CHILE

SANTIAGO DE CHILE 28 — Co
respondentul Agerpres, Eugen Pop, 
transmite : Delegația Marii Adunări 
Naționale a țării noastre, condusă . 
de tovarășul Mihai Dalea, președin
tele Comisiei pentru politică externă 
a M.A.N., a sosit sîmbătă la; Santiago, 
de Chile, la invitația parlamentului 
chilian.

La aeroport, delegația a fost în
tâmpinată de Patricio Ăllwyn, preșe
dintele Senatului, Fernando Valen
zuela, președintele Camerei Deputa- 
ților, amiralul Jorge Torlhon, deca
nul Senatului, Oscar Vallejo, decanul 
Camerei Deputatilor, de parlamen
tari. A fost de față, de asemenea, 
Vasile Dumitrescu, ambasadorul Ro
mâniei.

CAMBODGIA

Puternic atac al Torțelor patriotice 
asupra trupelor intervenționiste saigoneze

SAIGON 28 (Agerpres). — Forțele 
de eliberare khmere au declanșat sîm
bătă seara un atac cu mortiere asu
pra pozițiilor avansate ale trupelor 
saigoneze, care participă la luptele 
din Cambodgia de partea unităților 
regimului de la Pnom Penh. După 
cum a comunicat un purtător de cu
vint militar de la Saigon, atacul a fost 
dezlănțuit în apropierea localității 
Chrum, care se află la 30 km pe 
teritoriul Cambodgiei, de Ia frontiera 
cu Vietnamul de sud, pe șoseaua na
țională nr. 7, principala arteră folo

sită de trupele saigoneze pentru a 
pătrunde pe teritoriul cambodgian. 
Purtătorul de cuvînt menționat a pre
cizat că s-au înregistrat pierderi în 
rîndul unităților de tancuri și de pa- 
rașutiști ale regimului de la Saigon. 
Agenția United Press International a- 
preciază că acesta a fost atacul cel 
mal. puternic al forțelor de eliberare 
de cînd, cu șase zile în urmă, tru
pele de la Saigon au pătruns din nou 
în număr foarte mare pe teritoriul 
Cambodgiei, venind în ajutorul regi
mului de la Pnom Penh.

S.U.A. trebuie să pună capăt 
războiului din Laos

UN MESAJ AL PRINȚULUI SUFANUVONG

XIENG KUANG 28 (Agerpres). — 
Prințul Sufanuvong, președintele Co
mitetului Centra! al Frontului Pa
triotic Laoțian, a trimis prințului Su- 
vanna Fuma, șeful guvernului de la 
Vientiane, un mesaj în care condam
nă intensificarea agresiunii și a bom
bardamentelor S.U.A., precum și in
troducerea de noi contingente tailan- 
deze pe teritoriul Laosului — acțiuni 
a căror consecință este amplificarea 
războiului și a dezastrelor suferite de 
populația civilă. în ceea ce îl. pri
vește, Frontul Patriotic Laoțian, in- 
spirîndu-se din aspirațiile națiunii 
pentru pace, independență și liber
tate și din dorința de a pune capăt 
cît mai curînd războiului și de a 
crea condiții poporului laoțian pen
tru a-și făuri o viață prosperă, a 
prezentat soluția în cinci puncte a 
problemei laoțiene la 6 martie 1970 
și apoi propunerile din 27 aprilie și
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22 iunie 1971. Este regretabil, se spu
ne in mekaj, că administrația de la 
Vientiane nu a luat in considerație 
aceste propuneri, contribuind astfel 
la prelungirea și extinderea războiu
lui.

Forțele patriotice și poporul laoțian 
sînt hotărîte să «e unească strîns și 
să lupte alături de celelalte popoare 
indochineze supuse agresiunii ameri
cane. în încheierea mesajului, prin
țul Sufanuvong a reafirmat poziția 
Neo Lao Haksat. cerînd ca S.U.A. să 
pună capăt războiului de agresiune în 
Laos și, în primul rind, să înceteze 
imediat și necondiționat bombarda
mentele asunra întregului teritoriu 
laoțian, pentru a se putea crea condi
țiile care să permită laoțienilor să se 
înțeleagă între ei și să-și reglemen
teze propriile probleme, fără ames
tec din afară.
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BUDAPESTA

