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SCRISORI CĂTRE
REDACȚIE

• Stop folosirii Iraționale 
a autovehiculelor unități
lor agricole ! • Cu gălea
ta pe scări spre etajul IVI

Comuna arată cum muncește primarul

VALOAREA INESTIMABILA
A INIȚIATIVEI

administrația comunală
Cine trece prin satele județului Si

biu nu se poate să nu remarce că 
ele sint adevărate șantiere, că înfă
țișarea lor edili tar-socială se schimbă 
de la o zi la alta, că multe se apro
pie, cu pași repezi, de profilul unor 
așezări urbane. Acest amplu proces 
de dezvoltare, de înnoire, este practic 
conceput și condus de către primării. 
Pe umerii lor, și în primul rînd al 
primarilor, ca primi gospodari, apasă 
întreaga răspundere pentru gospo
dărirea averii comunale, pentru dez
voltarea economică și socială ă sa
telor. Cum iși îndeplinesc primarii 
această nobilă misiune ? Ce preocu
pări și inițiative se găsesc înscrise pe 
agenda lor de lucru? Ce greutăți mai 
intimpină în exercitarea mandatului 
de gospodari ai satelor ? Pentru a da 
răspuns la aceste întrebări, și la al
tele, am reun!t în jurul unei mese 
rotunde — organizate la Sibiu cu 
concursul comitetului executiv al 
consiliului popular județean — pri
mari din mai multe comune sibiene.

„Despre atribuțiile cu care sînt 
învestite primăriile în conducerea în
tregii vieți social-economice a satelor 
— spunea Nicolae Bunea din Miercu
rea — s-a vorbit și se vorbește mult 
la noi. Dacă după constituirea consi
liilor populare, anumite direcții de' 
la județ au încercat să ne tuteleze, să 
se ocupe ele de treburile comunei, în 
ultimul timp simțim că primăriei 
i-au fost conferite drepturile hece- 
sare pentru a putea conduce și de
cide în deplinătatea 
ce-i revin." într-adevăr, în cadrul 
„mesei: rotunde",' toți primarii au a- 
preciat eforturile permanente pe care 
le face comitetul executiv al consi
liului popular județean de a acorda 
primarilor deplină autonomie și ini
țiativă în conducerea problemelor e- 
conomice, gospodărești și sociale, de 
a pune la dispoziția acestora toate 
pirghiile necesare actului conducerii.

că s-a acordat primăriilor 
autonomie în gestionarea 
bugetare, că execuția pla- 
finanțare a lucrărilor eco- 
sociale a fost transferată 

comună — remarca

atribuțiilor

„Faptul 
o deplină 
fondurilor 
nurilor de 
nom'ce și 
de la județ la 
Petre Albu din comuna Apoldu de 
Jos — reprezintă cel mai important 
pas în creșterea rolului autorității 
locale în viața comunei. Nu numai că 
știm acum că de modul cum valo
rificăm toate resursele care participă 
la constituirea bugetului depinde
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dezvoltarea comunei, dar putem ho
tărî singuri " ” .
o direcție sau alta de la județ — ce 
trebuie să construim în comună, unde 
trebuie să amplasăm obiectivele, ce 
ordine prioritară trebuie să acordăm 
unuia sau altuia dintre ele."

Ca urmare a creșterii, inițiativei, a 
răspunderii autorității comunale pen
tru destinele satului, primarii si- 
bieni ne-au demonstrat, cu cifre și 
fapte, că dotările social-gospodărești 
construite în actuala legislatură de
pășesc pe ansamblul județului, ca vo
lum și diversitate, tot ce s-a reali
zat in ultimii 3—10 ani. în comune 
ca Miercurea, Bratei, Tălmaciu, Mer- 
ghindel, Axente Sever etc. — ca să
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A ÎNCEPUT

Festivalul
filmului
la sate
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în o mie de săli de 
cinematograf a început 
ieri a cincisprezecea e- 
diție a Festivalului fil
mului la sate (12 
decembrie — 31 ia
nuarie), iar toate 
cele 5 700 de cinema
tografe sătești vor con
semna evenimentul. Se 
vor proiecta în fața 
publicului spectator de 
la sate mai bine de 
170 de filme artistice 
de lung metraj, pre
cum și întreaga pro
ducție recentă de fil
me documentare 
științifice românești. 
Conferințe, simpozioa
ne, concursuri pe di
ferite teme, inspirate 
sau legate de film, 

i procese literare cu su- 
’ biecte extrase din e- 
i cranizări, expoziții 
•’ privind realizările cul

turale pe plan loca! 
sau național vor în
soți acest festival, fi- 
xîndu-1 și mai bine in 
tradiția activității cul
turale de iarnă. Iar 
actorii noștri de frun
te, regizorii și ceilalți 
realizatori ai filmelor 
au pornit, începînd de 
ieri, să ia parte, o dată 
cu filmele lor, la întîl- 
nirea cu marele public

menl- 
la

grozoo tehnice, 
te să contribuie 
perfecționarea cadre
lor din agricultură.

, Premisele festiva
lului dau, de aseme
nea, organizatorilor 
din județe și comune 
posibilitatea de a con
feri în permanență 
desfășurării lui un 
profund conținut, pre
cum și strălucirea 
unor spectacole- valo
roase. Cele 170 de 
filme artistice și cele 
peste 700 de filme do
cumentare difuzate cil 
acest prilej în întrea
ga țară cuprind în pa
chetul lor autentice 
valori ale cinemato
grafului românesc 
internațional : de 
epopeea „Mihai
teazul", la douăzeci 
de premiere pe țară 
ale unor realizări de 
prestigiu din cinema
tografia internaționa
lă, de la selecția de 
filme distractive și in
structive pentru tine
ret, Ia ciclurile
prinzătoare care se o- 
feră festivalului — 
ciclul de ecranizări 
după opere literare ce
lebre, ciclul de 
personalități ale 
riei evocate de 
culă, ciclul de
muzicale și cel al fil
melor care vorbesc 
despre marile reali
zări ale științei.

Și această a cinci
sprezecea ediție a 
Festivalului filmului la 
sate se înscrie in efor
tul general pentru îm
bunătățirea 
educative 
pentru 
sarcinilor 
mitetului

numărului de spec
tatori și de manifes
tări, așa cum uneori 
ne mulțumim să ra
portăm în activitatea 
culturală, vor reuși să 
oglindească într-ade- 
văr conținutul și rezo
nanțele acestei acțiuni 
care este cea mai de 
masă manifestare cu 
filmul din țara noas
tră. Ci pasiunea cu 
care activiștii cultu
rali, activul întreprin
derilor cinematografi
ce județene, progra- 

și matorii și distribuito
rii de film din țara 
noastră, comisiile lo
cale ale festivalului, 
din care fac parte re
prezentanți ai foru
rilor culturale, ai u- 
niunii județene a coo
perativelor agricole de 
producție, ai sindica
telor, U.T.C., organi
zațiilor de femei, ai 
inspectoratelor școla
re. vor ști să facă din 
acest festival o sărbă
toare și o școală a ci
nematografului româ
nesc.

Obiectivele festiva
lului sînt importante. 
El își propune să con
tribuie la creșterea e- 
ficienței cinematogra
fului în activitatea 
cultural-educativă, Ia 
educația estetică, dar 
și la formarea con
științei < cetățenești. El 
își propune să spo
rească rolul filmului 
în educarea tinerei 
generați, dar și să ve
rifice valoarea de co
municare, accesibili
tatea, calitățile emo
ționale și informative 
ale scurt-metrajelor 
românești, ale filme
lor documentare care 
înfățișează realizările
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lectuali etc. Iată numai cîteva dovezi 
care atestă că primarii comunelor ac
ționează tot mal pregnant ca gospo
dari de nădejde ai satelor, ca oameni 
care au acumulat o bună experiență 
in conducerea treburilor locale, care 
gîndesc matur și chibzuit dezvoltarea 
satului de mîihe. Nu întîmplător, 
deci. în cadrul mesei noastre rotunde 
au fost aduse' în discuție și o serie 
de probleme care — fie că nu sînt 
bine înțelese, fie că există rețineri 
în soluționarea lor — mai frinează 
uneori activitatea primarilor în exer
citarea atribuțiilor ce le revin.

„în ultimii ani, cum bine se știe, 
la sate se construiește foarte mult
— sublinia, pe bună dreptate, Du
mitru Gabor din comuna Axente Se
ver. Sînt necesare lucrări de alimen
tări cu apă, de canalizare, de moder
nizare a străzilor, de construcții sor 
ciale etc. Pentru toate acestea tre
buie documentații, trebuie aprobări 
pentru deschiderea finanțării etc. 
Poate primarul să se ocupe singur de 
rezolvarea acestor probleme și are el 
căderea s-o facă în toate cazurile 7 
Eu cred că nu. Noi am cerut în re
petate rinduri ca pe 
primărie sau pe lîngă 
un loc să fie creat un 
nician constructor. Așa 
încă de la Conferința 
partidului, din 1967, dar, practic, nu' 
s-a acționat în acest sens. Sau o altă 
problemă : noi,' primăriile, plătim 
anual pentru închirierea mașinilor de 
la I.T.A. taxe de ordinul, a.zeci de,mii

, , _ , , , de lei. Dacă ni. s-ar- aproba să ne
cu apă, amenajări, .de trotuare etc. cumpărăm. mașini proprii, am rea

liza economii la buget și-ani rezolva 
mai bine și problemele legate de 
construcții". Dacă în urmă cu cîțiva 
ani asemenea cerințe păreau, poate, 
pretenții nejustificate, acum se cu
vine ca rezolvarea lor să nu mai fie 
amînată ; e bine ca organele cen
trale, în atribuțiile cărora cade a- 
ceastă soluționare, să le ia neîn
târziat în studiu.

„6 resursă importantă a economiei 
comunale, specifică județului nostru
— arăta Constantin Lotreanu din Tăl
maciu — o reprezintă morile. Ele 
participă atît la constituirea unor 
venituri pentru bugetul local, cît și 
Ia prestarea unor servicii solicitate de 
populație. De ani de zile, primăriile 
cer ca morile să fie date în adm:- 
nistrația lor, întrucît ele se află pe 
teritoriul comunei și reprezintă o 
importantă resursă economică. Ni
meni nu ne-a ascultat, pînă cînd mo
rile au ajuns să i-e subvenționate, cu 
milioane de lei, de la bugetul statu
lui. Abia de un an și ceva încoace, 
conducerea județului a reușit să 
„convingă", reprezentanții CSEAL și

i ai Ministerului Finanțelor că e mai 
ț • bine ca morile să fie administrate 
* de primăriile, comunale decît de uni

tățile de industrie locală". (Că măsu
ra a fost bună, o dovedesc faptele : 
o bună parte din mori au început să 
devină rentabile — n.a.).

Constantin PRIESCU

fără a ne mai impune

AZI
DĂM CUVlNTUL

SIRIENILOR

ne referim doar la exemplele citate 
la masa noastră rotundă — s-au con
struit, în ultimii trei ani, aproape 
toate dotările social-gospodărești ne
cesare : școli, cămine culturale, dis
pensare, magazine universale, sedii 
ale consiliilor populare, blocuri de 
locuit. pentru intelectuali, alimentări 
r‘ _________________

în județul Sibiu fondurile de in
vestiții pentru construcții se cheltu
iesc cu mult soirit gospodăresc. Sînt 
finanțate cu „bani peșin", cum se 
exprifna un primar, numai acele lu
crări care cer mină calificată ; pen
tru celelalte, adică pentru majorita
tea investițiilor, primăriile apelează 
— prin 'comitetele de cetățeni, prin 
deputați — la aportul muncii patrio
tice a sătenilor.

Primarii sibieni, ca oameni care 
cufiosc bine resursele comunale, ne-au 
vorbit pe larg și despre preocupările, 
lor de viitor. în mai toate comunele 
este prevăzut să se realizeze, pină în 
1975, importante dotări social-cultu- 
rale : școli, cămine culturale, dispen
sare, magazine, brutării, alimentări cu 
apă, un'tăți prestatoare de servicii 
pentru populație, case pentru inte-

lîngă fiecare 
două—trei la 
post de teh- 
se prevedea 
Națională a

• FOTBAL. S-a terminat prima parte a campiona
tului diviziei A. Noul lider este S.C. Bacău, dar 
U.T.A. nu și-a spus ultimul cuvînt...

® ȘAH. „Cupa campioanelor europene"
® Competițiile zilei comentate de specialiști: ION 

TIRIAC
VIOREL M0RĂRU
Franța—România ; LUCIAN VASiLESCU - 

, derbiul de baschet Steaua—Dinamo etc.

despre „Turneul campionilor" la tenis ; 
despre meciul de rugbi 

despre

ALTE ȘTIRI DIN ȚARA Șl DE PESTE HOTARE 
IN PAG. A Ill.a.

Desigur, trebuie a- 
vut în vedere ca, pe 
parcursul' desfășură
rii tuturor acțiunilor 
acestui festival, or
ganizatorii lui, care, 
datorită largii răspin- 
diri și numărului mare 
de cinematografe, de
vin ei înșiși o masă, 
să fie conștienți de 
importanța și eficiența 
pe care cinematograful 
o poate căpăta astăzi, 
cînd întregul popor și-a 
însușit și înfăptuiește 
cu însuflețire pro
gramul partidului pen
tru îmbunătățirea ac
tivității ideologice, ri
dicarea nivelului ge
neral al cunoașterii și 
educației socialiste a 
maselor. Nu datele ge
nerale privind totalul

trebuie a- 
? ca, pe

cu-

mari 
isto- 
peli- 
filme

acestui , or- 
care, 

răspin- 
' mare 

de- 
masă, 

i de

o poate

pro-
oco

ale 
știință 

reșliza-

noastre pe plan 
nomic și social, 
filmelor de 
popularizată
te în scopul ridicării 
nivelului general al 
cunoașterii, ale filme- 
lor-lecție pe teme a-

TINERII MUNCITORI
AJUTĂ PE ELEVI
in practica de producție

O chemare tinereas
că a pornit de la 
uzinele bucureștene 
„Timpuri noi" către 
organizațiile U.T.C. 

1 din întreaga țară, către 
? toți tinerii din între- 
ț prinderi industriale, de 
i pe șantierele de con- 
! strucții,- din transpor- 
!

(

( 
V 
L.

MbW®tags,*.
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muncii 
filmul,cu

înfăptuirea 
plenarei Co- 
Central al

Român din 3- 
iembrie 1971.

Cornellu LEU 
director general 
adjunct al Centrului 
Național 
al Cinematografiei

(
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(Continuare in pag. a II-a) Din noua arhitecturâ a orașului Vaslui Foto : S. Cristian

nă, tinerii muncitori, 
maiștri, tehnicieni ii 
vor ajuta să se deprin
dă cii munca, să desci
freze a.b.c.-ul produc
ției, să descopere fru
musețea și ineditul u- 
nor meserii. In progra
mul de activități al or
ganizației U.T.C. din 
uzină Și din școală se 
prevăd să fie incluse 
numeroase și variate 
acțiuni politico-educa
tive și culturale comu
ne, menite să determi
ne intensificarea pro
cesului de pregătire și 
educare a elevilor in 
spirit comunist, mun
citoresc, formarea unei 
concepții înaintate des
pre muncă și viață. De 
la caz la caz, organiza
țiile U.T.C. din unită
țile economice, comi
tetele U.T.C. iși pro
pun și unele activități 
educative cu caracter 
mai general — de 
exemplu, „Ziua orien
tării profesionale", or-

turi și cooperație : „Să 
sprijinim efectiv pre
gătirea . tehnico-pro- 
ductivă a elevilor". 
Publicată cu două săp_- 
tămini in 
„Scînteia tineretului", 
chemarea ’ 
bucureșteni a avut un 
larg ecou in organiza
țiile U.T.C. din indus
trie. N-au întirziat să 
răspundă tineri de la 
Combinatul siderurgic 
și de la Uzina con
structoare de mașini 
din Reșița, de la în
treprinderea de con
strucții siderurgice din 
Hunedoara, uteciști din 
Făgăraș și din sectoa
rele 1 și 4 ale Capi- ......    , ..
talei, tineri de diferite ganizată lunar la Ate- 
meserii, din diferite 
colțuri ale țării.

