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SUCCESE, DAR INEGALE, 
ÎN CREȘTEREA 

PRODUCTIVITĂȚII MUNCII
Ramuri economice, întreprinderi in care consumul de muncă este departe 

de a avea o dimensiune optimă, rațională

Economiștii argumentează : există 
un temei științific riguros care im
pune, în mod obiectiv, creșterea în 
ritm susținut a productivității mun
cii. Nivelul ei exprimă, în ultimă 
analiză, eficacitatea cu care este 
cheltuită munca socială, randamen
tul productiv al utilizării „zestrei" 
tehnice și resurselor umane la scara 
unei întreprinderi, ramuri și chiar a 
întregii economii naționale. Cu alte 
cuvinte, sporirea necontenită a pro
ductivității muncii are o importanță 
decisivă pentru asigurarea dinamis
mului nostru economic, fiind calea 
fundamentală pentru creșterea pro
ducției și a venitului național. Toc
mai de aceea, creșterea productivi
tății muncii este un obiectiv major 
al actualului plan cincinal și al în
tregii noastre activități economice.

Elocventă, pentru a ilustra impor
tanța covîrșitoare pe care o are spo
rirea sistematică a productivității 
muncii, este următoarea comparație : 
în 1965, un procent de creștere a 
productivității muncii echivala cu un 
plus de producție de 1.5 miliarde lei, 
în anul trecut — cu 2,7 miliarde lei, 
pentru ca la sfirșitul acestui cinci
nal sporul de producție respectiv să 
ajungă la circa 5 miliarde lei. 
Cu toții sîntem interesați in crește
rea în ritm susținut a productivită
ții muncii, în realizarea unei cit mai 
mari părți din sporul de producție

Ce a urmat 
după efectuarea 

studiului ergonomie?
Investigație reportericeasca privind
soarta unor investigații științifice

Asistăm, in vremea din urmă, la 
un proces îmbucurător, de tot mai 
mare anvergură : abordarea activi
tății economice, mai ales din indus
trie, și prin prisma factorului psiho
logic.

Nu s-ar putea spune, că pînă acum 
psihologia muncii a fost neglijată. 
Se poate dovedi, însă, că a excelat 
printr-o cercetare care s-a axat în 
special pe concluzii de interes teo
retic, experimentele întreprinse în 
mari uzine și combinate industriale 
n-au fost urmate obligatoriu de mă
suri practice și imediate. A prevalat 
o anumită orientare cu caracter ab
stract, de „știință pură". Or, din co
laborarea unor diverse ramuri ale 
științei — igienă, psihologie, socio
logie ș.a. — a rezultat un bogat ma
terial de sinteză și de orientare, cu 
deosebire important în direcția îm
bunătățirii condițiilor de muncă și a 
raționalizării muncii.

La ora actuală tot mai multe con
duceri de întreprinderi caută în er
gonomie — această „știință comple
xă a muncii" — pîrghii de creștere 
a răndamentului activității omului și 
utilajului. Directorul Uzinei de ma
șini electrice din Capitală, îng. Mir- 
eea Gheorghiu, preciza deunăzi : 
„Sîntem pe cale de a întreprinde o 
testare în uzină, pe tema timpului 
de lucru al conducătorului procesu
lui de producție. Apelăm la econo
miști, sociologi, psihologi și la alțl 
specialiști. Vom vedea că, din dife
rite motive, foarte puțin time ră- 
mîne conducătorului pentru exerci
tarea atribuțiilor sale de bază în în
treprindere". Bună și această testare. 
Dar pe urmă ec se va face ? Ce mă
suri vor urma ? La altă uzină din 
Capitală — „Automatica" — un psi
holog, însoțit de fng, Drăgomir Mi- 
cropol, profesor la școala profesio
nală, a analizat nu de mult rapor
turile dintre muncitorii vtrstnici și 
cei tineri : punctele de joncțiune ale 
preocupărilor acestora : modalitățile 
de influențare reciprocă în procesul 
muncii. Bună și această zonă de in
vestigație. Dar... dună aceea, ce s-a 
mal Întreprins 1 Deocamdată, mai 
nimic... Și. cu această ultimă între
bare, intrăm în fondul problemei. Ca 
în orice activitate, ca în oricare do
meniu, Investigația este abia înce
putul. Interesează cu deosebire ce 
măsuri practice se iau ulterior pen
tru menținerea unui bun climat de 
muncă în uzină, pentru . creșterea 
eficacității activității productive în 
uzină.

Testarea întreprinsă Ia „Automa
tica" a condus Ia unele concluzii in
teresante. Bunăoară, a fost depis
tată o categorie de tineri. ..obosiți". 
Obosiți de ce ? De irosirea timpului 
pe nimicuri, hălăduiata ne străzi, 
petreceri sistematice. Urmarea ? Tn 
timpul lucrului li se atenuează re

pe această cale, lntrucît creăm ast
fel resurse suplimentare atît pentru 
dezvoltarea economiei, cit și pentru 
ridicarea nivelului de trai al po
porului.

Acum, cînd ne apropiem de sfîrși- 
tul primului an al cincinalului, se 
ridică întrebarea : cum au înfăptuit 
unitățile economice sarcinile mo
bilizatoare, stabilite de partid, în di- 

flexele, intervine adeseori starea de 
somnolență. Și, atunci, din jenă sau 
din teama de a nu fi descoperiți, 
bravează cu sînt „epuizați". Produc
tivitatea muncii lor, în asemenea 
situație, este foarte redusă. S-a a- 
juns, deci, la o concluzie ; se cu
noaște direcția în care trebuie să se 
acționeze. Și totuși măsura concretă, 
acțiunea, întîrzie. Chipurile, se aș
teaptă... rezultatele generale ale cer
cetării.

Astfel, o investigație utilă și bine 
concepută e lipsită de valoarea prac
tică numai pentru simplul motiv că 
și aici, ca și în celelalte întreprin-

Ștefan ZIDARIȚA

(Continuare în pag. a IV-a) 

Am făcut
Că tinerii liceeni (victime ale formulei debitate 

de unii părinți: „destul am dus eu greul, cel puțin 
fiul meu si ducă o viață mai ușoară") aspiră la o 

muncă „de birou" — asta mai treacă-meargă, lucrul 
are o explicație, șubredă, dar. mă rog, explicație. 
Insă cînd tineri care au învățat o meserie și o 
practică de ani de zile cu seriozitate și competentă, 
urmează liceul seral in tdeea că astfel vor putea 
deveni funcționari, explicația nu se lasă prea ușor 
găsită.