J. Kâdâr—S. Todorov
BUDAPESTA 28 (Agerpres). — în 

cadrul vizitei in Ungaria, Stanko 
Todorov, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, a fost pri
mit de Jânos Kădăr, prim-secretar al 
C.C. al P.M S.U.. și de Pal Losonczi, 
președintele Consiliului Prezidențial 
al R. P. Ungare. El a avut convor
biri cu primul ministru, Jeno Fock, 
și cu membri ai guvernului ungar, în 
cursul cărora părțile au apreciat ac
tuala situație a relațiilor dintre cele 
două țări și au examinat posibilită
țile pentru dezvoltarea lor. A fost 
făcut un schimb de păreri asupra pro
blemelor actuale ale situației inter
naționale.

ULAN BATOR 

încheierea plenarei 
C.C. al P.P.R.M.

UI,AN BATOR 28 (Agerpres). — 
La Ulan Bator s-au încheiat lucră
rile plenarei C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol. Ple
nara a ascultat informarea „Cu pri
vire la unele probleme legate de în
făptuirea politicii interne și externe 
a partidului", prezentată de Jum- 
jaaghiin Țedenbal, prim-secretar al 
C.C. al P.P.R.M., și a dezbătut ra
poartele privind planul cincinal de 
dezvoltare a economiei naționale și 
culturii R. P. Mongole pe anii 1971— 
1975 și planul pe anul 1972.

Plenara a adoptat ho.tărîri cores
punzătoare privind problemele discu
tate. Au fost analizate, de asemenea, 
unele probleme organizatorice.

• DEPRETUTINDENI»
ÎN 5 560 ANI DOAR 292 ANI DE PACE : 

Cît a pierdut omenirea datorită războaielor

Nu de mult, in presa 
franceză a apărut o 
statistică de o factură 
aparte, care exprimi 
ce ar fi putut realiza 
omenirea cu sumele i- 
rosite în scopul distru
gerii, in cursul ultimei 
conflagrații mondiale. 
Dacă „fondurile de. 
război" ar fi primit o 
destinație constructivă, 
din ele s-ar fi. putut 
realiza cite o casă (va- 
lorind circa 25 000 d« 
dolari) cu tot mobilie
rul necesar (altt 
10 000 dolari), pentru 
tocite familiile din

S.U.A., Anglia, Franța. 
U.R.S.S., R.F.G., Olan
da, Belgia, Australia si 
Irlanda. Fiecare din 
aceste familii ar mai 
fi putut beneficia de 
încă o sumă de 50 000 
dolari pentru instalare 
in locuințe. Cu toate 
acestea, ar mai fi ră
mas disponibili pentru 
fiecare oraș al lumii 
cu peste 200 000 de lo
cuitori cite o sumă de 
250 milioane dolari 
pentru construirea de 
centre social-culturale.

Mergind pe firul is
toriei, înapoi, se con

stată că, începind dte 
anul 3600 i.e.n. și pini 
in 1960, pe planeta 
noastră au existat doar 
292 de ani de pace. In 
cursul acestei perioada 
au avut loc 14 513 răz
boaie mari și mici, iar 
dacă . contravaloarea 
pagubelor pricinuite ar 
fi transformată in aur, 
aceasta ar permită 
crearea In jurul Ecua
torului a unui briu 
metalic lat de 160 km 
și avind grosimea de 
10 m. Cifrele de mai 
sus sint o suficientă 
pledoarie pentru pace.

Oglinzi din material plastic

da premergătoare celui de-al doilea 
Deceniu al Națiunilor Unite pentru 
dezvoltare și celei de-a treia confe
rințe U.N.C.T.A.D. a fost marcată de 
o escaladare a tendințelor protecțio- 
niste. El a evidențiat faptul că inte
resele păcii și securității lumii impun 
abordarea serioasă a problemei dez
voltării prin măsuri eficace, capabile 
să marcheze un progres vizibil pe ca
lea spre lichidarea treptată a prăpas
tiei ce separă nivelurile de dezvol
tare ale statelor industrializate de 
oele rămase în urmă.