Cum iși propun ti
nerii muncitori să-i 
sprijine pe colegii lor 
elevi ? In timpul liber, 
din materiale econo
misite sau din deșeuri 
să realizeze diverse 
scule, dispozitive și 
verificatoare cu care 
să contribuie la înzes
trarea atelierelor-școa- 
lă patronate de uzina 
lor, să se îngrijească de 
întreținerea și buna lor 
funcționare. Pe elevii 
care-și desfășoară ore
le de practică în uzi

urmă de
uteciștilor

neul tineretului din 
sectorul 1 al Capitalei 
— pentru a crea un 
curent larg de opinie 
și de acțiune a tinere
tului școlar in direcția 
participării active, con
știente și responsabile 
la viața socială, la o- 
pera de construcție so
cialistă.

Dincolo de obiective
le concrete pe care și 
le propun tinerii mun
citori, maiștri, tehni
cieni, se cuvin subli
niate semnificațiile po
litice, educative ma
jore ale acestei iniția
tive. Descifrăm în a-

propierea tinerilor 
muncitori de colegii 
lor elevi dorința de a 
contribui la transpune
rea in viață a unei im
portante recomandări 
a conducerii partidului, 
a tovarășului Nicolae. 
Ceaușescu, privind în
cadrarea într-o muncă 
productivă, utilă, a in- 
tregului tineret al țării 
aflat pe băncile școli
lor. Dorință materiali
zată in participarea 
conștientă, cu entu
ziasmul și energia spe
cific tinerești, in preo
cuparea și efortul con
ducerii uzinei, al or
ganizației de partid, 
al muncitorilor-părinți. 
pentru sprijinirea șco
lilor generale și licee
lor în organizarea ac
tivității tehnico-pro- 
ductive a elevilor. Des
cifrăm, in această ini
țiativă, elanul propriu 

. virstei marilor dăruiri.
Experiența de muncă 
și de viață a tinerilor 
din uzine, din produc
ție, poate avea influ
ențe educative defini
torii pentru tinerii din 
școli.

Pentru toate aceste 
preocupări rodnice și 
acțiuni constructive, 
mobilizatoare, tinerii 
din producție sini 
demni de toată lauda 
și merită, la rindul lor. 
un sprijin susținut 
din partea organiza
țiilor de partid,, a 
tovarășilor lor maturi 
de muncă.

Florica 
DINULESCU

...Iași. în centrul orașu
lui, cu aproape un an in 
urmă, a apărut un nou e- 
dificiu. Clădirea —. placată 
cu marmură și travertin, 
cu interioare luxoase (ho
luri impozante, cu lam
briuri și mobilier furniruit 
în nuc, candelabre speciale 
etc.) — sugerează, celui 
care o privește, comparații 
cu un veritabil palat...

— Nu-i nici un palat —ne 
asigură S. Iotcovici, preșe
dintele Uniunii județene 
Iași a cooperației meșteșu
gărești. E casa noastră de 
mode. Aici vin cetățenii 
să-și facă, pe comandă, 
costume de haine, rochii, 
paltoane, pantofi... Dar, pof
tiți înăuntru !

La parter și primele trei 
etaje întîlnim mai mulți 
clienți, veniți să comande 
cele dorite. Aici sînt și ate
lierele de lucru. Ajungem 
la etajul IV. Deschidem o 
ușă și privirii i se înfăți
șează... o fabrică în minia
tură. Zeci de mașini de tri
cotat realizează în acest 
spațiu întreaga producție 
de tricotaje a cooperative
lor din oraș. Alături, într-o 
altă încăpere, la „concu
rență", o „făbricuță" ase
mănătoare pentru con
fecții. Urcăm. La etajul ur
mător, președintele ne face 
cunoștință cu alți „chiriași" 
ai Casei de modă : atelie
rele pentru producția de 
serie ale cooperativei „Teh
nica confecției". 
VI sint găzduiți 
ții cooperativei 
torul".

Deci, Casa de 
și nu este o casă de modă, 
în afară de serviciile pro- 
priu-zise, aici lucrează o 
serie de unități care n-au

clin, nici în mînecănici în
cu serviciile de comandă. 

. Care să fie explicația aces
tei „devieri" de la menirea 
respectivei unități a coope
rației meșteșugărești ? Răs
punsul l-am primit consul- 
tînd situația rezultatelor e- 
conomice. Din calcule re
zultă : Casa de modă ieșea-

2,7 ani!) Speriați, probabil, 
de rezultatele unui aseme
nea calcul — generat de 
dorința cooperației de a 
avea în Iași o Casă de 
modă luxoasă, de un mo- 
numentalism ne justificat — 
proprietarii au „luat în 
gazdă" unități de proiec
tare și de producție de se

asemenea spații luxoase la
Iași, doar pentru ca să se 
coasă hainele (pentru pro
ducția de serie), să se facă 
proiecte pentru construcții 
într-o clădire cu finisaje 
scumpe ? Este desigur nor
mal să se creeze spații cu 
condiții mai bune de lucru 
pentru cooperatori, însă

Cînd tichia prețuiește 
mai mult decît capul

CUM A LANSAT COOPERAȚIA MEȘTEȘUGĂREASCĂ
MODA „CASELOR DE M0DĂ“

La etajul 
proiectan- 
„Construc-
modă este

nă (după volumul produc
ției marfă realizate aici) 
este... doar 50 la sută casă 
de modă ; restul reprezintă 
rezultatul altor activități. 
După nivelul beneficiilor 
obținute, ponderea ei este 
doar de 25 la sută. Cu be
neficiul net obținut din 
serviciile „la comandă", in
vestiția ar putea fi amorti
zată cel mai curînd peste... 
o jumătate de secol (în 
timp ce perioada medie de 
amortizare a unui complex 
de deservire este de numai

ne. De ce ? Pentru a rea
liza beneficii mai mari 
și de a recupera, mai ra
pid, o investiție costisitoa
re. Și astfel, noua Casă de 
modă nu a adus nici o 
schimbare de ordin calita
tiv pe planul deservirii 
populației. Clientul — ca și ■ 
la vechea Casă de modă 
din oraș, ca și la celelalte 
unități de deservire — este 
nevoit să aștepte cu lunile 
pină la onorarea comenzii.

Se pune atunci întreba
rea : de ce au fost necesare

nicidecum să se facă ase
menea lux. Se spune că e 
nevoie de unități moderne. 
E nevoie, și încă de foarte 
multe. De cite însă nu e 
nevoie ! Dar putem oare 
să le facem pe toate ? Care 
este cea mai urgentă ce
rință ? E nerațional să se 
cheltuiască bani, să se con
sume materiale pentru lu
crări scumpe, în timp ce în 
zone din aceeași localitate 
(cartierele Tătărași, Tudor 
Vladimirescu ș.a.) m r«-

simte, din plin, lipsa unor 
unități de prestări servicii. 

...Dar casa de modă nu 
a devenit... o modă numai 
la Iași. Pe lingă alte patru, 
deja existente, la direcția 
de specialitate din UCECOM 
s-au făcut 13 cereri și nu
meroase intervenții pentru 
aprobarea altor /asemenea 
investiții. Motivele pentru 
care se solicită construi
rea ? Lucrurile merg pînă 
acolo încît cooperația 
județul Caraș-Severin vrea 
să construiască casa de 
modă pentru... a avea un 
sediu (care va imobiliza 
circa 10 la sută din spa
țiu !). Va merge mai bine 
activitatea cooperației meș- • 
teșugărești din județ dacă 
conducerea U.J.C.M. se va 
muta intr-un sediu luxos ? 
Se va îmbunătăți oare ast
fel calitatea deservirii ce
tățenilor ! Pe primul plan 
trebuie să se afle satisface
rea corespunzătoare a ce
rințelor populației locale ; 
ultimul obiectiv care tre
buie avut în vedere este 
construirea unui nou sediu 
administrativ ! Dar iată și 
alte „motive" pentru care 
se solicită realizarea unor 
case de modă : Sibiu : 
„Prin oraș trece drumul in
ternațional E 15“ (!) ; Vas
lui : „Pentru înfrumuseța
rea localității" (!?); Buzău • 
„La Casa de modă vrem să 
realizăm și producția de 
serie" ; Arad : „Să aibă și 
cooperația un edificiu im
punător"... t

Trecînd peste aspectul hi
lar al „argumentelor",
Gheorghe POPESCU 
Mihai IONESCU
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SPECTACOLELE
a autovehiculelorCIRCULUI DE STAT

Club al elevilor
de bună ca

CRAN ERTECONC
filmului polonez

eroilor de

EXPOZIȚII

spre etajul IV! *»

iî DECEMBRIE

teleorman

mijloacelor 
constată o 
păgubitoa-

filme 
între ele ca 

și reflectînd

13—19

la Craiova 
autocamioane. 

21-Dj-
bucurat 
primire 
spectatorilor.

ce' solicitau
mobilitatea, 

precizia 
concen- 

au

mai ascuțit

evocare 
pre- 

pe ecranele

seară are loc, la. cinema- 
„Patria", premiera unui 
românesc; Decolarea, film 
al’ regizorului Timotei 

un scenariu de Constantin:

VÎLCEAW

eficiente, a 
mijloc de 

Din mai

actualitatea SCR/SO/f/ CÂTRE KEDAC77E

Centenarul unor formații corale Stop folosirii iraționale

După spectacolele 
Circului „Berolina" din 
R. D. Germană ne-a 
vizitat țara un nou an
samblu de circ — 
„Circul de Stat din 
R.P.D. Coreeană". Iu
bitorii acestei arte au 
fost invitați să urmă
rească în interpretarea 
unor cunoscuți artiști, 
precum artiștii po
porului Kim Bon Ie 
și artiștii emeriți Lim 
Cijon Sun, Li B Sec, 
Han Sen Bog și mulți 
alții, interesante nu
mere de acrobație pe 
frînghie și „la scaune1' 
acrobație 
gimnastică 
salturi, 
voltij, 
Zionism, 
numeroase 
vesele.

Spectacolul prezentat 
recent' de către Circul 
de Stat coreean a 
adus o mărturie edifi
catoare asupra tradi-

de forță, 
aeriană, 

bare leagăne, ____
jonglerie, ilu- torilor — 

precum și 
momente

țiilor acestei străvechi 
arte populare, asupra 
împlinirilor artistice la 
care se poate ajunge 
in cadrul ei, grație ta
lentului și dăruirii, 
experienței neobosite, 
efortului susținut de 
zi cu zi.

Ritmul vioi, energic 
al spectacolului, sigu
ranța și suplețea exe
cuțiilor, intr-un cuvint 
virtuozitatea unor nu
mere dintre cele mai 
dificile, 
complex 
elasticitatea, 
reflexelor și 
trarea atenției 
produs o puternică im
presie asupra spgcta- _ care au rjs_ 

repetate a- 
solii artei 
prieten co-

plătit cu 
plauze pe 
poporului 
reean.

Umorul
Iitate al unor numere 
din program, caracte
rul lor profund popu-

Zilele
• Moment de relief 

al săptămînii cinema
tografice care a tre
cut, Zilele filmului po
lonez au prilejuit pre
zentarea unor 
diferite 
factură 
preocupări actuale ale 
școlii cinematografice 
din țara vecină și prie
tenă. Organizată 
auspiciile 
Culturii 
Socialiste,

sub 
Consiliului 

și Educației 
man'festa- 

rea s-a deschis cu o 
creație a prestigiosului

regizor Andrzej Waj
da : Pădurea de mes
teceni, o meditație a- 
supra vieții Și a mor- 
ții, girată de sensibi
litatea și rigoarea a- 
cestui cineast bine cu
noscut publicului nos
tru. Al doilea film — 
Sorgul roșu — regizat 
de Ewa și Cseslaw Pe- 
telski (după romanul 
„Drumurile frontului" 
de Waldemar Koto- 
wiez), evocă anii răz
boiului într-o povesti
re închinată

• O expoziție de grafică italiană 
(Serigrafii) va fi prezentată publi-

. cului românesc începind de joi. 17 
decembrie, la Galeriile de artă „Am
fora" (str Mihai Vodă .nr. 2).

• Miercuri, 15 decembrie, la Ga
leriile de artă „Orizont" (bd. N. 
Bălcescu nr. 20) va...avea ;loi;..v^rni-.. 
sajul expoziției' de pictură ' Pave! 
Codiță.

• Galeriile de artă „Galateea" 
(Calea Victoriei ' 157) reunesc, înce- 
pînd de vineri, 17 decembrie, expo
ziția de. ceramică Wilhelm Fabini.

• „Omagiu lui Theodor Pallady" se. 
Intitulează ampla expoziție retros
pectivă organizată în sălile Muzeu
lui de Artă al Republicii Socialiste 
România (str. Știrbei Vodă nr. 1) cu 
prilejul sărbătoririi centenarului naș
terii pictorului. Vernisajul va avea 
loc vineri 17 decembrie.
• PIATRA NEAMȚ — (Corespon

dentul „Scînteii", Ion Manea) : In 
organizarea Comitetului- județean 
Neamț pentru cultură și educație 
socialistă, la clubul Combinatului de 
îngrășăminte azotoase din Roznov 
a avut loc vernisajul expoziției ju
dețene de artă plastică. Aflîndu-se 
la cea de-a treia ediție și la prima 
sa deplasare în județ, expoziția re
unește un număr de 45 lucrări apar- 
ținind in cea mai mare parte mem
brilor cenaclului local al Uniunii 
artiștilor plastici.

Expoziția va poposi și în alte o- 
rașe și centre muncitorești din ju
deț, ca Piatra Neamț, Tg. Neamț, 
Uzina de țevi Roman, Bicaz.

• CLUJ — (Corespondentul „Scîn
teii", Al. Mureșan) : în sălile Ga
leriei de artă din Cluj a avut loc 
simbătă vernisajul expoziției anuale 
de artă plastică. Sînt expuse peste 
80 de lucrări de pictură și aproape 
40 de sculpturi reprezentînd creații 
dintre cele mai semnificative ale 
pictorilor și sculptorilor clujeni. Pe 
lingă artiști cunoscuți, cum sînt 
Aurel Ciupe, loan Sima, Gavril 
Miklosi, Iosif Bene, Lucia Piso-La- 
dea, Eugen Szervatzius, Virgil Fu- 
licea ș.a. semnează lucrări de reală 
valoare artistică pictori și sculptori 
din generațiile mai tinere.

• MIERCUREA CIUC — (Corespon
dentul „Scînteii", I. Bartunek) : La 
Miercurea Ciuc a avut loc vernisa
jul expoziției județene de artă 'plas
tică organizată sub auspiciile Comi
tetului județean de cultură și edu
cație socialistă și filialei județene 
a Uniunii artiștilor plastici. în sala 
de expoziție a casei de cultură din 
oraș sint înfățișate publicului 50 de 
creații de pictură, sculptură, grafică 
și de artă decorativă, semnate de 
artiști din județul Harghita.

r

v

i

tv

Iar au creat o atmo
sferă de bună dispo
ziție și optimism. Nu
mere ca „Lupta pentru 
putere", 
cauza 
„Soarta 
Hi" au 
cuparea

„Panică din 
manifestelor", 

lui. Parc Cijon 
ilustrat preo- 
artiștilor co

reeni pentru compozi
ție, pentru a conferi 
sensuri superioare per
formanțelor artistice 
ale trupei.