— Avem mulți băieți buni în producție — .îmi 
spunea într-o zi șeful serviciului personal al uzi
nelor „1 Mai" din Ploiești — mulți dintre ei ur
mează liceul seral. Unii dintre ei insă, îndată ce 
obțin diploma de bacalaureat, 
aleargă la noi cu o cerere. 
Uite — spun ei — am luat 
diploma, sint bacalaureat, 
dați-mi o funcție la birou. 
Unii fac asta chiar știind că, 
lucrind ca funcționari, vor 
cîștiga mai puțin.

Am avut apoi prilejul, în aceeași uzină, să discut 
cu un asemenea tînăr. Lucrind de mai mulți ani ca 
sudor-lăcătuș, a urmat liceul serat. Acum, cînd l-a 
terminat, D Popescu a solicitat un post de teh
nician.

— De ce ? — l-am întrebat.
A ridicat din umeri apoi a Ingăimat ceva în 

sensul unei pretinse creșteri profesionale, ceva care 
suna mult a cuvinte mari și goale

— Ce face un tehnician ? — l-am mai întrebat.
— Un tehnician f întocmește fișe tehnologice pen

tru muncitori
— E ceva care cere o muncă de concepție 7
— Da... adică nu prea El desface un desen pe o- 

perații.
— Dumneata, ca sudor-lăcătuș, ai neapărată ne

voie de aceste fișe? N-ai putea să lucrezi fără ele?
— Eu n-aș avea nevoie La experiența mea... Dacă 

primesc desenul știu ce am de făcut

PICĂTURA DE CERNEALA

recția creșterii necontenita a pro
ductivității muncii ? Am putea a- 
minti aici numele a zeci și zeci de 
întreprinderi care, anunțînd realiza
rea înainte de termen, a planului pe 
11 luni sau chiar pe întregul an la 
producția industrială, au raportat eu 
justificată mîndrie însemnate rezul
tate și în domeniul sporirii produc
tivității muncii. Multe dintre ele au 
obținut creșterile de producție glo
bală industrială în acest an în exclu
sivitate pe seama sporirii producti
vității muncii. La nivelul ramurilor 
industriale, asemenea realizări s-au 
reflectat în depășirea apreciabilă a 
planului la acest indicator : astfel, 
comparativ cu aceeași perioadă a a- 
nului trecut, ritmurile respective au 
fost de 12 la sută în industria ener
giei electrice, de 10,4 la sută în in
dustria chimică și de 7,4 la sută în 
transporturi și telecomunicații. Fie
care întreprindere, fiecare colectiv 
de oameni ai muncii, indiferent de 
mărime sau sector de activitate, pot 
și trebuie să-și aducă din plin con
tribuția la realizarea exemplară a a- 
cestei importante sarcini economice. 
Apreciind la justa valoare aceste e- 
forturi generale, nu pot fi trecute cu 
vederea atitudinile de subapreciere 
a unor rezerve interne de mare pro
funzime, menite să ridice substan
țial randamentul muncii în fiecare 
secție, unitate economică sau ramură 
industrială — și care au făcut ca, 
în unele întreprinderi, planul la a- 
cest indicator important să nu fie 
integral realizat, sau mărimea efec
tivă a productivității muncii, chiar 
în condițiile îndeplmirii planului, să 
nu se situeze la nivelul posibilități
lor reale existente.

Problema principală pe care o 
aducem în discuție este : cît din 
sporul de producție, consemnat 
in acest an, s-a realizat pe seama 
creșterii productivității muncii ? Sar
cina stabilită de planul de stat pe 
1971, in acest sens, este cunoscută : 
pe ansamblul industriei — 70 Ia sută. 
Din perspectiva acestei sarcini mobi
lizatoare, cum pot fi interpretate alt
fel decît nesatisfăcătoare rezultatele 
obținute în unele unități ale Ministe-

Viorel SĂLAGEAN

(Continuare în pag. a III-a)

Președintele Consiliului de Miniștri,
Ion Gheorghe Maurer, a primit pe directorul 

general al Organizației Planului din Iran
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, a primit miercuri 
la amiază pe directorul general al 
Organizației Planului din Iran. Kho- 
dadad Farmanfarmaian, care face 
o vizită oficială în țara noastră.

La primire, desfășurată într-o at
mosferă de cordialitate, au participat 
Maxim 1 Berghianu, președintele Co
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Sfîrșitul anului 

se apropie. Să 

ne găsească cu 

planul și angaja

mentele înde

plinite !
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Sosirea în Capitală 
a prim-vicepreședintelui 
Consiliului de Miniștri 

al Republicii Arabe 
Egipt, dr. Aziz Sedki

mitetului de Stat al Planificării, Cor
nel Burtică, ministrul comerțului ex
terior. A fost prezent Sadegh Sa- 
drieh, ambasadorul Iranului la Bucu
rești.

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea în con
tinuare a colaborării și cooperării 
economice româno—iraniene.

(Agerpres)

liceul si...
— Și vrei 

de care un 
nevoie ?

— ?Hți - ...
soi de automatism — am făcut liceul și...

N-a mai continuat Poate că și-a dat și el seama de 
lipsa de logică a așa-zisului argument.