Comitetul pentrdJ"pt,dbleihele 
etate’ al Adunării Geridrâle a Q-N-U".’ 
a adoptat — cu 74 de voturi pentru. 
12 contra și 27 abțineri — un proiect 
de rezoluție privind respectarea 
dreptului Ia autodeterminare al po
poarelor și a drepturilor omului.

în rezoluție sint condamnate unele 
state membre ale N.A.T.O. care au 
contribuit la crearea în Republica 
Sud-Africană a unui complex mili- 
taro-industrial îndreptat spre opri
marea mișcărilor de eliberare națio
nală. Totodată, sînt oondamnate pu
terile coloniale care reprimă drep
turile popoarelor la libertate și 
autodeterminare și depun eforturi 
disperate pentru a împiedica lichi
darea ultimelor bastioane ale colo
nialismului și rasismului.

în încheiere se cere Consiliului de 
Securitate să asigure aplicarea tutu
ror rezoluțiilor O.N.U. privitoare la 
lichidarea colonialismului, apar-

NOI INCIDENTE INDO-PAKISTANEZE
DELHI 28 (Agerpres). — Un co

municat al Ministerului Apărării al 
Indiei, transmis de agenția Associa
ted Press, anunță că „trupele indiene 
au traversat sîmbătă frontiera indo- 
pakistaneză, pentru a treia oară în 
cursul săptămînii trecute", în scopuri 
de,„autoapărare". Potrivit comunica- 

țtyluî,..’’forțele indiene, au distrgș^țrgi'^1 
tâașctir'i ’ pakistanez'^' țn ■ timpdț
lupte desfășurate în regiunea Baliir- 
ghat-Hilli. Ele au traversat frontiera, 
după ce partea pakistaneză a lansat 
un puternic bombardament de arti
lerie în districtul indian Dinajpur. 
Un purtător de cuvînt indian.a afir
mat că asupra teritoriului districtu
lui au căzut peste 6 000 de obuze 
lansate de artileria pakistaneză.

*
DELHI. — Primul ministru al In

diei, Indira Gandhi, s-a înapoiat 
sîmbătă la Delhi după un scurt tur
neu de inspecție întreprins în regiu
nile de frontieră cu Pakistanul ale 
statului Rajasthan (nord-vestul In
diei), informează agenția France 
Presse. în cursul acestui turneu, pre-

RAWALPINDI 28 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt pakistanez a 
declarat că „forțele indiene au tra
versat frontiera, intrind in Pakista
nul de est", relatează agenția Associa
ted Press. El a menționat că forțele 
pakistaneze au respins două atacuri 
indiene susținute de • unități de 
tancuri amplasate în regiunea indi- 

Jessore. Potrivit ■ ■agenției, :pur- 
>fâițariil de cuvint a, arătat , că alte : 
- patru incidente au fost semnalate 
de-a lungul frontierei dintre cele 
două țări. La Rawalpindi s-a anun
țat că, in cursul ciocnirilor de sîm
bătă, trupele pakistaneze au ucis sau 
rănit 30 de militari indieni și au 
capturat arme și muniții. în apropie
rea localității Chuagacha, două com
panii indiene au fost respinse în 
urma atacurilor lansate asupra terito
riului Pakistanului de est.

*
mierul a luat cuvîntul în fața mili
tarilor din unitățile inspectate, subli
niind că „India nu dorește deloc 
războiul, cu Pakistanul", insistând, 
totodată, asupra necesității- ca „for
țele armatei indiene să fie gata pen
tru orice eventualitate", : precizează 
sursa citată.

agențiile de presă
transmit:

Un procedeu care 
permite fixarea unui 
strat de argint pe folii 
de material plastic a 
fost pus la punct de 
către o firmă londone
ză. Se obține astfel o 
oglindă care reprodu
ce o imagine mult su
perioară celor realiza

te de oglinzile confec
ționate din sticlă. Ma
terialul plastic argin
tat conservă toate pro
prietățile inițiale și 
deci poate fi tăiat sau 
perforat fără inconve
niente. Desigur, acest 
gen de oglindă este 
tncasabilă și foarte u-

șoară. Supusă unui 
tratament la rece, sau 
la cald, oglinda capătă 
forme convexe și res
pectiv concave.

Folosind foi de ma
terial plastic colorat, 
se pot obține oglinzi 
In orice nuanță, după 
preferințe.