Artiștii coreeni s-au 
arătat preocupați de a 
comunica cu spectato
rii nu numai prin eta
larea performanțelor la 
care au ajuns, ci și 
prin preocuparea de a 
comunica idei, atitu
dini, de a conferi artei 
lor — cu multe ele
mente tradiționale — 
un caracter militant, o 
inedită dimensiune spi
rituală, o vie prezență 
in actualitate.

la Kolobrzeg. „Zilele 
filmului polonez" s-au 
încheiat cu filmul Ro
manticii 
istorică a cărei 
mieră 
noastre a avut loc nu 
de mult. Ca și re
trospectiva organizată 
de Cinemateca noastră 
în colaborare Cu Fil- 
moteka Polska, „Zilele 
filmului polonez" s-au 

de o caldă 
din - partea

FILME ÎN PREMIERA
• Astă 

tograful 
nou film 
de debut 
Ursu, pe 
Stoiciu. O temă de actualitate — in
tegrarea in viață și in muncă a ti
neretului — și o distribuție valoroa
să: Liviu Ciulei, Emil Hpssu, Moni
ca Ghiuță ș.a. contribuie la intere-' 
sul cu care este așteptată prezen-ta-

rrea aeestei producții" a' ‘':studîî>iflui 
„București".

• Pădurea de mesteceni — scena
riul și regia Andrzej Wajda, film 
prezentat în premieră de gală cu 
prilejul recentelor „Zile ale filmu
lui polonez". La ediția din acest an 
a Festivalului internațional de Ia 
Moscova, acest film a fost distins 
cu medalia dei aur pentru regie și 
cu premiul de interpretare mascu
lină, decernat actorului Danie) Ol- 
brychski.

• Trenul — coproducție t'ranco- 
italo-americană (regia • John Fran- 
kenheimer, Bernard Farrel). Evoca-

... re a eroismului feroviarilor fran
cezi care. în timpul războiului, au 
sabotat planul hitleriștilor de a 
transporta la Berlin comorile de 
artă jefuite din muzeele Franței o- 
cupate.

16,00—17,00 Pentru lucrătorii din 
agricultură.

18.00 Scena — emisiune de infor
mație și critică teatrală • 
Stagiunea teatrală la Turda, 
Sibiu și Brașov o Cronica 
premierelor bucureștene.

18.30 Un buchet de melodii popu
lare interpretate de Pușa 
Poenaru.
Stop-cadru o- De la cuvîn- 
tul dat, la fapte. Se introduc 
în fabricația anului 1972 pro
dusele contractate la al V-lea 
Pavilion de mostre de bu
nuri de consum ? e Măsuri 
pentru extinderea rețelei co
merciale în municipiul Arad. 
Publicitate.
1001 de seri. Aventurile lui 
Pety : „Barometrul".

19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Emisiune de versuri și cîn- 

tece.

13,45

Leri a avut loc la BOCȘA (județul 
Caraș-Severin) sărbătorirea centena
rului formației corale a casei de cul
tură din localitate. Cu acest prilej 
s-a inaugurat o expoziție comemo
rativă și a fost prezentat un concert 
coral la care și-au dat concursul, 
alături de formația sărbătorită, și 
corul sindicatelor din Reșița, corul 
Casei orășenești de cultură Caran- 

. sebeș, corul Clubului minerilor din 
Ocna de Fier, corul de copii al ora
șului Bocșa.

*
MIERCUREA CIUC. — (Corespon

dentul „Scînteii", I. Bartunek) : Di-

trău, comună care se mindrește cu 
o tradiție corală seculară, a găzduit 
duminică,, pentru a treia oară, festi
valul anual al formațiilor corale din 
județul Harghita, intitulat „Țară, 
scumpă, mîndră floare". La festival, 
al cărui program a fost alcătuit din 
cintece patriotice, revoluționare și 
muncitorești, au participat aproape - 
1 000 de artiști amatori din județ, 
reprezentînd localitățile Miercurea 
Ciuc, Odorheiul Secuiesc, Cristurul 
Secuiesc, Gheorghieni, Sindominic, 
Ditrău, Șînpaul, Lunca de Jos, Re- 
metea și Tomești.

unităților agricole! ALB A-

Locuitorii străvechii așezări rurale 
Ștefănești, devenită în ultimii ani co
mună suburbană a municipiului Pi
tești, .au participat duminică la con
stituirea societății culturale ce poar
tă numele lui Dinicu Golescu — per
sonalitate de seamă a vieții sociale 
și culturale românești din secolul al 
XIX-lea.

Evenimentul a fost' marcat de des
chiderea unei expoziții, cuprinzind 
fotografii și documente ce înfățișea
ză aspecte din activitatea marelui 
cărturar progresist, precum și de o 
adunare festivă.

• Dintre nfanifestările muzicale 
ale acestei săptămîni subliniem, în 
primul rînd, Concertul Orchestrei 
de cameră a Filarmonicii „Banatul", 
dirijat de Remus Georgescu, care va 
avea loc marți. 14, ora 20, la Sala 
mică a Palatului. în program — lu
crări de Vivaldi. Haendel, Corelli, 
Pergolesi, Doru Popovici.
• Concertul Filarmonicii (vineri 

17, simbătă 19, ora 20, la Ateneul 
Român) va fi dirijat de Emin Ha- 
ciaturian (U.R.S.S.) ; solist Radu 
Chisu.
• Astă seară la Studioul Con

servatorului „C. Porumbescu" se 
poate viziona un spectacol de operă 
(fragmente din „Oedip". „Cavalerul 
Rozelor". .Boris Godunov". „Lohen
grin"). își dau concursul studenții 
Facultății de instrumente și canto.

★
Posturile noastre de radio și tele

viziune și publicațiile de presă au 
anunțat susținerea în luna decem-

PRODUCȚII 
ALE STUDIOURILOR 

„AL. SAHIA" Șl „ANIMAFILM’
BUZEȘTI: Vizita de lucru a tova

rășului Nicolae. CeauȘescu în jude
țul Mehedinți: VOLGA Vizita de
legației de partid și guvernamenta
le române conduse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in R.P Mongolă; 
COSMOS Vizita președintelui Con
siliului de Stat, a) României, tovară
șul Nicolae CeaUșescu. în Finlanda; 
FLACĂRA: Vizita de lucru a tova
rășului Nicolae Ceaușescu în jude
țul Caraș-Severin; FESTIVAL. FA
VORIT: Persepolis 2 500; VICȚO-

S C E N A
PREMIERE TEATRALE

• TEATRUL NAȚIONAL „1. L. 
CARAGIALE" DIN BUCUREȘTI a- 
nunță premiera „Jocul de-a vacan
ța" de Mihail Sebastian. Direcția de 
scenă: Mihai Berechet. Decoruri și 
costume. I. Popescu-Udriște. Inter
pret: Radu Beligan,-Valeria Seciu, 
Matei Alexandru, _ 
Simona Bondoc, C Dinulescu. Ma
rian Hudac, Didona Popescu, Mihai 
Niculescu, Gh Visti1 (joi; 16 decem
brie, ora 20 la Sala ..Studio")

• TEATRUL NAȚIONAL „VASILE 
ALECSĂNDRI" DIN IAȘI prezintă 
premiera spectacolului „Sfînta Ioana 
a abatoarelor" de B. Brecht, în re
gia lui: Hannes Fi.scher_de la „Volks- 
biihne" din Berlin 
grafia: G. Doroșenco. în rolul 
cipal: Cornelia Gheorghiu.

Draga Olteanu,

R.D.G. Sceno-
prin-

DIN• TEATRUL DE STAT 
GALAȚI a prezentat nu de mult cea 
de a treia premieră a acestei sta
giuni: „Interesul general" de Aurel 
Baranga. Regia: Ion Maximilian. 
Scenografia : -Olimpia Damian. . În 
distribuție: Olga Dumitrescu. Viorel 
Popescu, Gheorghe V. Glieorghe, 
Stela Temelie, Marga Georgescu, 
Gina Nicolae. .Grigore Chirițescu, 
Mitică lancu. Eugen Popescu-Cos- 
min, Radu Gheorghe-Jipa, Mihai 
Mihail, Lucian Temelie, lorgu Vilo-

1

4

V
Regia” Boris Stegărescu. J

22.20 Din țările socialiste. Tîrgul ț 
de toamnă de la Canton. Re- /
portaj de Mana.se Racțnev și ț 

............ ‘ ’ î

20,15 Roman foileton : „Marile 
speranțe” (V).

31,05 Reportajul săptămînii : „De 
unde Oltul și Mureșul..." Iti
nerar prin județul Harghita. 
Imaginea Radu Stoenescu. 
Emisiune de Ion Savă.

21,25, Avanpremieră.
21,30 Desene animate.
21,40 „Teledisc ’71”. Citeva__ din 

succesele discului românesc 
din acest an, prezentate de : 
Elena Cernei, Cleopatra Me- 
lidcneanu, Doina Badeh, 
Anda Călugăreanu, Ștefania 
Rareș, Florica Bradu, Puica 
Igiroșeanu. Ionela Prodan, 
Trio Grigoriu, Aurelian An- 
dreescu, Nicolae Tăranu, 
Gheorghe Roăoga. Gheorghe 
Turda; Corul Madrigal, di
rijor Marin Constantin ; .For
mația Richard Oschanitzky 
Orchestra Electrecord, diri
jor Alexandru Imre ; Core 
grafia Adriana Dumitrescu ; 
scenografia Zamfir Pasula.

George Brătianu.
22,35 Telejurnalul de noapte.

• reanu. Spectacolul s-a înscris în se
ria de manifestări susținute în ca
drul „Lunii culturii, științei și edu
cației - Galați, Danubius ’71".

• TEATRUL DE PĂPUȘI DIN TI
MIȘOARA a întreprins recent un 
turneu in R D.G., ca invitat al con
fratelui Său din orașul Karl Marx 
Stadt, care a aniversat două dece
nii de activitate Cu acest prilej, ar
tiștii români ab prezentat un nu- 

spectaCole cu balada 
1“ și „Flori

de Nela Stroescu tre- 
Teodoru;

măr de opt spectacole 
scenică „Verde mugurel 
cică albastră" 
gia Florica Teodoru; scenogralia 
Ioana Constantinescu) și cu minia
tura „Puișorii mei", pțimită cu căl
dură de micii spectatori. (Coresp. 
„Scînteii", Cezar Ioana).

• în cadrul acțiunilor de popu
larizare în rîndul tineretului a ma
rilor valori lirice românești, TEA
TRUL „AL. DAVILA" DIN PITEȘTI 
a prezentat primul recital - „Emi- 
nescu — poezia de dragoste" din ci
clu! intitulat „Ca un fagure de mie
re" Regia: Nae Cosmescu Au reci
tat actorii Angela Radoslavescu și 
Vasile Pupeza Au dansat Ileana 
Varga, Viorica Cioacă și Adrian Da- 
minescu.

LA TV - ÎN PREGĂTIRE

Mușatinii
în aceste zile, pe platourile 

Televiziunii se înregistrează 
primul serial de teatru T V. — 
„Mușatinii", după trilogia lui 
Barbu . Ștefănescu Delavrancea. 
Scenariul și .regia : Sorana Co- 
roamă. în rolul lui' Ștefan 
Mare, Teofil Vilcu.

Celelalte roluri 
sînt interpretate de : Dina Co
cea (Doamna Maria), Silvia 1 
Popovici (Oana), Radu Beligan 
(Doctorul Șmil), George Motoi 
(Ștefăniță), Ștefan Iordache (Pe
tru Rareș), Vasile Cosma (Luca 
Arbore), Colea Răutu (Paharni
cul Ulea), Costel Constantin 
(Moghilă), Aurel Giurumia (Mo- 
girdici),- Violeta Popescu (Doam
na Tana), Violeta Andrei (Con
tele Irmsky), Valeria Seciu 
(Genunea), Constantin Codrescu 
(Cărăbăț), Mircea Albulescu. 
(Trotușanu). Emmerich Schaffer 
(Klingensporn),. Tudorel Popa 
(Cesena) etc.

începind cu prima lună a anu
lui viitor, serialul va putea fi 
urmărit săptămînal 
ecran.

cel
principale

pe micul

Numeroși vorbitori au subliniat, în 
cadrul adunării, dezvoltarea econo
mică, socială și culturală a comunei 
în anii socialismului, relevind, tot
odată, semnificația creării societății 
culturale in viața spirituală a aces
tei localități, rolul ei în opera de 
educare marxist-leninistă a cetățeni
lor.

într-o atmosferă entuziastă, parti- 
cipanții Ia adunare au adresat o te
legramă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU,

(Agerpres)

brie a.c. de-a lungul a trei concerte 
consecutive a Festivalului ENESCU— 
BRUCKNER, interpreta* de Orches
tra simfonică a Radioteleviziunil 
sub bagheta renumitului dirijor ro
mân ERICH BERGEL.

Ciclul menționat urmărește pre
zentarea celor trei suite pentru or
chestră de George Enescu. alterna
tiv cu trei remarcabile lucrări ale 
simfonismului brucknerian, cea de-a 
IV-a, cea de-a Vl-a și cea 
VIII-a simfonie.

Al doilea concert din cadrul 
mințitului festiva] va avea loc joi 
16 decembrie 1971, ora 20, în Stu
dioul din str Nuferilor și va cu
prinde a doua suită pentru orches
tră de George Enescu și Simfonia a 
Vl-a de Anton Bruckner. lucrări 
care, atît în sine, cît și în acest con
text propus de Radioteleviziune iu
bitorilor muzicii, se recomandă drept 
creații reprezentative pentru .evolu
ția gîndirii simfonice a celor doi 
iluștri compozitori.

noastre; EXCEL- 
, TOMIS: Orizont 
LAROMET: Și noi 

ttiuwi» pie.uio, umn Hologratia ; 
DRUMUL SĂRII: Meșterii lemnu
lui: FERENTARI; Almanah interna
țional tehnico-științific: CIULEȘTI, 
RAHOVA. Profilaxia gripei; PA
CEA : Omagiu ; GLORÎA : Gaița și 
păunul; AURORA: Asteroidul; 
POPULAR:. Atenție pietoni; MO
DERN Familia Co.jan își dorește un 
pelican; PROGRESUL Visele copi
lăriei ; DOINA : Motanul hrăpăreț, 
Girafa. Două gheme. Moș Ene 
Insula Farului.

R1A: Cu mîinile 
SIOR. MIORIȚA, 
științific 10/71: 
sîntem pietoni; LIRA

pe

PRODUCȚII 
ALE STUDIOURILOR 

DIN ALTE ȚĂRI
CAPITOL: Goblenurile I regelui Si

gismund (R.P Polnnă); CENTRAL : 
Biocurenții comandă (U.R.S.S.); DOI
NA: Nuntă cu bucluc / (R.S. Ceho
slovacă): ÎNFRĂȚIREA: Salvatorul 
(R.P Ungară): UNIREA: Cîntecul 
lui Jety (R.P Ungară): CRÎNGAȘI: 
Gloria mundi (R P Ungară); MOȘI
LOR. Stelele Africii (U.R.S.S.); 
ARTA- Ideea (R.P Polonă); VITAN: 
Trei bărbați (R S. Cehoslovacă); LU
MINA Povestiri neobișnuite (R.P. 
Ungară); FEROVIAR: înmormîntă- 
re (R.P. Ungară).