— Ai ciștiga mai mult ca tehnician ?
— Nu. Chiar mai puțin Cu 5—600.
— E foarte grea munca de lăcătuș ?
— Nu, nici asta O cunosc, sînt obișnuit cu ea.
Discuția noastră ar fi putut continua la nesfîrșit 

fără ca tînărul sudor-lăcătuș, actualmente făuritor 
al unor importante piese din componența utilaie- 

lor petroliere fabricate la 
Ploiești, să-și poată dovedi, 
lui însuși, de ce vrea cu tot 
dinadinsul să-și schimbe pro
fesia. Maiștrii lui. tovarășii 
lui de muncă au despre el 
numai cuvinte de laudă, 

dacă acestui tînăr deprins cu

să devii tehnician ca să întocmești fișe 
sudor-Iăcătuș ca dumneata n-ar avea
mi-a răspuns el repede, furat de un

convinși că
vie i s-ar oferi prileiul să lucreze un timp 
birou s-ar întoarce repede-repede in ate- 
uneltele lui. la bucuria de a vedea că din 
lui ies piese metalice pretențioase si de

Ei sînt 
munca 
intr-un 
lier. la 
miinile .
mare valoare. Și chiar au vrut să-i dea această 
lecție Nu i-au dat-o l-au vorbit insă despre 
faptul că uzina ii sprijină pe seraliști (și sint aici 
cu sutele) uneori cu substanțiale eforturi (regim 
special in programarea pe schimburi, concedii de 
studii ș.a.). nu pentru a-și mări ștatul de funcțio
nari, ci pentru a avea muncitori cu un mai larg 
orizont de cunoaștere, cu o mai clară înțelegere 
a îndatoririlor sociale D P a înțeles. Mulți alții 
Insă mai au de parcurs un drum pină la această 
limpezire

Să-i aiutăm I
Mihai CARANFIL

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, împreună cu tova
rășii Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Miu Dobrescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., Mihai Marin, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la Var
șovia, care participă la lucrările Con
gresului al VI-Iea al P.M.U.P., au vi
zitat miercuri Combinatul de îngră
șăminte chimice „Azot" de la Po
lawy.

Delegația a fost însoțită de Jozcf 
Pinkowski, membru ai C.C. al 
P.M.U.P., prim-vicepreședinte al Co
misiei de Stat a Planificării, și Jaro
mir Ocheduszko, ambasadorul R. P. 
Polone la București.

La intrarea în raionul Polawy, pe o 
pancartă era scris : „Trăiască priete
nia frățească dintre popoarele polo
nez și român". în întîmpinare au 
venit Edward Machocki, secretar al 
Comitetului voievodal Lublin al 
P.M.U.P., reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, numeroși 
oameni ai muncii. Tinere fete în 
costume naționale au oferit buchete 
de flori. Zdzslaw Pietron, președin
tele Sfatului popular raional Polawy, 
a îmnînat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cheia de onoare a orașului, 
ca expresie a sentimentelor de aleasă 
stimă pe care le nutresc locuitorii a- 
cestor frumoase meleaguri poloneze 
pentru conducătorul partidului și sta
tului nostru, de prietenie frățească 
față de poporul român.

Mulțumind. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat că primirea căl
duroasă făcută delegației constituie o 
expresie a prieteniei dintre popoarele 
și țările noastre, dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Muncito
resc Unit Polonez.

Salutați călduros de cei veniți ta 
întîmpinare, oaspeții și-au continuat 
drumul spre combinat.

(Continuare în pag. a V-a)

Cuvintarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Dragi tovarăși,

Doresc, în primul rînd, să vă 
adresez un călduros salut din 
partea mea, a delegației și a miilor 
și miilor de chimiști din combina
tele chimice românești. (Aplauze).

Aș dori să mulțumesc Comitetu
lui Central al Partidului Muncito
resc Unit Polonez pentru că ne-a 
înlesnit de a vizita combinatul 
dumneavoastră. După cîte ne-au 
povestit tovarășii, combinatul dum
neavoastră este unul dintre cele 
măi mari din Polonia, produce 
peste 50 la sută din îngrășămintele 
cu azot și se numără printre cele 
mai mari din lume. Din ceea ce 
am putut vedea aici și comparînd 
cu alte combinate pe care le-am 
văzut, avem impresii bune. Este un 
combinat, într-adevăr, puternic, un 
colectiv de 5 000 de oameni ai mun
cii, cu peste 1 200 comuniști, și cu 
rezultate bune în producție. Aș 
dori să vă adresez dumneavoastră, 
organizației de partid și tuturor 
oamenilor muncii calde felicitări 
pentru rezultatele pe care le-ați 
obținut. (Aplauze).

Participind la Congresul al 
VI-lea al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, am putut să cunoaș
tem și mai bine preocupările parti
dului și poporului polonez pentru 
edificarea cu succes a societății so
cialiste, pentru ridicarea bunăstă
rii și fericirii poporului polonez.

Congresul dezbate un amplu 
program de dezvoltare în următo
rii ani a patriei dumneavoastră. 
Ne-a produs o deosebită și plăcută 
impresie faptul că delegații la 
Congres au abordat cu spirit de 
răspundere problemele dezvoltării 
socialiste în Polonia. Au vorbit și 
despre greutățile pe care le-ați 
avut, dar mai cu seamă de măsu
rile luate pentru depășirea greu
tăților, pentru a asigura întărirea 
rolului conducător al partidu
lui, a unității clasei muncitoa
re și poporului în jurul partidului. 
Nu doresc să credeți că vreau să 
mă amestec în treburile interne 
ale dumneavoastră, dar impresiile 
noastre sînt bune. Din cele ce am 
auzit și văzut, ne-am convins o 
dată în plus că poporul polonez 
are în Partidul Muncitoresc Unit 
Polonez un conducător încercat, 
că viitorul socialismului în Polo
nia se află în mîini sigure. (A- 
plauze). Avem, de asemenea, con
vingerea că. în lunile sau anul 
care au trecut, partidul a reușit 
să rezolve multe probleme ; în a-, 
ceastă activitate un rol proemi
nent l-a avut primul secretar al 
partidului, tovarășul Gierek. (A- 
plauze).

Iată de ce, tovarăși, după cele 
ce am văzut .și auzit la Congres, 
după cele ce am văzut în acest 
mare combinat chimic și din ceea 
ce cunoșteam dinainte despre 
munca și activitatea poporului po
lonez, avem convingerea că po
porul polonez a ales un drum de 
la care nu poate să-l abată ni
meni, acesta este drumul socialis
mului. singurul drum care asigură 
bunăstarea și fericirea. (Aplauze).