Longevitate în creștere

„ANUARUL 
DEMOGRAFIC 

AL NAȚIUNILOR UNITE"
„Anuarul demografic al Na

țiunilor Unite", publicat în 
cursul lunii noiembrie la New 
York, apreciază că migrația ma
sivă a locuitorilor din, zonele 
rurale spre centrele urbane 
constituie una din caracteristi
cile epocii noastre. Anuarul a- 
rată că populația planetei era, 
la mijlocul anului 1970, de 3,632 
miliarde de locuitori. In perioa
da 1965—1970 rata medie a na
talității in intreaga lume a fost 
de 34 la 1000 dă locuitori, iar 
cea a mortalității — de 14 la 
mie. Ca urmare a acestui fapt, 
numărul locuitorilor Terrei* a 
crescut cu peste 1 miliard în 
ultimii 20 de ani. Dacă actualul 
procent al creșterii populației — 
2 la sută anual — se va men
ține, peste 30 de ani planeta va 
avea 6,4 miliarde locuitori, pre
cizează documentul citat. A- 
nuarul demografic al O.N.U. 
informează, de asemenea, că 
șapte națiuni au o populație de 
peste 100 milioane de locuitori 
— R.P. Chineză (759 milioane), 
India (550), Uniunea Sovietică 
(242), Statele Unite (205), Indo
nezia (121), Pakistanul (114) și 
Japonia (103).

Reevaluarea iminentă 
a yenului japonez

TOKIO 28 (Agerpres). — întrunit 
sîmbătă într-o ședință specială, pre
zidată de premierul Eisaku Sato, gu
vernul japonez a considerat ca ine
vitabilă o reevaluare substanțială a 
yenului — moneda japoneză — în ve
derea soluționării, pînă la sfîrșitul 
acestui an, a actualei crize monetare 
occidentale. Experții economici, prin
tre care și guvernatorul Băncii cen
trale, Tadashi Sasaki, au precizat, to
tuși, că această măsură nu va fi a- 
plicată, în nici un caz, în mod unila
teral, ea trebuind să fie însoțită de 
acțiuni similare adoptate de partene
rii comerciali vest-europeni, în ca
drul așa-zisei „realinieri" a monede
lor lor naționale.

SUEDIA

Se destramă un mit

Armata celor fără slujbe

In pw- 
cetitc din Icului 
jsr)et de mmt'

primesc un mic ajutor din par
tea comunei. Și, în sfirșit, in 
țară, 1,2 milioane de oameni lu
crează după un program de 
muncă redus, cu reducerea co
respunzătoare a salariilor. Po
trivit unei statistici publicate in 
octombrie a.c., în. decursul ulti
melor 12 luni numai 43 la sută 
din suedezii în virstă între 
20—66 de ani au lucrat o zi 
completă de muncă.

Deosebit de grea este situația 
tineretului, in rîndurile căruia 
cifrele referitoare la șomaj, s-au 
dublat față de anul trecut.

Ca urmare a acestei stări. de 
lucru, în țară șe constată o 
puternică efervescență. Grevele, 
demonstrațiile, mitingurile au 
devenit elemente cotidiene ale 
vieții suedeze. în fruntea miș
cării revendicative a oamenilor 
muncii. împotriva șomajului, se 
situează Partidul de stânga — 
comuniștii din Suedia care, prin
tre altele, a depus, recent. ■ în 
parlament un program de 10 
puncte în care se cer măsuri 
energice pentru reducerea șo
majului și îmbunătățirea situa
ției oamenilor mtincii.

Graficul. alătu
rat, reprodus din 
revista „Der Spie
gel", ilustrează ni
velul șomâjutui din 
principalele țări ca
pitaliste, cit și pro
centajul celor fără 
slujbe, față de nu
mărul total al for
ței de muncă. După 
cum reiese din da
tele prezentate de 
revistă, în aceste 10 
țări există o arma
ți de „oameni de 
avisos" însumind 
peste 8 milioane de 
oameni.

„Mitul despre statul bună
stării în Suedia începe să se 
destrame" — scrie revista vest- 
germană „Stern" într-un articol 
referitor la șomajul și inflații 
ce bîntuie în această țară. Zia
rul suedez „Arbetet", referin- 
du-se la aceeași situație, arată 
că „este vorba despre cel mai 
puternic șomaj, din perioada de 
după război".