Apartamentul 
2000

de înțeles este că 
viii autocamioanelor și 
autoturismelor sint 
minați cu frenezie spre 
Craiova și in alte di
recții chiar dacă pre
ședinții și contabilii 
unor cooperative nu 
mai știu de unde să 
scoată bani pentru 
benzină Cînd văd a- 
proape zi de zi că au
toturismele C.A.P. Du
năreni $i Goicea Mare 
trec spre Craiova mă 
întreb ce probleme ar
zătoare au de rezol
vat de trebuie să se 
ducă acolo cu autotu
rismul. cînd prin Du
năreni și Goicea Mare 
trec mai 
buze spre

Eu nu dețin nici un 
fel de date 
pagubele pricinuite de 
utilizarea nerațională 
a autovehiculelor. Dar 
dacă s-ar face calcule 
caie să țină seama de 
toate aspectele — con
sum. de carburanți, 
uzajul mașinilor, sus
tragerea lor de la tre
buri cu adevărat nece
sare. plus faptul că ac
cidentele au loc îndeo
sebi cu prilejul unor 
astfel de „transporturi" 
— cred că numai in
tr-un județ s-ar con
tabiliza anual pagube 
insumind sute de 
și chiar milioane 
lei.

Consider că sint 
ficiente motive pentru 
a se stopa, prin . mă
suri severe, utiliza
rea nerațională a mij
loacelor de transport 
ale unităților agricole.

lători oare cu trenul, 
mai ales dacă ținem 
seama că această coo
perativă nu stă deloc 
bine cu veniturile bă
nești ?

Iresponsabilitatea șt 
bunul plac sînt „stimu
late" uneori de măsu
rile pripite, neîndea- 
juns gindite, ce le iau 
unele organe județe
ne. Simbătă. 13 noiem
brie. autoturismele de 
teren ale C.A.P Mă- 
ceșu de Jos. Măceșu 
de Sus. Goicea Mare, 
Dunăreni, Bistrețu. 
Birca au trecut, unul 
după altul, spre Cra
iova. Ulterior am aflat 
de ce au parcurs aces
te autoturisme distan
ta de 70—80 km. Di
recția județeană agri
colă Dolj convocase 
inginerii șefi la Cra
iova pentru ...o ex
cursie prin țară. Din 
cite cunosc, coopera
tivele respective stau 
slab din punct de ve
dere financiar. Nu era 
mai rațional ca unii 
ingineri șefi să călă
torească cu trenul sau 
să se folosească mai 
mulți de același auto
turism ?

lată și un alt exem
plu In ziua de 11 no
iembrie. aceeași direc
ție agricolă a convocat, 
urgent, printr-o tele
gramă. directorii și 
economiștii de la asb-' 
ciațiile intercoopera
tiste sere-solarii in 
ședința de lucru la oră 
...17, cînd nu mai a- 
veau la indemînă nici

tn ultimii ani, auto-, 
camionul a devenit 
mijloc principal de 
transport și în unită
țile agricole. Se pune 
însă tot 
problema folosirii ra
ționale, 
acestui 
transport, 
multe motive : autove
hiculele costă bani, iar 
folosirea lor implică 
cheltuirea altor bani 
pentru benzină și ulei, 
piese de schimb, re
parații. Din păcate, 
unii conducători de 
unități, ori nu știu a- 
cest lucru, ori se do
vedesc lipsiți de sim
țul răspunderii. Spun 
aceasta pentru că în 
folosirea 
auto se 
dezordine -------
re "pentru unitățile în 
Cauză. Mă voi referi 
în cele ce urmează — 
spre edificare — la u- 
nele cazuri concrete, 
care-mi sînt bine cu
noscute.

. în luna 
insistențele 
Augustin, 
cămtnului 
Giurgița 
C.A.P i-a 
poziție un 
de 3 tone 
— să meargă la Bucu
rești pentru a aduce o 
stație de amplificare, 
care putea fi adusă, 
intr-un geamantan, 
cu trenul. Autocamio
nul a stat vreo 3 zile 
la București, unde s-a 
și tamponat cu un tro
leibuz. în ziua de 15 
noiembrie a.c., de la tren, nici autobuz. îm- 
aceeași cooperativă a- preună cu economistul 

asociației Bîrca am 
călătorit cu un autoca
mion de 3 tone pe 
distanța de 60 km, iar 
cei din Ghidici pe 90 
km.

Lucrul care pare greu

în cartierul „Cetate" din Alba 
Iulia ă fost dat în folosință blo
cul nr 23. Terminarea acestui 
bloc a marcat un moment jubi
liar : predarea către locatari a 
apartamentului cu nr. 2000, con
struit în acest modern cartier 
Prevăzut cu ample spații comer
ciale la parter, blocul este pri
mul dintre cele care vor trasa 
și străjui un nou bulevard al 
orașului.

multe auto- 
Craiova.

privind

august, la 
lui Vața 
directorul 

cultural 
conducerea' 
pus la dis- 
autocamion 
— 2Z-D1-672

gricolă au plecat „cu 
treburi"

■ două
Autocamionul
672 a cărat ...pe șefa 
contabilă Sanda Pre
da. N-ar fi putut că-

Ing.
I. PERȘINARU 
Directorul Asociației 
intercooperatiste 
sere-solarii Bîrca 
județul Dolj

La Grupul școlar pentru in
dustrializarea lemnului din Rîm- 
hicu Vîlcea a fost organizat un 
club de informare politico-ideo- 
logică, dotat cu o bibliotecă de 
literatură social-politică, fișe te
matice, colecții de diapozitive și C 
filme didactice, seturi de mate
riale demonstrative, planșe, gra
fice, hărți, magnetofon, picup. 
Programul clubului prevede nu
meroase activități instructiv- 
educative pentru elevi.

Filme realizate 
la muzeul 
Brukenthal

„O seară . la stînă". „Piua în 
zona Gura Rîului", „Ceramica 
neagră de la Mărgineni" — iată 
citeva dintre titlurile celor 11 fil
me etnografice realizate în acest 
an de muzeul „Brukenthal" — 
Sibiu. Prin intermediul Institu
tului pentru filmul științific 
din Gottingen (R. F. a Germa- • 
niei). aceste filme sînt puse la 
dispoziția tuturor universităților 
din lume, în scopuri didactice.

V
V
i

I
I

t

De 6 ani, de cînd 
s-au . dat: ip folosință 
cele li blocuri din Ca
lea București1 (C.T, 6), 
cei peste 1 000 de loca
tari ai etajelor 3 și 4 
sînțem nevoiți să că- 
răm apa cu gălețile de 
la distanță de 300.—400 
de metri tn loc să be
neficiem de condiții ci
vilizate de trai, pe mă
sura investițiilor făcu
te de stat la construc
ția acestor blocuri, în
fruntăm dificultăți mai 
mari decît dacă am lo
cui în case obișnuite, 
bătrinești. Plătim lu
nar 12 lei pentru apa 
caldă la baie, dar cine 
vrea să se spele ea 
lumea trebuie să se 
ducă la baia publică, 
îngrijorător este fap
tul că cei cărora ne-am 
adresat în toți acești 
ani au făcut mereu 
oromisiuni, care au ră
mas neîmplinite, tn ul
tima vreme, ni se re
comandă chiar să ne 
resemnăm, situația 
fiind, deocamdată, fără 
ieșire. Astfel, directo
rul I.C.F.L. spune că 
nu această întreprin
dere răspunde de ali
mentarea cu apă, ci 
I.G.O. Tov. ing. Mun- 
teanu, șef de serviciu

are ana 3-ns- re cei care au. jacul ,
,Noi dăm apă J lucrări de ni.intuială.7 \

o».' 1 ■ ’
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la I.G.O., are altă fițs- ■ re cei. care au. făcut 
tificare'»„T’ ' * .... '
orașului, ..dar.. dacăJftțiii ' 
aveți, hjdr^for nu pu-ry 
tem face minuni" (oare . 
instalarea hidrofoare
lor, dacă acestea pot 
împinge apa la etajele 
superioare, este de do
meniul „minunilor" ?). . 
Supărat că mereu fa
cem sesizări, tov. Vîr- 
zaru, de la direcția ju
dețeană de gospodărie 
comunală și locativă, 
ne spunea că fabrica 
de bere și combinatul 
chimic consumă o mare 
parte din apa potabilă 
adusă în oraș. Dar 
cel mai bine am înțe
les de ce nu avem apă 
cu prilejul unei adu
nări a locatarilor, ți
nută la școala generală 
nr. 21, la care a fost de 
față tov. Botofei. vice
președinte al consiliu
lui popular județean. 
Am auzit acolo că re
zervoarele de la Sim- 
nic au fost 
greșit, iar 
care aduce 
Izvarna nu 
turi corespunzătoare 
presiunii la care a tost, 
proiectată. De ce nu 
sînt trași la răspunde-

construite 
conducta 

apă de la 
are garni-

— se întrebau oamen.... 
Probabil pentru că tob.” 
Botofei, vicepreședin
tele de astăzi al consi
liului popular județean, 
ar trebui să tragă la 
răspundere pe... tov. 
Botofei. fostul director 
al întreprinderii care a 
construit bazinele și 
conducta. Or, fiind 
vorba despre una și d.- 
ceeași persoană, cine 
pe cine să tragă la 
răspundere ?

Noi știm bine că sta
tul a alocat fonduri 
foarte mari atît pentru 
construirea blocurilor 
de locuințe, cit și pen
tru asigurarea surselor 
de alimentare cu apă. 
Motivele invocate de 
unul sau de altul, pen
tru a ne „lămuri" de 
ce n-avem apă, nu sînt 
altceva decît încercări 
de justificare a defi
ciențelor care au exis
tat și mai există încă 
în propria lor activi
tate.

M.COCORASCU
Blocul b 1, 
str Calea București, 
municipiul Craiova

VALOAREA INESTIMABILĂ
A INIȚIATIVEI

(Urmare din pag. D

Valorificarea resurselor locale ale 
comunelor a fost, de fapt, mai larg 
discutată. în timp, ce unii primari 
— cum sint cei din Axente Sever, 
Meringdeal. Șura Mare — au^ arătat 
că ei iși • procură, din surse* locale, 
mai toate materialele de construcție 
de care au nevoie (piatră, nisip, pă- 
mînt de cărămidă), alții au adus în
vinuiri industriei locale că ar fi.-„ar 
caparat", chipurile, toate resursele. 
Or, chestiunea nu se pune cine ex
ploatează carierele respective, ci fap
tul că mai există posibilități care nu 
sint bine valorificate. Or, în folosirea 
acestora în mod cît mai rațional, 
spre folosul comunelor, al economiei, 
nu ex'stă nici un fel de restricție. 
Ba. dimpotrivă, primăriile au fost în
vestite, prin Legea 7, să organizeze 
acțiuni proprii, inclusiv activități in
dustriale. pentru valorificarea poten
țialului economic local. După cum se 
știe, județul Sibiu are o tradiție re
cunoscută : în f'ecare comună există 
tot felul de meseriași. Dacă la Me- 
ringdea! primăria a reușit să antre
neze meseriașii proprii — zidarii, dul
gherii, tîmplarii etc. — la executarea 
lucrărilor de construcții, în alte comu
ne primăriile se pling că nu găsesc 
constructori cu care să contracteze 
obiectivele pe care le au în plan. De 
asemenea, cu toate Că de-a lungul 
Văii Oltului, a Cibinului și a altor 
ape există posibilități pentru exploa
tarea pietrei, a balastului, a nisipu

lui, primăriile din comunele respec
tive așteaptă să vină alții să'le va
lorifice, în loc să întreprindă acțiuni 
proprii în acest scop. Pină acum ciți- 
va ani, în aproape toate comunele 
existau cuptoare de ars cărămidă, 
chiar mici făbricuțe. în loc ca, în 
prezent, cînd solicitările pentru ma
teriale de construcții sînt din ce în 
ce mai mari, primăriile să-și con
centreze eforturile spre dezvoltarea, 
acestora, în multe locuri s-a renun
țat complet la fabricarea cărămizii 
cu forțele proprii ale comunei. Ca 
să nu mai vorbim că, a'ci, la Sibiu, 
primăriile ar putea crea adevărate 
„industrii" pentru ceramică, artiza
nat, creșterea animalelor etc.

Resurse există, deci, — și încă nu
meroase — dar exploatarea lor de
pinde de spiritul gospodăresc și de 
inițiativă al primarilor, al cetățeni
lor din comune.

„Ar trebui mai bine clarificate — 
afirma Gaber Herber dm Șura Mare 
— atribuțiile primăriei și primarului 
în conducerea și dezvoltarea comer
țului pe teritoriul comunei. Coopera
ția de consum este subordonată 
practic. în exclusivitate, județului. 
Noi, ca primari, sintem informați, 
din cînd in cînd. cum merg trebu
rile sau- aflăm că nu știu care produs 
nu se găsește în depozit și de aceea 
lipsește și d:n magazine. Coopera
tiva care coordonează unitățile noas
tre are1 sediul în altă comună, la o 
distanță de 14 km. Practic, eu, ca 
primar, nu pot să-mi exercit man
datul de a mă ocupa de buna orga*

nizare a comerțului pe teritoriul co
munei". '
■ Satele patriei noastre înaintează cu 
pași repezi pe drumul unei intense 
dezvoltări social-economice. Perfec
ționarea structurii comerțului, în an
samblu, a prestării de serv'cii, este 
un element inseparabil al acestui 
proces și e absolut necesar ca pri
marul, ca om care. cunoaște cel mai 
bine nevoile satului, să aibă posibi
litatea de a dec'de și în dezvoltarea 
acestor sectoare.

„Atribuțiile primăriei ar trebui 
mai bine clarificate — e de părere 
loan Simonis din Bratei — și în ce 
privește conducerea sectoarelor în- 
vățămînt, cultură și sănătate. E ade
vărat, fondul respectiv de salarii a 
fost transferat de la județ la comună. 
Dar numai la atît să se rezume ro
lul primăr!ei în acest domeniu ? Este 
firesc ca, din punct de vedere profe
sional, aceste sectoare să fie îndru
mate de județ, dar asupra aspectelor 
de calitate ale activității acestor in
stituții, asupra felului cum decurg 
relațiile lor cu cetățenii, asupra dez
voltării bazei lor materiale, cine se 
poate pronunța mai bine decît pri
măriile comunale ?“.

...Așa gîndesc primarii sibieni sar
cinile și atribuțiile lor. Sint idei, 
puncte de vedere, izvorîte din cu
noașterea realităților satului, dar și 
din dorința de a stabili cit mai exact 
locul și rolul primăriilor comunale 
în angrenajul adm'nistrativ al vieții 
noastre de stat, în dezvoltarea eco- 
nomico-socială *. satelor.

Locuințe pentru 
^hefamiliști

La Alexandria a început con
strucția a două blocuri, cu o ca
pacitate de cazare de 600 locuri, 
destinate lucrătorilor nefamilișți 
ai 'viitoarei fabrici-de rulmenți, 
care se înalță aici Tn apropierea 

' locuințelor, cu aceeași destina- 
>■ ție, vor mai fi construite o mo- 

■ dernă cantină-restaurant și uni
tăți prestatoare de servicii.

g^BIȘTțlXA-;::;^:'
nasaud

„Gazeta satirica 
in sprijinul 
producției"

Așa se intitulează expoziția ga
zetelor satirice din județul Bis- 
trița-Năsâud deschisă la Casa 
de cultură a sindicatelor din Bis
trița Incisivitatea satirei cu țin
tă precisă din materialele dife
ritelor gazete atestă popularita
tea de care acestea s-au bucurat 
la locurile de muncă, și rezul
tatele obținute în întărirea dis
ciplinei, îmbunătățirea calității 
produselor, folosirea judicioasă 
a mașinilor, a timpului de lucru.