Vreau să spun cîteva cuvinte 
despre România. Știu că sînt aici 
cîțiva dintre dumneavoastră care 
au învățat în institutele de învă- 
țămint din țara noastră sau care 
au vizitat România, dar cei mai

mulți știți de România numai din 
auzite. Poporul român a pășit de 
mai bine de 25 de ani pe calea 
construcției socialiste. Și noi am 
avut de învins și mai avem de 

' învins multe greutăți, deoarece 
făurirea noii orînduiri sociale cere 
multe eforturi, lichidarea multor 
stări de lucruri din trecut, atît în 
domeniul material cît și în dome
niul ideologic și cultural, -.cere 
unirea eforturilor întregului popor, 
în frunte cu clasa muncitoare, 
pentru a asigura mersul consec
vent pe calea socialismului. Vă 
pot informa că rezultatele pe care 
le-am obținut sint bune, că socia
lismul s-a statornicit în România 
temeinic și pentru totdeauna. (A- 
plauze). Și noi am construit și 
construim o serie de combinate 
chimice, precum și întreprinderi 
din alte ramuri. N-aș putea spune 
astăzi că avem un combinat de 
mărimea celui de aici, dar vă pot 
garanta că unele din combinatele 
noastre — ținînd seama de mărime 
— pot să se ia la întrecere cu dum
neavoastră. Cred că este bine ca 
între combinatele noastre și ale 
dumneavoastră să existe o între
cere pentru a produce mai bine, 
mai ieftin, în interesul dezvoltării 
construcției socialiste. (Aplauze). 
Vreau, însă, să vă previn că spre 
sfîrșitul cincinalului sperăm să 
aveți in România un concurent 
chiar de mărimea acestuia, ceea ce 
înseamnă că întrecerea va fi de la 
egal la egal.

Noi, ca și dumneavoastră, tova
răși, acordăm o mare atenție dez
voltării chimiei, deoarece aceasta 
reprezintă o ramură importantă, cu 
o foarte îndelungată perspectivă. 
Noul plan cincinal al României 
prevede dezvoltarea industriei in
tr-un ritm mediu anual de 11—12 
la sută ; industria chimică va creș
te însă cu 17—18 la sută, avînd 
deci ritmul cel mai înalt și in 
acest cincinal.

Ne preocupăm de a asigura îm
bunătățirea condițiilor de viață ale 
oamenilor muncii, pentru că pînă 
la urmă tot ceea ce facem este în
chinat omului, bunăstării și feri
cirii lui. (Aplauze)

Noi ne propunem să desfășurăm 
astfel activitatea, incit să asigurăm 
participarea clasei muncitoare la 
conducerea întreprinderilor și în
tregii activități sociale și de stat, 
la creșterea venitului național, care 
trebuie să contribuie atît la dez
voltarea economiei naționale, cît și 
la asigurarea ridicării continue a 
nivelului de viață al poporului. A- 
ceasta este de înțeles, tovarăși ; 
noi, comuniștii, am dus lupta pen
tru răsturnarea vechii orînduiri, 
am înfruntat teroarea claselor ex
ploatatoare pentru a crea o socie
tate mai dreaptă, în care oamenii 
muncii, poporul să fie cu adevărat 
stăpîn pe destinele sale, să-și con
struiască viitorul așa cum el do
rește. (Aplauze).

Știm că sînt legități generale de 
care trebuie să țină seama comu
niștii români, polonezi, ca și cei' 
din alte țări. Dar, în același timp, 
știm că aceste legități generale nu 
acționează de la sine, că făurirea 
socialismului cere să se țină sea
ma de specificul fiecărei națiuni, 
cere să se unească eforturile în
tregului popor. Numai împreună și 
în unire cu clasa muncitoare, cu 

poporul întreg se poate asigur» 
făurirea cu succes a comunismu
lui. (Aplauze). Pînă la urmă, tova
răși, fiecare partid comunist tre
buie să acționeze în așa fel îneît 
să rezolve în primul rînd proble
mele din țara lui ; totodată, tre
buie întărite colaborarea, întraju
torarea tovărășească, manifestată 
solidaritatea internaționalistă'. Suc
cesele pe care le obțineți dumnea
voastră ne bucură, pentru că a- 
cestea întăresc socialismul în Po
lonia și, prin aceasta, contribuie la 
întărirea socialismului în general. 
Tot așa, succesele României sau 
ale altor țări în dezvoltarea socia
listă sînt și un succes al dumnea
voastră, pentru că ele contribuie 
la întărirea unității și forței socia
lismului în lume. (Aplauze). Iată 
de ce Partidul Comunist Român 
acordă o mare atenție dezvoltării 
relațiilor cu Partidul Muncitoresc 
Unit Polonez, cu celelalte partide 
comuniste și muncitorești din ță
rile care construiesc socialismul, 
întăririi unității țărilor socialiste, 
dezvoltă colaborarea cu toate țările 
sistemului mondial socialist, con- 
siderînd că aceasta corespunde 
cauzei socialismului și păcii în 
lume. (Aplauze).

Este adevărat că popoarele noas
tre se cunosc de mult; istoria a 
făcut ca nu o dată să luptăm îm
preună împotriva asupririi sociale 
și naționale, pentru eliberarea na
țională ; am luptat împotriva im
perialismului, fascismului, iar acum 
împreună colaborăm în construcția 
noii orînduiri sociale. (Aplauze). 
Interesele atît ale dezvoltării so
cialiste a României cît și Poloniei, 
cît și interesele generale ale so
cialismului cer ca între partidele 
și popoarele noastre să se dezvolte 
continuu relații de strînsă colabo
rare. în legătură cu aceasta, vă 
pot spune că mergem pe un drum 
bun. (Aplauze).

Mai mult ca oricînd este necesar 
să întărim unitatea și colaborarea 
țărilor socialiste, a mișcării comu
niste și muncitorești internațio
nale, a tuturor forțelor antiimpe- 
rialiste. Pentru a rezolva problema 
securității europene, pentru a con
tribui la încetarea diferitelor fo
care de război din lume, pentru a 
asigura dezvoltarea unei colaborări 
rodnice între toate națiunile lumii, 
pentru pace, este nevoie de uni
tate, de solidaritate, de acțiuni co
mune. (Aplauze). Noi considerăm 
că dezvoltarea colaborării dintre 
România și Polonia, dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Muncitoresc Unit Polonez cores
punde atît intereselor popoarelor 
noastre, cît și cauzei generale a 
socialismului și păcii în întreaga 
lume. (Aplauze).