într-adevăr, potrivit datelor 
oficiale, la oficiile de plasare 
sint înregistrați 63 700 de oameni 
care sint in căutarea unei sluj
be. Cifra este dublă față de ni
velul șomajului din 1970. La a- 
ceasta se mai adaugă 50 000 de 
oameni care, deși nu au de lu
cru. nu sint cuprinși în cifrele 
statistice. Alți 50 000 care, de a- 
semenea, și-au pierdut slujbele, 
urmează diferite cursuri de ca
lificare in speranța de a putea 
găsi, după aceasta, un post. Mai 
există 20 000 de așa-numiți 
„muncitori de rezervă" care se 
află in evidența consiliilor co
munale și care sînt folosiți a- 
tunci cind este nevoie, iar în 
perioadele cînd nu au de lucru

DIN LUMEACAPITALULUI

0 misiune a O.U.fl. (°r®ani- 
nizația Unității Africane), alcătuită 
din miniștrii de externe ai Zambiei, 
Algeriei, Kenyei, Camerunului și Re
publicii Mali, va efectua, începind de 
azi, un turneu printr-o serie de țări 
vest-europene, Turcia și Japonia, s-a 
anunțat la Addis Abeba. Potrivit in
formațiilor furnizate de O.U.A., mi
siunea, condusă de Mokhtar Ould 
Daddah, președintele Mauritanieij și 
președinte în exercițiu ăl O.U.A., va 
insista pe lingă oficialitățile din țările 
pe care urmează să le viziteze ca 
acestea să-și revizuiască politica față 
de regimul de la Pretoria.

Un acord de colaborare 
economică și tehnică între 
RJLE. și U.R.S.S.a £ost semnat 
la Cairo. Acordul prevede extinderea 
și modernizarea în Egipt, cu asistența 
Uniunii Sovietice, a unor întreprin
deri ale industriilor textile, metalur
gice, extracției și prelucrării petrolu
lui, precum și construirea unor noi 
obiective economice.

Consiliul de electori al 
Partidului Republican al 
Poporului din Turcia -al doi- 
lea mare partid din parlament — a 
ales pe Kamil Kirikoglu în funcția de 
secretar general. După cum se știe, 
săptămîna trecută, întregul Comitet 
Executiv al Partidului Republican al 
Poporului a demisionat, ca urmare a 
divergențelor ivite în sinul acestei 
grupări politice în legătură cu atitu
dinea față de guvernul Nihat Erim.

Protocolul ungaro-alba- 
nOZ Pr'v'nc^ schimburile de mărfuri 
și plățile pe anul 1972 a fost semnat 
la Budapesta, informează agenția 
M.T.I.

Președintele S.U.A., Ri* 
chard Nixon, se va întâlni cu primul 
ministru al Japoniei, Eisaku Sato, la 
San Clemente (California), la 6 și 7 
ianuarie, anunță surse oficiale ame
ricane. Cu acest prilej, se vor purta 
convorbiri privind situația interna
țională și relațiile dintre S.U.A. și 
Japonia.

Uniunea Sindicatelor din 
Olanda, cea mai mare centrală 
sindicală din această țară, a decla
rat că este solidară cu greva meta- 
lurgiștilor vest-germani din Baden- 
.Wiirttemberg. In declarație sînt con
damnate planurile administrației în
treprinderilor vest-germane de a re
zolva greutățile provocate de grevă 
prin transferarea comenzilor către 
unele întreprinderi olandeze.
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Printr-un decret prezi
dențial, întregul comerț cu mate-
terial lemnos din Republica Populară 
Congo a trecut sub controlul statului, 
în acest scop, au fost înființate orga
nisme speciale pentru comercializarea 
lemnului. Măsura a fost luată în ve
derea asigurării unei exploatări mai 
raționale a lemnului in folosul statu
lui congolez.

O expoziție de artă populară 
românească a fost deschisă la 
Santiago de Chile sub auspicii
le ambasadei române și ale In
stitutului de cultură chiliano-ro- 
mân. La deschiderea expozi
ției, care se bucură de succes, 
au participat personalități ale 
vieții culturale Și artistice Aiv 
Santiago.