Se extinde 
rețeaua 

prestațiilor 
de servicii

Rețeaua de prestări de servi
cii a județului Sălaj s-a extins 
cu încă 60 de secții. Cele mai 
multe din ele s-au construit în 
mediul rural. Tn ultimul timp, 
au luat ființă astfel de secții în 
comunele Nușfalău, Rus. Gîr- 
bou, Simișna etc.

BACĂU
*____ :

Salina 
octogenară

Salina Tg Ocna împlinește 80 
de ani de activitate. Un docu
ment datînd din 1891 menționea
ză trecerea la o exploatare mo
dernă, abandonîndu-se metodele 
vechi (prin' ocne sub formă de 
clopot). în monografia minei 
este înscrisă la loc de cinste pe
rioada cincinalului trecut, cînd 
pe malul Țrotușului a fost des
chis un nou cîmp minier în care 
se aplică, pentru prim.a dată în 
țară, o metodă perfecționată, de 
exploatare Tn ultimul an. a 'fost 
extrasă o cantitate de sare de 18 
ori mai mare decît cea realizată 
acum 80 de ani.

DE LA CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII"
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FOTBAL Ultima etapă a sezonului de toamnă

(Agerpres)
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CUVÎNTUL
SPECIALIȘTI AU

Clasamentul

de activiști ai P. C. Bulgar

Cina. tichia prețuiește

mai mult decât capul
(Urmare din pag. I)

DIN TOATE SPORTURILE

dorința 
cu orice 
facem o

• Probleme teoretice ale construcției socialiste • Economie 
politică • Știință și filozofie • Sociologie • Istorie • Literatură 
și artă • Probleme ale vieții internaționale și ale mișcării co
muniste și muncitorești mondiale • Dezbateri • Opinii • 
Lecții și consultații, necesare diferitelor forme de învățământ 
ideologic • Recenzii • Note

unui con-

ai 
Ci- 
fi-
al

poziție

Rezultate tehnice

A marcat :

Noul lider va rezista pe
la primăvară

MUREȘ
(min. 26) și

mar-
Sorin
; res-

pînă

A.S.A. TG.
- autogol

• S. U. BACAU - U.T.A. 4—2 (1—2). Au 
cat : Dembrovschi (min. 27), Hrițcu (min. 46), 
Avram (min. 53), Lereter — _autogol (min. 76) 
pectiv — Broșovschi (min. 14), l’etescu (min. 38).

• STEAUA — CRIȘUL 4—0 (2—0). Au marcat : 
Hălmăgeanu (min. 29), Sărac — autogol (min. 33), 
Vigu — din 11 m (min. 57), Năstase — (min. 82).

• UNIVERSITATEA CRAIOVA — FARUL 2—0 
(1—0). A marcat : Oblemenco (min. 45) — din 11 in 
și min. 80)

• F. C. ARGEȘ — DINAMO 3—2 (2—1). Au mar
cat : Dobrin — din 11 m (min. 20), Frățilă (min. 28), 
Radu (min. 56) : respectiv — Doni Popescu (min. 10 
și min. 55).

• RAPID — UNIVERSITATEA CLUJ 1—0 (1—0). 
A marcat : Ene Daniel (min. 43).
• C.F.R. CLUJ — STEAGUL ROȘU 0—0.
• POLITEHNICA IAȘI - 

2—0 (1—0). Au mărcat. Toth 
Lupulescu (min. 81).

• PETROLUL — JIUL 0—1 (0-0). 
Stoian —autogol (min. 47).

BACĂU (prin telefon, de la cores
pondentul „Scînteii", Gh. Baltă). — 
Dintotdeauna, echipa din Arad a fost 
așteptată în orașul de pe malul Bis
triței cu simpatie. Dar mai ales ieri, 
căci revenea lă Bacău după frumoa
sa performanță de a se fi calificat 
în sferturile de finală ale „Cupei 
U.E.F.A.", țn dauna unei formații 
reputate în fotbalul european, Vitto
ria Setubal. Totuși (de ce să nu re
cunoaștem ?), de data aceasta publi
cul local, cit și jucătorii de la Sport 
Club.au așteptat-o cu interes, pen
tru că, urmărind-o îndeaproape în 
disputa pentru șefia clasamentului și 
pentru calificarea în fazele superi
oare ale cupelor europene, ■ sperau 
să facă un joc bun în fața liderilor 
și, dacă e posibil... să devină ei li
deri, fie chiar și pentru cîteva zile. 
Și au devenit în urma unui joc de 
zile mari, a unei victorii categorice. 
Păcat că acest meci nu a fost tele
vizat. Publicul din întreaga țară ar

S. C. Bacău 15 8 3 4 29—18 19
U.T.A. 13 7 4 2 27—13 18
Universitatea Cluj 15 8 2 5 24—15 18
F. C. Argeș 15 9 0 6 26—22 18
Steaua 15 5 6 4 18—13 16
Dinamo 15 6 4 5 23—19 16
A. S. A. Tg. Mureș 14 5 6 3 15—14 16
Steagul roșu 14 5 5 4 14—10 15
Jiul 15 5 5 5 14—16 15
Rapid 13 6 2 5 18—15 14
Universitatea Craiova 15 5 4 6 18—20 14
Politehnica 14 4 5 5 16—18 13
Farul 15 5 3 7 14—20 13
Petrolul 14 5 7 8—20 12
Crișul 15 2 4 9 5—22 8
C.F.R. Cluj 15 1 5 9 11—25 7

avut de
mos. Este
cei mai autorizați oameni: antreno-
fi

r
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văzut un meci foarte fru- 
și părerea unora dintre

MECIURI RESTANȚA

U.T.A. — Politehnica (15 de
cembrie), Rapid — A.S.A. Tg. 
Mureș (19 decembrie), Petro
lul — U.T.A. (19 decembrie), 
Steagul roșu — Rapid (22 de
cembrie).

î 
î
I
*

A
rii celor două formații, arbitrul de 
centru.

Deși afectat în urma înfrîngerii. 
antrenorul echipei din Arad. Nicolae

ION ȚIRIAC despre „Turneul campionilor" de la Paris, 
al cărui meci decisiv l-au disputat aseară Stan Smith (S.U.A.) și Ilie 
Năstase (România) :

„Disputat mai intîi anui trecut, la Tokio, „Turneul campionilor" — 
găzduit, la a doua sa ecvție, de sala pariziană „Fierte de Coubertin" 
— ne-a captivat timp de aproape o sâptămînă. Dacă la Tokio' au fost 
prezenți o serie de jucători profesioniști, în frunte cu Laver, Roswell, 
de data aceasta, reflectînd situația din fruntea clasamentului F.I.L.T., 
supremația O dețin jucătorii autorizați, conduși de Stan Snrth, cîști- 
gătorul turneului de la Forest Hills, Ilie Năstase, cîștigătorul turneului 
de la Monte: Carlo, Kodes, cîștigătorul Roland Garros-ului, precum și 
Richey, Franulovici, Barthes. Acum, la Paris, ierarhia valorică se res
pectă și, cum era de prevăzut, în finală, în meciul decisiv, s-au întîlnit 
cei mai bine cotați jucători din continentele respective. Smith și 
Năstase nu sînt la prima lor confruntare directă. Victoria va putea 
reveni la fel de îndreptățit oricăruia dintre ei (n.n. — la ora închiderii 

. primei ediții a ziarului nostru, meciul de abia începuse). Indiferent dacă 
va cîșt:ga sau nu, performanța lui Ilie Năstase este foarte valoroasă, 
confirmînd progresul său evident. Reamintim doar că printre învinșii 
lui Năstase în acest an se numără Laver, NeWcombe, Ashe, Smith, 
Richey. Progresul lui Năstase este o consecință a muncii insistente pe 
care a depus-o'în ultimii ani. Este, desigur, foarte îmbucurător faptul 
că Ilie Năstase continuă să domine tenisul european ; sperăm ca in 
anul viitor el să fie animatorul tenisului mondial".

Duminică, prim-vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Arabe Egipt, dr. Aziz Sedki, și-a în
cheiat vizita la Brașov. în cursul di
mineții, oaspetele și persoanele ofi
ciale care-1 însoțesc, împreună cu mi
nistrul minelor, petrolului și geolo
giei, Bujor Almășan, au vizitat sta
țiunea turistică internațională Poia
na Brașov.

în vizita la Brașov, oaspeții egip
teni au fost însoțiți de Romul Radu, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
popular al județului Brașov.

în cursul după-amiezii, prim-vice- 
președintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Arabe Egipt s-a înapoiat 
în Capitală.

Sosirea in Capitală a unei delegații

La aeroportul Otopeni, delegația a 
fost salutată de Mircea Solomon, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

Au fost de față membri ai Amba
sadei bulgare la București.

Duminică după-amiază a sosit în 
Capitală o delegație de activiști 
P.C. Bulgar, condusă de Vasil 
viiski, adjunct al șefului Secției 
nanciar-administrative a C.C. 
P.C. Bulgar, care, la invitația C.C. 
al P.C.R., va face o vizită în schimb 
de experiență in țara noastră.

VIOREL MORARU, antrenorul echipei Grivița roșie, 
despre meciul de rugbi Franța — România :

„Poate că mulți dintre noi, cel ce îndrăgim și cunoaștem mai în
deaproape rugbiul, ne întrebăm : de ce după o repriză egală ca scor și, 
in general, și ca joc, reprezentativa României a pierdut atît de cate
goric, a fost dominată atît de categoric în partea a doua a meciului 
de la Beziers de naționala Franței ? Punctul meu de vedere este urmă
torul : francezii au prezentat și acum un pachet de înaintași extrem 
de vguros, căruia practic nu i-am putut rezista nici în jocul la gră
madă, nici la tușă. De altfel, în margine, Spanghero a fost un turn de 
deviere a balonului către cîmpul francez. Totul a fost cit se poate de 
clar, de bine gîndit : avînd balonul pe înaintare, șârjele liniei de trei- 
sferturi devin posibile ori de cite ori este nevoie. Rugbiștii noștri au 
avut o compo"tare bună (mă refer la rezistența opusă de înaintași) cam 
o jumătate de oră. Ceea ce s-a dovedit a fi, desigur, prea puțin. Faptul 
că scorul la pauză a fost 9—9 — cred eu — nu se datorește însă prea 
mult echilibrului în’ sine dintre înaintările celor două ech'pe, cît avan
tajului vîntului (binecunoscutul Mistral). Am jucat de mai multe ori 
acolo si știu bine acest lucru. Așa că, la pauză, dacă scorul ar fi 1'ost
favorabil echipei noastre n-ar fi mirat pe nimeni. Echipa noastră deci 
n-a știut să insiste pentru a beneficia de ajutorul vîntului. Căderea din 
partea a doua a meciului este legată de lipsa de condiție fizică, aș zice 
mai precis de uzura accentuată a multora dmtre jucătorii de la înain
tare. încercăm să învățăm — și pot spune că am învățat multe lucruri 
de la rugbiul francez — dar trecem în continuare peste un presupus 
amănunt : tinerețea, vigoarea fizică, prospețimea selecționabililor. 
Poate că. în ce privește formarea și pregătirea echipei pentru acest 
meci, ar fi trebuit să se rețină un fapt : rugbiștii bucureșteni, mai teh
nici, mai experimentați, au capotat in meciurile de campionat — și nu 
o dată — în fața formațiilor din țară. De ce ? Personal am ajuns la 
concluzia că ambiția și tinerețea rugbiștilor „provinciali" au fost întot
deauna determinante. N-ar fi bine deci ca noi, antrenorii bucureșteni 
(inclusiv, firește, antrenorii de lot), să ne îndreptăm privirile spre echi
pele din afara Bucureștiului ?...“.

ABONAȚI-VĂ PE ANUL 1972 LA REVISTADumitrescu, ne-a spus, eu amabili
tate : „A fost un joc specific de 
campionat, in care ambele echipe au 
luptat pentru victorie. Prima parte 
ne-a aparținut și, ca dovadă, supe
rioritatea ne-am făcut-o simțită prin 
cele două goluri, tn repriza a doua, 
băcăoanii au jucat fără greșeli, ex
ploatând starea de oboseală pe care 
a acuzat-o echipa noastră. Victoria 
gazdelor este pe deplin meritată. Cit 
privește ,calitatea meciului, dacă ți
nem Seama că slntem la sfîrșitul 
campionatului, o apreciez ca foarte 
bună. De asemenea, apreciez foarte 
bun arbitrajul".

în vestiarul gazdelor, antrenorul 
Costică Rădulescu, aflat în culmea 
fericirii după o asemenea victorie, 
ne-a spus : „A fost un meci infernal, 
cum rareori se poate vedea. El a 
erupt ca un vulcan, in special in par
tea a doua, cind băieții mei au fă
cut dovada posibilităților pe care le 
au. Astfel, au compensat jocul din 
prima repriză, cind au apărut timo
rați și nervoși. Cred că trebuie să-i 
evidențiez pe Hrițcu, Sorin Avram 
și Dembrovschi".

Arbitrul Constantin Bărbulescu : 
„fără îndoială, rezultatul meciului 
corespunde situației de pe teren. El 
a fost stabilit in cea de-a doua par
te, cind echipa din Bacău s-a deta
șat clar in ciștigătoare. fotbaliștii 
băcăoani s-au dovedit de neîntrecut, 
mai ales atunci cind se ocupă in te-. 
ren de fotbal și nu de proteste. In 
ce privește calitatea jocului, apre
ciez ca fiind de factură tehnică foar
te bună, la nivelul meciurilor 
elită".

LUPTA DE CLASĂ
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Cupa campioanelor

O ming® de fotbal... și câte priviri? (fază din meciul de ieri Rapid — Uni
versitatea Cluj) Foto : M. Andrecscu

europene" la șah

Trofeul „Fair-Play" 1971 fotbalistului Lereter
Membijfi Asociației presei sportive 

din cadrul Uniunii ziariștilor s-au în
trunit pentru a desemna sportivul 
căruia să-i fie atribuit „Trofeul Fair
play" pe anul 1971.

Dintre propunerile făcute și luate 
în discuție, cele mai multe sufragii 
le-a. întrunit fotbalistul Iosif Lereter, 
de la U. T. Arad. în balanța alegerii 
a atirnat performanța sa ieșită din 
comun : anul acesta, Lereter a sărbă-

torit jubileul a 300 de meciuri dispu
tate in campionat fără să fi suferit 
vreo sancțiune. întreaga carieră a 
acestui jucător reprezintă, în ultimă 
instanță, un act de sportivitate, fotba
listul arădean fiind totodată un 
exemplu de modestie, de disciplină și 
dăruire. Trofeul care i se atribuie 
încununează o activitate laborioasă, 
răsplătește marea lui fidelitate față 
de fotbal și față de ideea de sport.