Doresc ca, și cu acest prilej, să 
urez poporului frate polonez să ob
țină succese tot mai mari în înfăp
tuirea programului ce va fi adoptat 
de Congresul al VI-lea al Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez. 
(Aplauze).

Vă urez dumneavoastră și între
gului colectiv al acestui minunat 
combinat noi succese in realizarea 
sarcinilor ce vă revin în actualul 
cincinal, pentru a aduce o contri
buție tot mai mare la construirea 
socialismului în Polonia. (Aplauze).

Vă doresc multă sănătate și mul
tă fericire, tovarăși. (Aplauze pu
ternice, îndelung repetate).
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DIVERS
Micii
meșteri mari

în satul Cărășeu (Satu Mare) 
cei cițiva meșteri din localitate 
au început, încă din primăvara 
trecută, construcția unui nou lo
cal de școală. înainte de încheie
rea anului școlar, copiii satului 
au hotărit ca, în timpul vacan
ței de vară, să lucreze și ei a- 
lături de constructori pe șantier. 
Desigur, la început nu li Se pu
tea rezerva decît un rol... auxi
liar în executarea unei aseme
nea lucrări, dar foarte curînd 
cei 120 de copii au devenit ade- 
vărații ei eroi. Pentru că noua 
școală <o clădire cu etaj, care 
adăpostește 10 săli de clasă, la
boratoare, bibliotecă), dată în 
folosință nu demult, este în 
mare măsură opera lor. Și a- 
firmația se întemeiază pe un fapt 
cert : în cele 500 de ore petre
cute de fiecare pe șantier, micii 
constructori ai satului au acope
rit un volum de muncă evaluat 
la circa 200 000 lei. Dar poate 
că nu acesta este lucrul Cel mai 
important, ci faptul că, în acest , 
răstimp, ei au învățat toate me
seriile „constructorilor mari". 
Construcția școlii a fost, deci, 
pentru ei o adevărată școală !

De ce să facă județul 
ce știe și poate 

SĂ FACĂ SATUL

Dacă nu 
tăceau...

In seara zilei de 28 noiembrie 
a.c., pe raza comunei Nicolae 
Bălcescu (Constanța) un auto
turism a accidentat grav doi pie
toni (la scurt timp, unul dintre 
ei a încetat din viață), dar și-a 
continuat drumul ca și cind ni
mic nu s-ar fi intimplat. Un 
cetățean, martor la această sce
nă, a reținut că era vorba de un 
Fiat-600 cu un număr de circula
ție ce începea cu 1 B... Infor
mate, organele de miliție au în
ceput. cercetările. ' După mai 
multe zile și nopți de căutări, o 
echipă operativă din cadrul 
I.M.J. Constanța, ajutată de lu
crătorii serviciului circulației 
din Capitală, a reușit să-l depis
teze pe fugar. Pus în fața pro
belor, Mircea Ignat din Bucu
rești, str. C. Brâncuși 11, a re
cunoscut fapta. In cursul cerce
tărilor, s-a stabilit că, în mo
mentul cind s-a produs acciden
tul, în autoturism se mai afla 
ți familia C. Budeanu din Bucu
rești. Acum, atit șoferul, cit și 
pasagerii săi se vor convinge 
că, în asemenea cazuri, tăcerea 
este marcată cu carate... penale!

Pocher
pe stadion

Trecînd prin fața Stadionului 
din orașul Boldești — Scăeni 
(Prahova), un lucrător de mili
ție a văzut, într-o seară recentă, 
lumină la cabine. S-a abătui din 
drum și a intrat înăuntru. Aici, 
trei „sportivi" — Constantin 
Țuică, Mircea Alexandru și Ion 
Idrescu — „se antrenau" de zor 
la o partidă de pocher ! La flu
ierul final al „arbitrului" apărut 
ca din senin, cei trei ași au 
ciștigat pe loc cite o amendă în 
valoare de 1 500 lei fiecare !

Cu... cîntec

Drept urmare a creșterii cerințe
lor de instruire și educare, a ridi
cării gradului de cultură și civilizație 
și a creșterii nivelului de trai al ță
ranilor, programul de construcții so- 
cial-culturale rurale, prevăzute a se 
înfăptui in acest an. în județul Alba, 
este cuprinzător : 95 săli de clasă 
în 24 localități ; 13 cămine culturale; 
15 dispensare medicale ; 24 magazine 
universale și complexe de deservire. 
Multe dintre aceste obiective se vor 
realiza în Munții Apuseni, zonă re
cunoscută înainte pentru rămînerea 
sa în urmă. Realizarea acestor obiec
tive reclamă, din partea primarului 
— primul gospodar al comunei — e- 
fortul de a antrena forțele umane și 
materiale de pe raza așezării, încît 
nimic din ceea ce poate folosi in
teresului obștesc să nu rămînă ig
norat, nevaiorificat. în județul Alba, 
primarii multor comune și-au ciști
gat prețuirea concetățenilor prin per
severența cu care au urmărit execu
ția unor construcții — mîndria de 
azi a comunelor. Primari cum sint 
cei din Teiuș, Mirăslău, Lipadea 
Nouă și alții, buni diriguitori ai tre
burilor obștești, nu așteaptă să vină 
cineva din afara comunei să le spună 
ce au de făcut, cum să procedeze 
pentru ca școala, căminul cultural 
sau dispensarul să fie terminate mai 
repede. Dar, din păcate, nu toți pro
cedează la fel.

în centrul comunei Ocoliș, o clădire 
„la roșu", cu etaj, atrage atenția. 
Deși neterminată, clădirea pare aban
donată : ferestre sparte, materiale 
aruncate în dezordine, lucrări de fini
saj executate pe jumătate. Locuitorii 
acestei așezări de pe Valea Arieșu- 
lui. au hotărit, cu ani în urmă, ca prin 
contribuție bănească voluntară și cu 
sprijinul substanțial al statului — 
200 000 Iei — să construiască o școală 
modernă, cu 8 săli de clasă, labora
toare etc. Lucrările au început în 
1965. Rămăseseră de executat doar 
tencuielile și parchetarea sălilor de 
clasă. Dar, deși sint șapte ani de cind 
școala se află in construcție, tot nu 
e gata. De ce ?