Tribunalul Federal al 
S.U.A. a adoptat hotărirea cu pri
vire la reluarea imediată a lucrului 
de către cei 45 000 de docheri din 13 
porturi de pe țărmul răsăritean al 
S.U.A., care se află în grevă de a- 
proape două luni. In cazul neînde- 
plinirii hotărîrii tribunalului, autori
tățile pot recurge la prevederile le
gii Taft-Hartley care prevede obli
gativitatea încetării grevei în maxi
mum 80 de zile. La 6 octombrie, pe 
baza acestei legi, au fost obligați să 
reia lucrul docherii greviști din por
turile situate pe țărmul apusean al 
S.U.A.

Studii,-gețontologice 
efectuate iii. ultima 
vreme relevă că, in ță
rile dezvoltate, in pe
rioada postbelici pro
porția persoanelor
virstnice a crescut
continuu. Anul trecut 
existau pe glob

Pentru prima dată, 
un pachebot în între
gime echipat pentru 
efectuarea curelor de 
mare se află în curs 
de construcție la șan

lllf7fiȘ QQf}.septuagenari,, domeniul social — lup- 
și nu rar, se intilne/d ’ 'iei iiictorioase impotri- 
persoane ce se apropie,-c, ‘ 
de 80 -de ani, precum 
și oameni cu o virstă 
șt mai înaintată. Creș
terea longevității se 
datorează noilor con
diții de viață, progre
selor înregistrate în

■'-Va-.principalelor mala
dii infecțioase, precum 
și extinderii medicinii 
preventive. Dar ome
nirea este deocamdată 
incapabilă de a pre
lungi vlrsta specifică, 
biologică a omului.

Clinică plutitoare

tierele navale din 
Hamburg.

Clinica plutitoare, 
care are o capacitate 
de 20 000 tone, va pu
tea lua la bord 400 de

persoane in vederea 
unor voiaje „terapeu
tice" de citeva săpti- 
mini. Pachebotul va 
întreprinde croaziera 
inaugurală In cursul 
anului 1974.

Ghețari în deplasare

Pasterze, un uriaș 
munte de gheață din 
masivul Grossglockner 
al Alpilor austrieci, a 
pornit in „pelerinaj". 
Ghețarul, avind un

volum de aproximativ 
30 de miliarde metri 
cubi și ' înălțimea de 
300 m, se deplasează 
zilnic cu o viteză de 
10 cm. Alpii austrieci

numără 600 de ghețari, 
din care 20 fac obiec
tul unor intense inves
tigații de „comporta
ment".

. RETRAGEREA BRITANICĂ DE LA EST DE SUEZ

Steagul a fost coborit-trupele rămm
După cum se anunță în mod ofi

cial, retragerea forțelor armate bri
tanice din regiunile de la Est de 
Suez a început. „In acest fel, scrie 
ziarul „FINANCIAL TIMES" se în
cheie o eră — era imperiului brita
nic, in care cu adevărat soarele nu 
apunea n'ciodată". Relatările presei 
londoneze, pline de nostalgie după 
vremurile apuse, nu ascund totuși că, 
de fapt, „retragerea" nu este decît 
un gest de complezență, prin care se 
încearcă prelungirea pe cît posibil. a 
prezenței britanice în zona de la Est 
de Suez. Se știe că guvernul conser
vator a susținut cu tărie necesitatea 
ca „trupele engleze să fie menținute 
pretutindeni unde există interese ale 
Angliei".

Cu toate acestea, hotărîrea adop
tată de precedentul cabinet laburist 
de a retrage forțele britanice stațio
nate la Est de Suez pînă la 31 de
cembrie, .1971 nu putea fi respinsă 
— cel puțin formal — avîndu-se în 
vedere afirmarea tot mai pregnantă 
și .în aceste regiuni ale lumii a voin
ței popoarelor respective de a ob
ține o independență reală. în con
secință, așa cum arată faptele, re
tragerea a început... dar trupele bri
tanice rămin . deocamdată pe loc. Zi
lele trecute, la Singapore, pînă re
cent cea mai mare bază aeriană și 
navală a Angliei timp de 152 de ani, 
a fost coborit steagul britanic. De pe 
această insulă erau odinioară con
trolate toate . căile teresțre, aeriene 
și navale din Insula Mauriciu pînă 
în Extremul Orient și din Nepal pînă 
departe spre insulele Fidji, din Pa
cific. Steagul britanic a fost coborit, 
dar la baza din Singapore a fost 
înălțat steagul pactului militar al 
celor cinci țări (Anglia, Australia, 
Noua Zeelandă, Malayezia și S:nga- 
pore), grupare in care Anglia joacă