Organ teoretic și politic al C.C. al P.C.R

IAR ACUM, DUPĂ ULTIMA ETAPĂ 
A CAMPIONATULUI DE FOTBAL,

Ieri dimineață, în campionatul masculin de baschet, s-a disputat 
derbiul Steaua — Dinamo, principalele pretendente la titlul 
național. Victoria a revenit echipei Steaua cu scorul de 83—77 (39—41). 
Asupra desfășurării acestei întilniri am solicitat unele păreri prof. 
LUCIAN VAS1LESCU, președintele Colegiului de antrenori :

„Jocul nu s-a ridicat La nivelul altor dispute anterioare dintre 
aceste protagoniste ale baschetului românesc. O primă repriză lipsită 
complet de spectaculozitate, determinată în special de o linie tactică 
mult prea prudentă de ambele părți, și care a favorizat formația Di
namo. în partea a doua a întîlnirii, introducerea în teren a tinărului 
Baciu a contribuit la schimbarea ritmului de joc la militari. Datorită 

| unei apărări mult mai active și unei treceri rapide a jucătorilor din 
obțină o victorieapărare in atac, au reușit să preia conducerea șj să 

meritată. A țioua repriză a fost „punctată" de unele proteste nejusti
ficate din partea basehetbaliștilor de la Steaua față de deciziile celor 
doi arb'tri, manifestări care puteau să-i coste chiar pierderea jocului. 
Au impresionat cu totul neplăcut atitudinea de vedetism a dinamovis- 
tului Novac față de coechipieri, ireverențiozitatea lui dusă la extrem 
față de propriul antrenor. Rar mi-a fost dat să asist la astfel de mani
festări pe terenurile de sport ! Partida a fost condusă în mod cores
punzător de arbitrii internaționali C. Negulescu și M. Aldea".

în deschiderea programului s-au înregistrat următoarele rezultate : 
Politehnica București-Mureșul Tg. Mureș 120—74 și Rapid- U“ 
Cluj 58—75 !

Tematică variată. Abordarea problemelor actuale ale teoriei mar- 
xist-leniniste, ale politicii Partidului Comunist Român face din re
vista „Lupta de clasă" un instrument util la îndemâna acfivișii.or de 
partid și de stat, oamenilor de știință și cultură, lectonlor și propa
gandiștilor, a tuturor celor care studiază în diferite forme de învă
țământ.

Revista se găsește la chioșcurile de difuzare a presei și în li
brării.

Abonamentele se fac la oficiile poștale și agenții P.T.T.R. din toată 
țara, prin factorii poștali și difuzorii de presă din întreprinderi, insti
tuții și de la sate.

Prețul unui abonament : 36 lei — anual; 18 lei — pe șase luni.

amatorii de sport se pregătesc pentru anul 

olimpic 1972 !

ALMANAHUL „SCiNTEIA" 1972
• Vă oferă un amplu tur de orizont asupra Jocu

rilor olimpice de la Sapporo și Munchen
Vă proiectează cele mai interesante secvențe din 
filmul olimpiadelor moderne
Vă prezintă palmaresul olimpic românesc din 
1924 și pînă azi

„CUNOAȘTEțl ACEASTĂ ROMÂNIE PITOREASCĂ ?“
Un ghid ideal pentru concediu :

• Circuite de 3, 7 șl 10 zile în zone dintre cele 
mai frumoase • Sugestii pentru excursiile de siîrșit 
de săptămînă • înainte de a pleca la drum, vă in
formăm despre : mijloacele de transport, posibili
tățile de cazare, obiectivele turistice cele mal im
portante • Recomandări practice pentru drumeți și 
automobiiiști.

**
*

.V*

Cupa campioanelor europene la 
șah a continuat la Vrnjacka Banja, 

. cu disputarea partidelor din run
da a 8-a. Maestra româncă Eli- 
sabeta Polihroniade (cu piesele albe) 
a invins-o pe olandeza Timer. Lide
ra clasamentului, Veroezi, a pierdut 
la Konarkowska-Sokolov, iar Gorda- 
na Iovanovici a cîștigat la Eigen
mann. Partida dintre Erenska și 
Gaprindașvili s-a încheiat cu victo
ria campioanei mondiale. A fost 
consemnată remiza in partida Was- 
nesky—Gheorghieva. Partida Ivanka— 
Vokralova s-a întrerupt.

în clasament conduce Veroezi (Un
garia) cu 5,5 puncte, urmată de 
Ivanka (Ungaria) — 5 puncte (2), 
Polihroniade (România) — 5 puncte 
(1), Konarkowska-Sokolov (Iugosla
via), Erenska (Polonia) — 4,5 puncte 
(1), Gaprindașvili (U.R.S.S.) — 4,5
puncte, Vokralova (Cehoslovacia) — 

(Bulgaria)i puncte (2), Gheorghieva 
— 4 puncte (1), etc.

( 
j

VICTOR RĂNGHEL (Ploiești), arbitrul principal în meciul fe
minin de volei Peniciiina-Iași — I.E.F.S. ne-a declarat :

^.Ca unul care am arbitrat și primul. joc al Penicilinei-Iași cu 
C.P.B. la începutul sezonului voleibalistic, îmi dau seama că jucă
toarele ieșence au evoluat ca tehnică și tactică foarte mult. Ieri, jucă
toarele gazde, care aproape că nu s-au schimbat de la începutul și 
pină la sfîrșitul partidei, au atacat în primele două seturi în torță, 
combinînd mult și destul de variat lingă fileu. în această parte ă me
ciului, ca de altfel și în ultimul set, ieșendele n-au greșit nici un ser
viciu.

De ce au pierdut totuși setul al treilea ? Pentru că au încetinit rit
mul de joc, concluz'onind, după rezultatul primelor două seturi, că vor 
cîștiga ușor. Relaxarea a creat și celor mai bune jucătoare — Do- 
brescu, Aurelia Căunei-Ichim și Nadia Bruma — lipsă de promptitu
dine la blocaje, greșeli la servicii. Consider că acest set nu l-au cîștigat 
jucătoarele de la I.E.F.S., ci s-a autoînvins Penicilina. Cu .tot ritmul 
lent, adoptat de ambele echipe, au fost create și multe faze spectacu
loase. care au plăcut publicului prezent în număr mare, într-o sală așa 
de mică cum este ..Voința".

Rețineți: „SE REAPRINDE FLACĂRA OLIMPICĂ 
și „CUNOAȘTEȚI ACEASTĂ ROMÂNIE PITO
REASCĂ î"
Două capitole pentru actualii și... viitorii ama
tori de sport. 32 de pagini in culori tipărite în 
condiții grafice speciale
Două dintre numeroasele surprize oferite de

NATAȚIE. Cu prilejul ___ __
curs de natație desfășurat la Sydney, 
celebra campioană australiană Shane 
Gould a stabilit un nou record mon
dial in proba de 1 500 m liber cu per
formanța de 17'00”6/10. Vechiul record 
era de 17’19”2/10 și aparținea sporti
vei americane Cathy Calhoun.%

POLO PE APA. — în prima zi a 
turneului internațional de polo pe 
apă, care se desfășoară în Berlinul 
occidental, echipa orașului Barcelo
na a învins cu 10—3 (2—0, 5—0, 2—1,
1— 2) formația iugoslavă Kotor. în 
alte două jocuri disputate s-au în
registrat următoarele rezultate : se
lecționata Berlinului occidental—An
vers (Belgia) 8—3 (2—1, 2—0, 2—1,
2— 1) ; Hamburg—Viena 
2—1, 3-1, ‘

probă, în clasamentul individual fe
minin al „Cupei Mondiale" conduce 
Annemarie Proell cu 45 de puncte, ' 
secundată de Jacqueline Rouvier — 
40 puncte, Frangoise Macchi — 35 
puncte, Isabelle Mir (Franța) — 15 
puncte etc.

• Proba masculină de coborîre din 
cadrul concursului internațional de 
schi de la Val d’Isere a fost cîștigată 
de cunoscutul campion austriac Karl 
Schranz. El a realizat timpul de 
2’06”58/100, fiind urmat de compatrio
tul său Heini 
și elvețianul 
(2’06”90/100)

nuloviei (Iugoslavia) a învins
6—4, 6—3 cuplul american Srnith, 
Richey. Perechea ciștigătoare în fina
lă va primi trofeul ..Marcel Ber
nard".

3—0).
8—3 (0—1,

în
de .
i-au disputat partidele în-

cadrul turneului inter- 
șah de la Palma de

Messner (2'06”87/100)
Michel Daetwyler

în cursa ciclistă de 
(echipe de 3 alergători), 

se desfășoară pe velodromul

ȘAH. — 
național i 
Mallorca s- 
trerupte din rundele anterioare. Ma
rele maestru iugoslav Liubomir Liu- 
bojevici l-a invins în 75 de mutări 
pe Bellon. S-au încheiat remiză par
tidele : Larsen—Donner, Kenne—Me
dina și Tatai—Csom. tn clasament, 
după nouă runde, conduce Liuboje- 
vici (Iugoslavia) cu 7,5 puncte, se
cundat de Larsen (Danemarca), Pan- 
no (Argentina) și Portisch 
T- cu cite 
(S.U.A.) -

CICLISM.
șase zile 
care , .. . - _______
acoperit din Zurich, conduce echipa 
formată din vest-germanii Schulze și 
Peffgen și. elvețianul Spanh cu 287 
puncte. îi urmează Bugdahl-Kemper 
(R. F. a Germaniei) - Louis Pfennin- 
ger (Elveția) cu 230 puncte și Post 
(Olanda) - Sercu (Belgia) - Schneider 
(Elveția) cu 90 puncte.

HOCHEI PE GHEAȚA. - Dispu
tat la Bratislava, în fața a 11 000 de 
spectatori, meciul internațional de 
hochei pe gheață dintre reprezentati
vele Suediei și Cehoslovaciei s-a 
încheiat cu scorul de 3—1 (2—0, 1—1, 
0—0) in favoarea jucătorilor suedezi. 
Au marcat pentru oaspeți Ahlberg, 
Nilsson și Wickberg. Golul echipei 
gazdă a fost înscris de Stastny.

BOX. — Boxerul argentinean Nico- 
lino Locche și-a păstrat titlul de 
campion mondial la categoria semi- 
mijlooie (clasa juniori), învingînd la 
puncte in 15 reprize pe columbianul 
Antonio Cervantes. Meciul s-a desfă
șurat la Buenos Aires și a fost urmă
rit de 22 000 de spectatori.

(Ungaria) 
Reshevsky6,5 puncte,

6 puncte etc.
Concursul de 
a continuat cu desfașu- 

de coborîre.
schi de laSCHI. —

Val d’Isere _ ------ ...
zarea probei feminine
Victoria p revenit francezei Jacque
line Rouvier (in virstă de 22 de ani) 
cronometrată cu timpul de I’26”89/100. 
Principala favorită a cursei, austria
ca Annemarie 'Proell, s-a clasat pe 
locul doi cu 1'27”26/100. în urma 
rezultatelor Înregistrate în această

TENIS. — Finala competiției euro
pene de tenis pe echipe se va des
fășura intre selecționatele Italiei și 
Spaniei. Iată rezultatele tehnice ale 
celor două meciuri semifinale : Ita
lia—Cehoslovacia 2—1 (Pantta—Zed- 
nik 3—6, 6—3, 6—4 ; Hrebec—Pietran- 
geli 6—3, 6—1 ; Pantta, Pietrangeli— 
Zednik, Hrebec 4—6, 5—7, 10—8, 6—4, 
6—1) ; Spania—R. F. a Germaniei 
3—0 (Orăntes—Pohmann 6—2, 
Gisbert—Engert 6—4, 6—2 ; Munoz, 
Guerrero—Pohmann, Engert 9—7. 
6-3, 6—3).

• Paralel cu turneul campionilor la 
tenis, în sala ,,Pierre de Coubertin" 
din Paris se desfășoară și o probă de 
dublu bărbați. în semifinale, perechea 
Jan Kodes (Cehoslovacia), Zeliko Fra-

6-2 ;

FOTBAL. — învingînd selecționata 
Peru cu scorul de 1—0 (0—0) în pre
liminariile olimpice (zona sud-ame- 
ricană), echipa Braziliei s-a calificat 
pentru turneul final de fotbal al 
jocurilor olimpice de Ia Munchen. 
Brazilia va lua parte astfel pentru 
a cincea oară la faza finală a tur
neului, după ce a fost reprezentată 
la Helsinki, Roma, Tokio și Citidad 
de Mexico.

BASCHET.
tru optimile 
Campionilor 
masculin, echipa Akademic Sofia a 
întrecut cu 105—92 (42—48) formația 
Flamingos Haarlem (Olanda). învin
gători și in primul joc (94—92),
baschetbaliștii bulgari se califică 
pentru sferturile de finală.

— în meci retur pen- 
de finală ale „Cupei 

Europeni" la baschet

se poate ușor observa 
cooperației de a avea, 
preț, „edificii mărețe". Să 
precizare : in măsura in care servi
ciile pe care casele de modă le pot 
oferi sînt solicitate de populație, au 
un nivel calitativ ridicat, se pot pres
ta fără cheltuirea unor sume fabu
loase pentru ziduri, mobilier de lux 
ș.a., ele sînt, evident, necesare. Din 
păcate, tendința actuală a anumitor 
coordonatori locali ai • cooperației 
meșteșugărești pare dictată nu de ra
țiuni economice și sociale, ci — așa 
cum am văzul — de ambiții granrlo- 
mane. Dacă ar fi să se dea curs do
cumentațiilor depuse la UCECOM 
pentru asemenea edificii ar trebui 
cheltuit un fond egal cu aproape tot 
ce a investit cooperația meșteșugă
rească in decursul a trei ani de zile, 
1961—1963 !

Sarcina cooperației meșteșugărești 
este aceea de a asigura o gamă cît 
mai largă de servicii. După cum se 
știe, în acest domeniu, sînt deocam
dată serioase rămîneri în urmă. Cu 
atit mai uimitor este faptul că uniu
nile cooperației meșteșugărești din 
județele Prahova. Bacău. , Sibiu. Bra
șov, cea din municipiul București 
și-au propus să înalțe case de mode, 
în timp ce nu au asigurat încă nici 
măcar minimum necesar de spațiu 
de deservire în»zone importante ale 
localităților unde își desfășoară ac
tivitatea. în cazurile menționate, nu
mărul mediu de unități de servire 
(la 1 000 de locuitori) se află sub me
dia pe țară, ea însăși cu mult sub ni
velul cerințelor. Să luăm exemplul 
Ploieștiului : în cartierele Nord și Re
publicii, cu o populație de 25 000 și 
respectiv 6 500 de locuitori, funcțio
nează doar 20 de unități de servire, 
care dispun doar de 1 550'mp (față 
de 3150 mp. cît impun normele în 
vigoare). Cei 6 500 de locuitori din 
cartierul Vest nu dispun, in prezent, 
de nici un atelier. în Capitală, situa
ția este. asemănătoare : cartierul Ti
tan, de exemplu, dispune doar de 10 
la sută din necesarul de unități. In
suficiența spațiilor face ca aici să-și 
desfășoare activitatea, la dispoziția 
populației, doar circa 400 de coope
ratori, față de 1 600 cîți ar fi nece
sari. Drept urmare, populația este o- 
bligată sâ parcurgă kilometri întregi 
pentru a-și putea satisface cererile 
curente : întreținerea îmbrăcăminții, 
repararea incălțătnintei, a obiectelor 
de uz casnic ș.a. Iată de ce apare fi
rească Cerința ca din fondurile de in
vestiții ale cooperației meșteșugă
rești să se realizeze, cu prioritate. în 
momentul de față, obiective de strin
gentă necesitate, unități care să , se 
adreseze publicului larg.

Situația este asemănătoare în mul
te locuri. Ea este întreținută, și mai 
mult de încetineala cu care întreprin
derile județene de construcții „atacă" 
obiectivele meșteșugărești, atelierele 
obișnuite de reparații, de comandă și 
întreținere. Pare ciudat însă că, a- 
tunci cind este vorba de o casă de, 
modă, atitudinea se schimbă ca prin

farmec. La Arad, de exemplu, unde 
lucrările de investiții în 
prestări de servicii ale 
meșteșugărești sînt în 
planul pe acest an 
aprecierile specialiștilor 
va putea realiza cu aproape 
din volumul prevăzut ; un număr 
însemnat de unități, destinate satis
facerii cerințelor a mii și mii de ce
tățeni, urmează a fi puse astfel la 
dispoziția publicului cu întîrziere, din 
„lipsă de capacitate a constructoru
lui". Dar consiliul popular județean, 
deși nu a izbutit să găsească o solu
ție pentru depășirea situației se/nna- 
late, pentru mobilizarea constructo
rului, a dat în scris că, pentru con
struirea casei de modă, „va asigu
ra întreaga capacitate de lucru !“.