— Am contractat în august aceste 
lucrări (cele prevăzute pentru acest 
an — n.a.) cu cooperativa meșteșu
gărească ..Prestarea“-Cimpia Turzii 
(unitate aflată Ia peste 100 km — n.a.). 
Cooperativa s-a desființat și ne-a lă
sat baltă — simplifică lucrurile Ște
fan Șerban. primarul comunei.

Dar, pină în august, ce a făcut pri
marul pentru o pune capăt „epopeii" 
construcției școlii ?

— Avem și noi vina noastră, destul 
de mare — recunoaște dinsul. Tre
buia să ne asigurăm mai .din vreme 
un constructor serios, ca să termi
năm școala în acest an. Sîntem la 
margine de județ. — mai adaugă 
dinsul, ca o justificare.

Aflăm că din partea consiliului 
popular județean a avut tot spriji
nul — asistență tehnică și materiale 
de construcții. Trebuia doar să or
ganizeze lucrul, solicitînd sprijinul 
cetățenilor, incredmțind execuția 
unor meșteri locali, legați de comună. 
La doi pași de sediul consiliului popu
lar, alte ziduri ridicate pină la jumă
tate („Aici va fi un magazin univer
sal, care trebuia terminat anul aces
ta" — ni se explică) demonstrează 
„grija" autorităților locale pentru în
noirea așezării.

Sălciua — tot pe Valea Arieșului. 
P;torescul împrejurimilor este înno
bilat de efortul localnicilor de a-și 
vedea comuna mai frumoasă, mai 
bine înzestrată. Se află în construc

ție un cămin cultural, un magazin u- 
niversal, o brutărie. Un adevărat șan
tier ! Ne interesăm de soarta maga
zinului universal, care va cuprinde 
cofetărie, bufet, magazin alimentar, 
magazin industrial. Aflăm că urmea
ză să fie dat în folosință anul acesta. 
Dar pe șantier îl găsim doar pe zi
darul Vasile Sîrbu, singurul repre
zentant al IJECOOP, constructorul 
magazinului.

— Toată vara m-am plimbat de la 
o comună la alta — și-a arătat el 
nemulțumirea. Nu aveam ce ne tre
buie. Cînd era timpul mai bun de 
muncă, am întrerupt lucrul pentru 
două săptămîni : nu aveam materiale.

Cu un singur zidar, uitat pe șan
tier, magazinul din Sălciua va fi 
gata... la anul și la mulți ani ! La 
doi pași, în aceeași comună, con
strucția căminului cultural, ridicat 
din fondurile comunei, a înaintat 
mult mai repede. Stai și te miri : 
oare autoritățile comunei nu au da
toria să acorde aceeași atenție și 
execuției magazinului ?

Cetățenii din comuna Galda de Jos 
au hotărit să construiască o școală 
cu 8 săli, în regie proprie, așa cum 
procedaseră cu succes și în alți ani, 
cu alte obiective. întrucît fundația a 
trebuit să fie parțial refăcută, consi
liul popular comunal, discreditîndu-i 
pe meșterii locali, a predat execuția 
întreprinderii de gospodărie comu
nală și locativă Alba Iulia. Dar au 
nimerit-o...

— Și-au uitat complet obligațiile 
față de noi — ne spune cu regret 
Iuliu Popa, primarul comunei. Toată 
vara I.G.C.L.-Alba Iulia a lucrat cu 
un zidar șî un muncitor necalificat 
Am fost obligați să reziliem contrac
tul. Acum am preluat noi construc
ția, dar, deși se lucrează intens, sîn
tem. încă mult rămași în urmă.

Nu este vorba de cazuri extreme, 
de „accidente". Lunga listă a „con
strucțiilor cu probleme" (probleme 
care apar, cu tot cortegiul de conse
cințe, din vina unor primari care, 
pentru a rezolva treburile comunei, 
se uită în curtea vecinului) — cum 
sint. catalogate la direcția tehnică a 
consiliului popular județean — poate

continua. Din 95 săli de clasă plani
ficate pentru execuție, în acest an, 
au fost terminate pînă în prezent 
doar 22. La o școală din satul Telna, 
comuna Ighiu, au lucrat — in răstimp 
de cîțiva ani, una după alta — 4 or
ganizații de construcții. în comuna 
Rîmeți, construcția unui dispensar 
medical, aflat la fundație de luni de 
zile, este sub semnul incertitudinii. 
Primarul, Iosif Maxa, încredințase 
inițial lucrarea spre execuție unor 
meșteri particulari, veniți de aiurea, 
la tarife nelegale, Si primarii din 
Săcășel, Spring, Feneș, Roșia de 
Secaș și alții, unde construcția unor 
școli sau cămine culturale înaintează 
ca melcul, rămîn datori în fața ce
tățenilor.

— Pentru construcțiile din mediul 
rural, consiliul popular județean asi
gură documentațiile necesare. Urmă
rirea execuției din punct de vedere 
tehnic se face însă sporadic — ne 
explică tovarășul ing. Aurel Costea, 
vicepreședinte al comitetului execu
tiv al consiliului popular județean. 
La direcția tehnică avem puțini di- 
riginți de șantier.

Evident, este util și necesar ca, de 
la județ, să se acorde asistență teh
nică ; acest lucru nu justifică însă 
mentalitatea multora dintre primarii 
comunelor, după care întreprinderile 
de la oraș ar trebui să aibă grijă, să 
sape fundațiile, să niveleze drumu
rile, să ridice zidurile, să înalțe 
școala, brutăria sau dispensarul. 
Adică, pentru tot ce se construiește 
în sat, să-și bată capul și să-și rupă 
spinarea alții, în vreme ce aici, se 
știe doar, există meseriași pricepuți, 
cu experiență, și nu de azi, de ieri, ci 
de decenii, cu tradiție' de secole. în 
loc să organizeze echipe de construc
tori, de zidari, de dulgheri, să-i pună 
pe meseriașii localnici ia lucru, 
destui primari așteaptă șă le vină 
totul, de-a gata, de la județ. Ar fi 
bine, deci, ca proverbialul spirit gos
podăresc, hărnicia și chibzuiala re
cunoscute ale sătenilor să fie, cu 
convingere și mîndrie, adoptate în 
munca tuturor’primarilor. .