rolul principal. Totodată, după cum 
scrie „Financial Țimes", o serie de 
unități britanice vor staționa aiti 
chiar sub pavilion propriu, „pentru 
a apăra statul Brunei din insula 
Borneo"...

La fel se pare că va fi organizată 
și „retragerea" din zona Golfului Per
sic — un conglomerat de șeicate și 
emirate, cunoscut în primul rînd prin

CORESPONDENȚA 
DIN LONDRA

resursele lor extraordinare de petrol 
(62 la sută din rezervele mondiale), 
unde unitățile britanice au misiunea 
de a apăra interesele marilor mono
poluri, interese concretizate într-un 
profit anual de 500 milioane dolari !

Inițial, Londra proiectase o fede
rație care să cuprindă toate cele 
nouă șeicate și sultanate, în spe
ranța că viitorul stat va apela la gu
vernul englez pentru asigurarea „pro
tecției". Ideea a eșuat însă, ca ur
mare a divergențelor dintre șeici și 
sultani. între timp, Bahreinul și Qa
tarul s-au proclamat independente. 
In același timp, Abu-Dhabi, Dubai, 
Ajman, Sharjah, Fujeirah și Umm al 
Quiwain au hotărît, în cele din 
urmă, să creeze o Uniune a emira
telor arabe. Șeicatul Ras al Khaimah 
va rămîne în afara uniunii. Uniunea 
emiratelor arabe constituie o for
mație statală hibridă, formată din 
șeicate și emirate deșertice, cu o 
populație de circa 190 000 locuitori 
care, in ciuda marilor bogății petro
liere ale subsolului lor, trăiesc în 
marea lor majoritate într-o cruntă 
mizerie. Dacă, așa cum subliniază re

vista „THE PLAIN TRUTH", în sul- 
tantul Abu-Dhabi, de pildă, venitu
rile obținute din petrol s-ar distribui 
populației, atunci fiecare locuitor ar 
avea un venit anual de circa 3 000 
dolari. Dar, in realitate, sînt mulți lo
cuitori al căror venit nu se ridică 
nioi măcar la 50 dolari pe an.

Crearea Uniunii emiratelor, chiar 
dacă nu cuprinde toate stătulețele 
din zona Golfului Persic, a fost pri
mită cu speranțe la Londra. Și nu 
fără motiv. Astfel, după cum scrie 
ziarul „GUARDIAN", organizarea a- 
părării acestei noi formațiuni statale 
a fost încredințată colonelului F. de 
Butts, care a comandat unitățile bri
tanice din Oman între 1964 și 1967, 
iar mai târziu a fost atașat militar en
glez la Cairo. „EI va avea statut de 
salariat al uniunii și nu al guvernului 
britanic" — ține să precizeze zia
rul. Dar nu numai aceasta va rămîne 
singura „legătură" a Londrei cu fos
tele colonii din Golful Persic. Un a- 
ranjament pentru păstrarea bazei 
militare din Sarjah a fost deja în
cheiat și se crede că aranjamen
te asemănătoare vor fi încheiate 
și cu alte emirate. De aseme
nea, „Guardian" menționează că în 
Oman există o bază militară engleză 
menită să „protejeze instalațiile pe
troliere și să mențină pacea între e- 
miratele rivale". în afară de aceasta, 
aproape toate emiratele au unități 
militare proprii, conduse de ofițeri 
englezi. „OBSERVER MAGAZINE" a 
publicat nu demult un articol consa
crat acestor militari „care au de făcut 
față" intenselor atacuri ale forțelor 
mișcării de eliberare națională. Sînt 
acele forțe care vor impune în cele 
din urmă o retragere reală a trupe
lor străine, pentru ca popoarele din 
această regiune să poată hotărî sin
gure asupra propriilor destine.

N. PLOPEANU
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