Nu discutăm aici cazul unei case 
de modă sau al alteia, ci tendința 
unor uniuni județene ale cooperației 
meșteșugărești care, din grandoma
nie, cu cheltuieli nejustificat de 
mari, inutile, vor să realizeze edifi
cii „impunătoare".

Modul nefundamentat, păgubitor în 
care se utilizează uneori fondurile de 
investiții se referă și la alte obiective 
ale cooperației meșteșugărești. Un 
studiu — întocmit, nu demult, de 
UCECOM — consemnează că sînt 
încă numeroase unități meșteșugă
rești noi care nu și-au dovedit efi
ciența. Astfel, durata calculată' de a- 
mortizare a anumitor investiții pare, 
la prima vedere, de domeniul fante- 

-ziei : pentru complexul de deservire 
din Orăștie (județul Hunedoara) — 
52 de ani ; pentru cel de la Toplița 
(județul Harghita) — 90 de ani ; pen
tru cel de la Bujoru (județul Galați) 
— 134 de ani ; pentru stația autoser- 
vice din Arad — 59,3 ani ; pentru cea 
de la Baia Mare — 62,4 ani ; pentru 
cea de la Bacău — 116.7 ani etc. Sînt 
termene cărora, după cite ne-au asi
gurat specialiștii, unele construcții 
nici măcar nu vor reuși să le supra
viețuiască. In cazurile de față, evi
dent, nu avem de-a face cu o orien
tare greșită a profiielor. S-au creat, 
însă, unități fără o analiză suficientă 
a cerințelor populației, fără o funda
mentare judicioasă a amplasamen
tului, a soluției constructive, 
mului posibil al solicitărilor.

Faptul că UCECOM a 
să adopte, în ultima vreme, 
ție mai realistă, solicitînd 
mentare temeinică a cererilor de in
vestiții (inclusiv pentru casele de 
modă) venite din partea organe
lor locale ale cooperației mește
șugărești, este un lucru bun. Rea
lizarea unor obiective pentru pres
tări de servicii eficiente, în con
formitate cu cerințele stringente 
ale populației, depinde însă și de 
măsura în care consiliile populare, 
uniunile județene vor înțelege că nu . 
masivitatea, luxul nejustificat, risipa 
de podoabe arhitecturale costisitoare 
sint esențiale, că nu ele constituie 
reperele unui nivel superior al de
servirii. Cetățenii așteaDtă de la cno- 
perația meșteșugărească 
splen',''-i’’e. ci, în primul 
cii mai multe, mai bune, 
tor organizate.

unități de 
cooperației 

restanță, 
— după 

— nu se 
1/4

a volu-
început 
o pozi- 
o argu-

nu fast si 
rind. servi- 
corespunză-
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ministru al Japoniei,
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au supus, de asemenea,MINISTERIAL AL C. E. E

ÎN PROBLEMELE AGRICOLE

nevoite să evaoueze mai 
din jurul localității Dam-

ale 
tru- 

au 
no-

șomajului a muncitorilor britanici din 
'(Middx)

tind un

• A FOST RESPINSĂ CEREREA S.U.A. PRIVIND ÎNCEPEREA 
IMEDIATĂ DE NEGOCIERI

Manifestație de protest împotriva 
Felfham

Ziua națională a Bahrei- 
nului va sărbătorită, începînd 
din acest an, la 16 decembrie, s-a 
anunțat oficial in capitala emiratului.

TOKIO 12 (Agerpreș). — In ca
pitala Japoniei continuă demonstra
țiile de masă ale oamenilor muncii 
împotriva acordului japono-ameri- 
can privind Okinawa, care prevede 
retrocedarea insulei fără lichidarea 
bazelor militare americane de pe 
ter toriul ei. Una din manifestările 
centrale a avut loc în cel mai mare 
parc al capitalei nipone. In cadrul 
mit’ngului de masă, convocat aici 
de organizațiile partidelor comunist 
și socialist, de organizațiile sindi
cale și de alte organizații demo
cratice, vorbitorii au condamnat a- 
cordul japono-american referitor Ia 
Okinawa și au cerut desființarea

bazelor militare americane de pe 
insulă.

Primul
Eisaku Salo, a declarat că va cere 
președintele S.U.A., Richard Ni
xon, să efectueze o amplă reducere 
a bazelor militare americane 
Okinawa. Premierul japonez a 
cizat că această cerere o va 
mula cu prilejul convorbirilor 
oficiale pe care le va avea cu 
ședințele S.U.A. in zilele de 7 
ianuarie, în localitatea americană 
San Clemente.

tn fotografie : imagini de Ia 
o demonstrație care a avut loc în 
urmă cu cîteva zile Ia Tokio.

CC. AL P.C

SESIUNEA CONSILIULUI
GENERAL AL F.S.M• ’ agențiile de presa transmit

BERLIN 12. — Corespondentul A- 
gerpres, Stefan Deju, transmite : în 
cadrul lucrărilor sesiunii Consiliului 
General al Federației Sindicale Mon
diale, care se desfășoară în capitala 
R.D.G., a luat cuvîntul șeful delega
ției române, Gheorghe Petrescu, 
vicepreședinte al Consiliului Central

al U.G.S.R. Vorbitorul a scos în evi
dență, în intervenția sa, succesele do- 
bîndite de poporul român în con
strucția socialistă, contribuția însem
nată a sindicatelor la făurirea noii 
societăți în țara noastră, a expus po
ziția U.G.S.R. în unele probleme ale 
vieții sindicale internaționale.

cAMBODGiA Puternice acțiuni
ale forțelor patriotice in jurul

Pnom Penh-ului
PENH 12 (Agerpreș). — 
principalele puncte de a- 

Pnom Penh-ului — colina 
kilometri

PNOM 
Unul din 
părare a 
Pnom Baset, situată la 18 
de capitală — a fost abandonat de 
către trupele lui Lon Noi, în urma 
unor atacuri puternice declanșate de 
patrioții khmeri. Această poziție, 
după cum apreciază agenția France 
Presse, era de o mare importanță 
pentru armata lui Lon Noi în rezis
tența pe care o opune presiunii uni
tăților forțelor de .rezistență.

CONSILIULUI

Retragerea intervine la o săptă- 
mînă după căderea unei alte poziții 
a centuri! de apărare a Pnom Penh- 
ului, baza de la Batdoeng, și într-un 
moment în care acțiunile forțelor 
patriotice se intensifică în jurul ca
pitalei.

Totodată agenția France Presse, ci- 
comunicat al comanda

mentului sud-vietnamez, anunță că 
urma atacurilor susținute 

forțelor patriotice cambodgiene, 
pele sud-vietnameze, — care 
pătruns în Cambodgia la 22 
iembrie, pentru a sprijini forțele ar
mate ale regimului de la Pnom Pemh, 
— au fost 
multe baze 
ber.

Patrioții 
unui tir de rachete aeroportul capita
lei, aflat la 8 km de Pnom Penh, și 
au atacat un post lonnolist instalat în 
apropierea căii ferate, la 8 km de lo
calitatea Pochentong.

Conflictul de muncă din
tre sindicatul muncitorilor 
metalurgiști și patronat din 
regiunea Bremen s a *ncheiat 
simbătă cu victoria muncitorilor. 
Fără a mai aștepta recomandările co
misiei de conciliere, luînd ca model 
formula soluționării conflictului din 
Baden-Wiirttemberg, cele două părți 
au semnat un nou contract colectiv de 
muncă, potrivit căruia cei 57 000 de 
muncitori din regiune obțin satisfa
cerea revendicărilor lor salariate, in
clusiv pentru perioada octombrie- 
decembrie cit a durat conflictul de 
muncă.

Președintele Republicii 
Costa Rica,Jose Fi^iercs Ferrer> 
a condamnat, în cadrul unei cuvîn- 
tări radiotelevizate, elementele reac
ționare care se opun adoptării unor 
proiecte de legi aflate în dezbaterea 
Adunării legislative, recurgînd la acte 
de violență. Unul din aceste proiecte 
prevede stabilirea de impozite pe be
neficiile capitaliștilor și desființarea 
impozitelor pe veniturile micilor pro
ducători.

Conducerea Universității 
din Bilbao unde’în ultimul timp> 
au loc manifestările de masă ale stu
denților, care revendică democratiza
rea sistemului de învățămînt, a adop
tat hotărirea privind închiderea ulti
mei sale facultăți, cea de medicină. 
După cum s-a mai anunțat, la 26 no
iembrie, tot din cauza demonstrațiilor 
studențești, a fost închisă facultatea 
de științe economice a Universității 
din Bilbao, iar apoi cea de științe 
naturale.

David Packard, ministru 
adjunct al apărării, și-a 
prezentat demisia p^ședmte- 
lui Nixon. Demisia a fost acceptată. 
Packard, care este considerat a doua 
personalitate a Pentagonului, a decla
rat că demisia sa este determinată de 
motive strict personale.

liției, anunță agenția Reuter. Suspen
darea garanțiilor constituționale a 
fost hotărîtă de președintele Ferdi
nand Marcos, în luna august a . în 
urma unui incident petrecut la N. 
în timpul unei reununi politice a u>. 
ziției, soldat cu moartea a opt pei 
soane și rănirea altor 96.

In colaborare cu Arhiva națio
nală de filme din București, 
Arhiva de filme din R.D. Ger
mană a organizat la Dresda, 
Leipzig și Berlin o retrospec
tivă a filmului românesc de a- 
nimație. Cu acest prilej au 
fost prezentate 14 filme de de
sene animate, produse in pe
rioada 1927—1969.

0 bombă a explodat sîm- 
bătă după-amiazătntr un ma_ 
gazin cu public din Belfast. Patru 
persoane au fost ucise, iar 19 rănite, 
dintre care mai multe se află in stare 
gravă. . Magazinul în care s-a pro
dus explozia se află situat în cartie
rul protestant Shakill Road.

La Montevideo au luat sflr_ 
șit lucrările celei de-a șaptea adunări 
generale a organizației „Asistența re
ciprocă petrolieră a statelor latino- 
americane — Arpei". în cursul lucră
rilor s-a hotărît ca membrii 
A R.P.E.L. să promoveze o politică 
comună în domeniul petrolului. De 
asemenea '
membre să adopte sistemul metric 
decimal.

Președintele ecuadorian, 
Jose Maria Velasco Ibarra, a condam
nat recenta hotărire a Camerei Re
prezentanților din S.U.A., care a votat 
pentru suspendarea ajutorului econo
mic acordat Ecuadorului. După cum 
s-a mai . anunțat, guvernul' de la . 
Quito, exercitîndu-<și drepturile su
verane asupra apelor sale teritoriale 
extinse la 200 mile marine, a seches
trat și a obligat Ia plata unor amenzi 
în valoare de 1 200 000 dolari navele 
de pescuit nord-americane care au 
nesocotit legile ecuadoriene.

Curtea Supremă din Fili- 
pinO a botărît reintroducerea ga
ranțiilor constituționale și anularea 
„puterilor excepționale" aoordate po-

monedelor occidentale, respectiv 
după devalorizarea oficială a dola
rului, în acest scop, afirmă decla
rația, țările membre ale ,C.E:E. sînt 
gata „să participe la negocieri globa
le, pe baza avantajului reciproc, 
negocieri care să comporte un efort 
din partea tuturor părților intere
sate".

Cealaltă problemă de pe ordinea 
de zi a reuniunii — condițiile de a- 
plicare a politicii comunitare a pes
cuitului celor patru țări candidate — 
a fost rezolvată parțial. între „cei 
șase", pe, de o parte, Marea Brita- 
nie, Irlanda și Danemarca, pe de altă 
parte, s-a ajuns la un acord potrivit 
căruia trei țări candidate au acceptat 
ca, în perioada de tranziție de zece 

'ani, limita zonei 
va fi de 12 mile, 
urmind să intre, i 
vederi care vor fi negociate ulterior.

BRUXELLES 12' (Agerpreș). — 
Prelungită pină în zorii zilei de du
minică, reuniunea Consiliului Mi
nisterial al C.E.E. a luat sfîrșit fără 
ca cele două grupe de probleme 
aflate pe. agenda convorbirilor celor 
șase miniștri de externe să fi fost 
rezolvată integral și în mod satisfăcă
tor pentru toate părțile interesate. în 
ce privește primul punct de pe ordi
nea de zi. după dezbateri aprinse și 
controversate, Consiliul Ministerial 
a respins cererea S.U.A. privind în
ceperea imediată a unor negocieri 
cu C.E.E. in probleme agricole și 
comerciale, în declarația, dată pu
blicității la . sfîrșitul dezbaterilor, 
Consiliul afirmă că este de acord cu 
principiul inițierii în viitorul apro
piat a unor negocieri „limitate". Dar, 
adaugă declarația, acordurile care ar 
putea rezulta din aceste negocieri 
nu vor intra în vigoare decît după 
realinierea ..de drept" a parității

PARTIDULUI

naționale exclusive 
!, după această dată 
in vigoare alte pre-

(Agerpreș). — La 
loc prima ședință

GILBERTO VIEIRA A FOST
REALES SECRETAR GENERAL

AL C.C. AL

COLUMBIA

Criza monetara
interoccidentală• ••

membri favo- 
tendințele de

„Euratomiiluî

BOGOTA 12
Bogota a avut 
plenară a Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Columbia, 
ales de recentul congres ai partidu
lui. Plenara a ales Comitetul Exe
cutiv al C.C. și l-a reales pe Gil
berto Vieira in funcția de secretar 
general al Comitetului Central al 
partidului.

La baza de la Vandenberg 
(California) a avut loc simbătă, 
orele 20 și 47 minute G.M.T., 
lansarea cu ajutorul unei ra
chete americane de tip „Scout“ 
a satelitului britanic „Ariel-4“. 
Un purtător de cuvint al NASA 
a făcut cunoscut că satelitul, in-- 
greutate de 100 kg., s-a înscris 
pe o orbită circulară la o alti
tudine de aproximativ 550 k.m. 
Misiunea lui principală este 
studierea straturilor superioare 
ale ionosferei, mai ales in tim
pul producerii.de furtuni mag
netice, a undelor radio de joasă 
frecvență, aparatura satelitului 
fiind prevăzută a funcționa cel 
puțin un an.

s-a recomandat țărilor

în domeniul folosirii 
energiei atomice. Așa 
cum sublinia agenția 
citată mai sus, Eura- 
tomul a pășit dintr-un 
impas în altul, moti
vul acestei evoluții 
fiind — după părerea 
aceleiași agenții _ — 
faptul că în organiza
rea cercetărilor știin
țifice nu se ține seama 
de interesul propriu
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JANE FONDA - 
ÎNTR-UN TURNEU 

ANTIRĂZBOINIC

a purtat bijuterii în valoare de 3 
milioane dolari. Pentru ca podoabe
le celebrei actrițe să fie in deplină 
siguranță, la petrecere erau pre- i. 
zenți mai mulți polițiști (deghizați), ) 
decit musafiri. Și aceasta in timp 1 
ce alți colegi de breaslă de-ai lui ’ 
Liz, spre exemplu cei din Anglia, t 
se luptă din greu cu șomajul. Date ■ 
recente furnizate de sindicatul ar
tiștilor .britanici arată că procentul l 
șomerilor mirtiali si totali in rîniîtll-’j’
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Cunoscuta actriță de film Jane 
Fonda se afirmă in continuare și ca 
o neobosită militantă pentru pace.