Ștefan DINICĂ 
corespondentul „Scînteii"

Noua autogara din Focșani Foto: Gh. Vințilă

...Unitatea nr. 68, aparți- 
nînd de cooperativa ,.Me- 
talocasnlca" din Capitală, 
îl însoțim pe Virgil Alde- 
șiu, revizor contabil din 
UCECOM, într-un control 
inopinat. Sint depistate, 
fără bon de comandă, mai 
multe obiecte aduse la re
parat. Contravaloarea lu
crărilor neînregistrate nu 
este mare: peste o sută de 
lei.

în regulamentul de func
ționare a unităților de de
servire scrie : „Pentru ori
ce obiect adus de client 
la reparat se emite, la pre
zentare, bon de comandă". 
Consultăm bonierul : în ul
tima săptămînă, M. Berbe- 
ciu a înregistrat... o singu
ră Comandă, oricum fiind 
ceva mai „harnic" decît 
ceilalți doi colegi ai săi 
(specializați în alte mese
rii), care n-au emis nici 
un bon de lucrări pentru 
populație.

— Ce ați făcut atttea zi
le la rînd, ați stat de
geaba ?

— Noi, degeaba? — sar« 
ca ars responsabilul B. Vi- 
zireanu. în ultima vreme 
de-abia ne-am tras sufletul, 
atit am fost de ocupați.

Dacă așa stau lucrurile 
— și n-avem nici un motiv 
să credem altfel, comenzile 
depistate cu ocazia vizitei 
noastre făcind dovada fap
tului că unitatea este soli
citată de clienți — înseam
nă că banii încasați pe lu
crările executate pen
tru populație (din moment 
ce nu apar în acte) au 
ajuns în buzunarul propriu 
al meseriașilor ? Se vede șî 
din acest exemplu — poate 
mărunt față de altele — că 
pentru a asigura respecta
rea normelor, hotărîtoa- 
re este nu cantitatea hîr- 
tiilor. a formularisticii — 
la care ne refeream în
tr-o recentă anchetă — ei 
eficiența sistemului de evi
dență, care să permită des
fășurarea unui control ri
guros.

...Unitatea nr. 43 de re
parat ceasuri, din incinta 
magazinului „Victoria". Ion 
Burlea observă prezența 
noastră și strecoară în bu
zunar ceasul la care mește
rea de zor.

— Al cui e ? — interve
nim noi.

— E al meu — se bilbîie 
I. B. S-a oprit și tocmai 
voiam să-l verific.

— Ce culoare are cu
reaua ceasului dv. ?

— Maro... ba nu, nea
gră !

Redăm, în continuare, 
din documentele puse la 
dispoziție de serviciul 
C.F.I. din UCECOM : în u- 
nitățile cooperativelor „în
călțămintea manuală" și 
„îmbrăcămintea" din Capi
tală au fost depistate, de 
organele de control, 15 co
menzi neînregistrate ; la 
secția de remaiat și lucrări 
de ceaprazărie a coopera
tivei „Prestarea" din Ocna 
Mureș — 28 comenzi ; la 
secția de rame pentru ta
blouri a cooperativei „Uni
rea" din Tg. Neamț — 43 
comenzi ; la șecțiil.e radio- 
TV și ceasornicărie ale co
operativei „Tehnica" din 
Roman — lucrări neinre- 
gistrate în valoare de 1470 
lei etc.

Dar „tehnica" prin care 
unii cooperatori își însu
șesc bani necuveniți nu se 
reduce la procedeul neîn- 
registrării comenzilor. Prin 
practicarea unor tarife su
perioare celor aprobate, la 
secția de plăpumărie a co
operativei „Deservirea" din 
Miercurea Ciuc s-au des
coperit, cu ocazia undi 
control, plusuri de 22 000 
lei ; la secția de croitorie 
a cooperativei „Unirea 
meșteșugarilor" din Bu- 
huși, plusurile se cifrau la 
90 000 let La secția foto a

cooperativei „Deservirea" 
din Piatra Neamț, prin ta
xarea unor operații care 
nici măcar nu erau execu
tate, lucrătorii unității 
și-au însușit, fără muncă, 
suma de 43 169 lei. Uneori, 
pentru a-și crea „rezerve" 
de materiale — pe care să 
le folosească, ulterior, la 
lucrări particulare, sau să 
le comercializeze pe cont 
propriu — anumiți mese
riași înlocuiesc, în proce
sul de execuție, materiale
le din bonurile de coman
dă cu altele mai ieftine. 
La secția de croitorie din 
Costișa (cooperativa „A- 
vîntul“-Roznov) un control 
inopinat a surprins un a- 
semenea „stoc", în valoare 
de 26 000 Iei ; la secțiile de 
tinichigerie și de reparat

marea unei opinii sănă
toase, la întreținerea unui 
climat de cinste și corecti
tudine în rindul mese
riașilor.

Existența, în sectorul 
cooperației meșteșugărești, 
a abaterilor semnalate se 
explică, în bună măsură, 
și prin inconsistența mun
cii multora dintre sectoa
rele cultural-educative care 
funcționează în coopera
tive. Trecînd în revistă ac
tivitatea compartimentului 
respectiv de la coopera
tiva „Metalocasnica" din 
Capitală (unde, numai în 
ultima vreme, s-au -dat 8 
decizii de sancționare a u- 
nor cazuri de neinregis- 
trare a comenzilor, de apli
care incorectă a tarifelor), 
am constatat că, în timp ce

obiecte de uz casnic ale 
cooperativei „Dinamo" din 
Timișoara — valoarea „re
zervelor" atinsese 29 000 
lei. Bilanțul controalelor 
C.F.I., efectuate in semes
trul I a.c. în unitățile coo
perației meșteșugărești : 
1508 comenzi neînregistra
te, plusuri și minusuri în 
valoare totală de mai bine 
de 16 milioane lei, 456 sanc
țiuni disciplinare, 3079 
sancțiuni contravenționale, 
132 cazuri penale.