Recent a vrut să plece in Viet-,
■namul de.stid pentru-a susține acolo,.,, . .<....... . - ; -- . ..
împreună cu actorul Donald Sut- șomerilor parțiali și totali in rinduT;. 
herland, spectacole antimilitafiste și actorilor a atins cotefără prece- - 
antirăzboinice in fața soldaților a-- 1 ! --i—n» /
mericani. Pentagonul a refuzat să-i 
acorde viză. Jane Fonda nu s-a dat 
insă bătută și a pornit intr-un tur
neu cu același conținut prin diferite 
unități americane staționate in Asia.

Este un răspuns demn la turneul 
actorului Bob Hope care, după cum.: 
arată actrița, întreprinde o rușinoa
să campanie in favoarea războiului 
in diferite teatre, spectacole de re
vistă, baruri, din Hawai, Japonia, 
Filipine, Okinawa și Guam.

dent in intreaija perioadă postbelică.

DIAGNOSTICIANUL 
ELECTRONIC

Un aparat electronic pentru diag
nosticarea cu maximum de opera
tivitate și de precizie a maladiilor 
cardio-vasculare a fost realizat in 
R.S.S. Armeană. Este suficient să se 
comunice aparatului numai un sfert 
din datele de care au nevoie car
diologii pentru ca diagnosticianul 
electronic să emită o decizie. La 
centrul de calcul al Academiei de 
Științe din R.S.S. Armeană a avut 
loc „examenul de ~ maturitate" al 
dispozitivului pentru diagnostic ; a- 
paratul a avut de rezolvat peste 30 
de dosare privind maladii congeni
tale ale ’ inimii. De fiecare dată 
diagnosticul s-a dovedit exact. Dis
pozitivul poate fi utilizat ’pentru 
supravegherea bolnavilor de infarct 
miocardic și pentru controlarea evo
luției postoperatorii a pacienților.

Comitetul național al 
Partidului republican din 
S.U.A. a convocat Convenția na
țională a partidului, la 21 august 
1972, în vederea desemnării candida
tului partidului la alegerile preziden
țiale din 1972.

Curtea Supremă a Repu
blicii Chile a hotărît ca „Andes 
Copper Mining", filială a marelui 
concern nord-american „Andes Cop
per Mining", să plătească fiscului chi
lian 1 169 965 dolari. Această sumă va 
fi încasată ca urmare a „profiturilor 
suplimentare" realizate de firmă res
pectivă prin modificarea intervenită 
în rata de schimb a monedei naționa
le chiliene — escudo-ul.

PARIS 12 (Agerpreș). — Pierre 
Mendes France, fost prim-ministru 
al Franței, semnează un articol în 
influentul cotidian parizian' „Le 
Monde" pe marginea actualei crize 
monetare interoccidentale. între al
tele, Mendes France consideră că 
este inutil să se negocieze asupra 
unor noi parități monetare atît t:mp 
cit nu se iau măsuri împotriva cau
zelor înseși care au generat criza. 
Afluxul de capitaluri speculative, 
care se deplasează în mod continuu 
dintr-o țară occidentală în alta, în 
funcție de nivelul dobinzilor acor
date, speranțele sau temerile devalo
rizării sau reevaluării constituie 
unul din factorii cei mai îngrijorători 
ai dereglărilor monetare din ultimii 
ani, afirmă Mendes France. „Nici o 
reformă monetară globală — susține 
el — nu va fi viabilă dacă probleme
lor pe care le ridică instabilitatea 
mișcărilor de capital nu li se va găsi 
o soluție permanentă".

★
WASHINGTON 12 (Agerpreș). — 

Senatorul american Jacob Javits « 
cerut simbătă colegilor săi să 
un proiect de lege în baza

președintele S.U.A. să f;e autorizat 
să modifice paritatea dolarului față 
de prețul aurului.

★
La sfîrșitul acestei săptămîni, evo

luția dolarului pe p’ețele monetare 
occidentale a fost sinuoasă. în timp 
ce Ia bursele din Tokio, Paris, Ma
drid, cursul dolarului a continuat să 
scadă, pe piețele din Frankfurt, Lon
dra, Bruxelles și Amsterdam^ el s-a 
oprit din evoluția descendentă. Acest 
din urmă fenomen este explicat de 
specialiști, pe de o parte, prin con
vingerea pe care o capătă speculatorii 
și alți deținători de capitaluri că 
viitoarea reuniune a „grupului ce
lor 10“ de Ia Washington nu va fi în 
măsură să pună la punct o soluție 
generală pentru actuala criză mo
netară (deci nu se va produce o deva
lorizare a dolarului), iar pe de altă 
parte, prin intervențiile masive pe 
care unele bănci centrale le-au făcut 
pe piața liberă pentru a limita des
creșterea cursului 
cane.

ceilalți 
rizează . 
supranaționalitate. în 
aceste- condiții, ada
ugă ziarul vest-ger- 
man, tot ce se poate 
spera cu prilejul reu
niunii din 20 decem
brie (data stabilită 
pentru o nouă reuni
une a miniștrilor „ce
lor șase") — este o 
soluție de compromis, 
ce va purta pecetea 
provizoratului. Intra
rea Angliei, ca și a al
tor țări în Piața co
mună, va adăuga ine
vitabil noi elemente 
de dispută în cadrul 
Euratomului. „Eura- 
tomul — conchide 
„Libre Belșique” — 
este o organizație mu
ribundă și cei mai 
buni medici care ve
ghează la căpătîiul său 
nu mai pot face mare 
lucru". ‘ 
cicolul 
care îl 
supra 
cadrul ____
ilustrînd contradicțiile 
unor asemenea gru
pări închise, aceas
tă stare de lucruri 
mai îmbrățișează și un 
alt aspect, și anume 
faptul că numeroși oa
meni de știință care 
lucrează în cadrul Eu
ratomului se văd puși 
în fața perspectivei, 
deloc îmbucurătoare, 
de a râmîne pe dru
muri.

con-

aprobe 
căreia

Dincolo de fas- 
de lumină pe 
proiectează a- 
relațiilor din 
Pieței comune,

a 
asemenea

monedei ameri-

(Agerpreș)

cînd & 'prevăzută

tfiind, praciic.
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prelucrare a 
agro-animcilie-

La o serată dată recent de baronul 
Guy de Rothschild, Elisabeth Taylor

Intr-un cuvint, 
simple apăreau 

In promisiunile 
pe atit de difi-
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ț

*

*

*

*
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de voturi față 
„National" — 

clasat pe locul

In fotografie.: Jane Fonda ras- 
punzind întrebărilor puse de ziariști 
înainte ele a pleca in turneul a- 
siatic.

EXPECTATIVE

„Euratomul este in 
criză", transmitea zi
lele trecute din Bru
xelles agenția France 
Presse, după consuma
rea ședinței ministeri
ale ce trebuia să a- 
dopte programul de 
cercetări și bugetul pe. 
anul 1972 al acestui 
organism, precum și 
finanțarea cercetărilor 
pe următorii' trei ani. 
în. trecut, un dezacord 
pe o astfel de temă, 
scrie „Libre Belgique", 
„era un fapt curent și 
el nu influența bugetul 
C. E. E. Acum, însă, 
cînd s-a pășit la inte
grarea mai accelerată
a organismelor Pieței 
comune, unul din ca
pitolele bugetului co
munitar se prezintă cu 
un spațiu alb". Ziarul 
bruxellez iși exprimă, 
în continuare, temerea 
că o criză a Eurato
mului se va repercuta 
asupra întregului sis
tem al cooperării eco- 

. nomice dintre cei șase 
membrii ai Pieței co
mune, adîncind și mai 
mult contradicțiile e- 
xistente între aceștia.

De fapt, divergen
țele din cadrul Eura
tomului se exprimă in 
mod manifest de circa 
zece ani. răsfrîngîn- 
du-se asupra activită
ții științifice pe care 
este chemat s-o desfă
șoare acest organism 
vest-european, creat 
în scopul colaborării

pe care îl are o țară 
sau alta.

Comentînd situația 
existentă, ziarul vest- 
german „Frankfurter 
Allgemeine" scrie că, 
depășirea acestei si
tuații de impas presu
pune realizarea unei 
îmbinări intre intere
sele naționale și 
„comunitare". Or, 
mai aci este cheia 
tregii probleme, 
fiind că practica 
pînă acum 
tat că o 
îmbinare nu s-a dove
dit posibilă în 
dițiile respectivei co
munități. în mod con
cret, Franța preco
nizează ca cercetările 
nenucleare incluse în 
cadrul Euratomului, să 
fie stabilite pe bază 
bilaterală, de la guvern 
la guvern,

■ ; - .■ ■

cele 
toc- 
in- 
dat 
de 

ară-

i?

In timp ce miniștrii ;,celor șase' discutau bugetul pe anul 1972 al 
Euratomului, sute de cercetători științifici, amenințați cu șomajul în 
perspectiva eșecului convorbirilor, manifestau în fața clădirii unde 

avea loc ședința

La două săptămîni de la 
desfășurarea scrutinului 
Uruguayan, atmosfera po
litică nu s-a limpezit incă, 
mai dăinuie un anumit 
„suspense" legat de etapa 
reverificării sufragiilor și, 
în special, de centralizarea 
și totalizarea voturilor ce
lor 160 000 de flotanți — 
deși in general nu mai 
există vreun dubiu asupra 
succesului partidului „Co
lorado", alegerea ca preșe
dinte a actualului ministru 
al agriculturii, Juan Maria 
Bordaberry. 
asigurată.

Diferența 
de partidul 
(Blanco) — 
următor — este insă foar
te mică, sub 10 000 voturi, 
situație care, coroborată cu 
anumite heconcordanțe in
tre voturile obținute de di
verși candidați și totalul 
voturilor exprimate, a de
terminat acest din 
partid să formuleze o serie 
de acuzații de nereguli e- 
lectorale. Protestele aces
tui partid se intilnesc cu 
cele ale Frontului larg 
(Frente Anlplio) — forma
ția politică de stingă situa
tă pe locul imediat următor 
— ambele condamnînd, in 
plus, tărăgănarea excesivă 
a definitivării rezultatului 
scrutinului. Litigiul, care 
a căpătat proporții crescin- 
de, a fost supus Curții 
electorale, ceea ce înseam
nă o nouă prelungire a ex
pectativei. Aceasta nu poa
te insă depăși data de 1

martie, 
instalarea oficială a noului 
președinte.

Cert este că, indiferent 
de evoluția renumărării vo
turilor, in Uruguay a fost 
rupt acum tradiționalul bi
nom Colorado-Blanco, prin 
impunerea Frontului larg

URUGUAYi

ca o forță politică viabilă, 
la numai 8 luni de la crea
re. In legătură cu aceasta, 
trezește mult interes apro
piatul congres al „comite
telor de bază" — ale Fron
tului larg, reuniune conce
pută atit ca un for de ana
liză a rezultatului scrutinu
lui, cit și ca un mijloc de 
întărire organizatorică și 
politică a structurilor or
ganizatorice ale stingii — 
Frontul larg nefiind, așa

Tunisia și Suedia au 
semnat un acord de coope
rare economică,în baza căruia 
guvernul suedez va aoorda 41 milioa
ne de lire sterline pentru finanțarea 
unor proiecte tunisiene de sistemati
zare rurală, construcții de locuințe și 
dezvoltare industrială.

cum s-a subliniat, o sim
plă coaliție electorală, ci, in 
primul rind, o opțiune po
litică de perspectivă.

Pentru uruguayenii ae 
rind există însă și multe 
incertitudini, care nu se 
referă atit la variațiile re- 
verificării voturilor, cit la

ceea ce va urma pe tere
nul situației economice și 
sociale In ultimele zile, 
autoritățile au recurs la un 
șir de măsuri pentru a evi
ta o bruscă deteriorare a a- 
cestei situații, măsuri care 
vizează menținerea prețu
rilor și a cursului monetar 
la un anumit nivel, ca și a- 
tingerea unui echilibru în
tre importuri și , exporturi, 
prin restringerea drastică 
a primelor. Dar. după cUm

observă specialiștii, precum 
și comentatorii de presă, 
este vorba, de fapt, de ex
pediente administrative și 
nu de măsuri economice 
propriu-zise, singurele ca
pabile să aducă o reală a- 
meliorare. 
pe cit de 
soluțiile 
electorale, 
cile se prezintă ele la ora 
concretizării

Din puținele lucruri cer
te ce se pot înregistra deo
camdată, unul cel puțin a- 
tinqe limitele paradoxului: 
intr-o țară a cărei econo
mie se sprijină, in primul 
rind, pe exportul cărnii, 
firmele frigorifice trec, de 
multă vreme, pnntr-o a- 
cută stagnare. Aceasta in 
condițiile cînd Uruguayul 
dispune de peste 8 milioane 
de capete de vite și cam 25 
milioane de oi, la o popu
lație de sub 3 milioane lo
cuitori. Intr-o situație mai 
mult sau mai puțin simi
lară se aăsesc industria li
nei și pielei, ca și alte in
dustrii de 
produselor 
re. Este deci explicabil de 
ce temele fundamentale 
ale confruntării electora
le s-au referit fie la necesi
tatea modernizării struc
turilor social-economice u- 
ruguayene. fie la schimba
rea radicală a acestor 
structuri, așa cum preco
nizează programul Frontu
lui larg.

EMISIUNI 
STEREOFONICE TV

Primele emisiuni de televiziune 
stereofonice, deocamdată experi
mentale, vor avea loc incă in acest 
an in R. F. a Germaniei. Această 
inovație tehnică, realizată ■ de ing. 
S. Diresei de la Institutul de radio- 
tehnică din Miinchen, se bazează pe 
recepționarea a două sunete ; de 
pildă, dacă pe ecran o mașină se 
deplasează de la dreapta spre stin
gă, zgomotul provocat de ea se va 
produce mai intii la un difuzor din 
dreapta ecranului, apoi, urminddreapta ecranului, 
parcă traiectoria de deplasare, se va 
auzi in cel din stingă ecranului.

In afara unei sonorizări mai a- 
decvate, televiziunea stereofonică o- 
feră și alte posibilități. Prin fap
tul că transmite sunetul prin două 
difuzoare, din care se poate selec
ta numai unul, ea permite tele
spectatorilor să opteze pentru o 
emisiune fie in limba maternă, fie 
in limba vorbitorului, in cazul unui 
interviu etc. Același lucru se .poate 
realiza in timpul proiecției unui 
film : el va putea fi urmărit in ver
siune originală ori post sincronizat.

După cum s-a anunțat, și in Ja
ponia se lucrează la un sistem de 
televiziune stereofonic.

COMPANIA FORD 
AMENDATĂ 
POLUAREA

PENTRU 
AERULUI

dompania Ford a 
de un tribunal din 
10 000 dolari pentru 
privind depoluarea atmosferei. For&Vj 
a expediat peste 200 000 de auto
mobile și camioane către centrele 
de desfacere fără a le supune în 
prealabil controlului agenției pen
tru protecția mediului înconjurător, 
relatează ziarul „International He
rald Tribune".

fost amendată 
Washington cu 
violarea legii

■A.

AȘA ARATĂ FOBOS

■ ••• ■ '

Fobos — unul din cei dti sateliți 
ai planetei Marte — fotogișifiat de 
aproape, adică de la o distanță de 
3 400 mile, de către „Mcriner-7". 
Atrage atenția forma sa niregulată 
și un crater mare vizibil n prim- 
plan.

V
V
V Jt

«260

producerii.de