O primă concluzie care 
se impune, cercetînd cazu
rile amintite, se referă la 
slăbiciunile din activitatea 
desfășurată de conducerile 
cooperativelor, de organiza
țiile de partid din aceste u- 
nități pentru combaterea 
manifestărilor de incorecti
tudine, de necinste. De 
regulă, diferitele cazuri — 
ți uneori, nici măcar cele 
cu caracter penal — nu sint 
dezbătute cu lucrătorii din 
unitatea în care ele s-au 
produs, sau cu toți coope
ratorii din acea localitate. 
Insistăm asupra acestui 
aspect, întrucît o dezbatere 
amănunțită a fiecărui caz 
în colectivul unde a apărut 
ar putea contribui la for-

despre biografia unor artiști 
și regizori de film, de exem
plu, s-au organizat în acest 
an nu mai puțin de 15 con
ferințe, în jurul faptelor 
depistate prin controalele 
inopinate nu s-a inițiat 
încă nici o dezbatere ex
presă. Astfel, în mod para
doxal, furturile, incorec
titudinea par să fie, aici, 
combătute prin... prelegeri 
despre ultimele succese ale 
stelelor de cinema ! Fără 
îndoială, cunoștințele care 
contribuie la lărgirea ori- 
zo,ntului cultural al coope
ratorilor sint binevenite, 
dar concepută în felul a- 
mintit, activitatea culturală 
riscă să devină sterilă, iar 
deviza fluturată — in ședin
țe — „ciienții să fie cit mai 
bine serviți" — să rămînă 
literă moartă.

Multe dintre' ‘abațerile 
semnalate ar fi fost preve
nite dacă, la rîndul lor, 
responsabilii de centre — 
puși în aceste funcții nu 
doar pentru a beneficia de 
un salariu mai bun — și-ar 
fi exercitat pe deplin atri
buțiile de control și su
praveghere a subalternilor. 
Dar răspunzători sint, în 
bună măsură, și acei clienți

care nu solicită întotdea
una bonul de comandă, a- 
tunci cînd meseriașul „uită" 
să-l întocmească, care nu 
pretind să li se prezinte ta
rifele, calculele consumului 
de materiale, atunci cind 
comandă un obiect. Dacă 
fiecare cetățean ar dovedi o 
asemenea intransigență — 
și avem, cu toții, datoria 
s-o dovedim — posibilită
țile de. cîștig necinstit ale 
unor cooperatori puși pe 
căpătuială ar fi mult în
grădite.

Cu cîtva timp în urmă, 
biroul Comitetului execu
tiv al UCECOM a inițiat, 
ca o măsură eficientă, răs- 
punzînd unor cerințe evi
dente, forma controlului i- 
nopinat ; ne vom opri mai 
mult tocmai asupra acestei 
forme de control orga
nizat, Întrucît considerăm 
că ea poate juca un rol de
terminant în preintimpina- 
rea multor încălcări ale le
galității. Se poate aprecia — 
avind în vedere volumul 
muncii desfășurate, numă
rul cazurilor depistate — 
că, in unele locuri, organe
le de control financiar ale 
cooperației meșteșugărești 
au răsnuns cu exigentă o- 
bligațiilor, contribuind la 
prevenirea unor daune din 
avutul obștesc, la recupe
rarea altora. Normal ar fi 
ca toate verigile din secto
rul deservirii să manifeste 
maximum de interes șl 
preocupare pentru folosi
rea acestei forme de su
praveghere a unităților. 
Modul în care unele uni
uni județene ale coopera
ției meșteșugărești, unele 
cooperative înțeleg să se 
preocupe de organizarea 
controlului inopinat expli
că însă cum de este posi- ! 
bil să se producă atîtea În
călcări ale legalității în u- 
nitățile de deservire. Ast
fel, în semestrul I a. c„ 
cooperativele „Prestarea* 
din Sf. Gheorghe, „Deser- 
virea“-BaraoIt, „Construc- 
torul“-București n-au e- 
fectuat nici un control i- 
nopinat, iar la cooperati
vele din județele Dîmbovi
ța, Caraș Severin si Satu 
Mare n-au fost efectuate 
nici măcar un sfert din 
numărul minim obligatoriu 
de controale. Cind ne re
ferim la munca de control 
și prevenire, avem în ve
dere nu numai numărul 
controalelor, ci și utilitatea 
lor, eficiența măsurilor de 
care sint urmate. Se poate 
constata că, adesea — cu 
excepția cazurilor grave, 
cînd intervin organele de 
urmărire penală — condu
cerile de cooperative și u- 
niuni județene acționează 
cu o inexplicabilă blinde- 
țe. La cooperativa „Meta
locasnica" din Capitală, 
printre cele opt sancțiuni 
date pentru neînregistrărl 
de comenzi, se numără... 
trei „avertismente" și o 
„mustrare" ! Asemenea ca
zuri am mai întîlnit și în 
alte cooperative : adeseori 
nici măpa.r „asDruI" aver- . 
tismerit nti 'se dă. Se trece, 
pur șr simplu, totul sub tă
cere...

Abaterile de la normele 
cinstei și legalității în sec
torul cooperației meșteșu
gărești nu sint nicidecum 
o fatalitate. Pentru curma
rea lor se impune — du
pă părerea noastră — o re
vizuire, în toate cooperati
vele, a concepției despre 
munca de îndrumare șî 
control, o orientare mai 
fermă a activității educati
ve, sub toate formele sale, 
spre probleme de interes 
major, de maximă impor
tanță pentru activitatea 
practică, astfel încît fieca
re unitate să devină un 
model de bună servire ți 
corectitudine.

Mihai IONESCU

Citeva file din dosarul nr. 
328171 aporținind comisiei pen
tru controlul averilor, din cadrul 
Tribunalului municipiului Bucu
rești. Deși salariat doar din 1968, 
cel ce era cercetat reușise să a- 
chiziționeze, între altele, un 
autoturism „Ford-Taunus" de 
78 837 lei și un imobil in valoare 
de 70 000 lei. Tot in acest'răs
timp „economisise" și 135 000 
lei, fără a mai socoti cheltuielile 
de nuntă insumind încă.. HO 000 
lei ! Venituri prea... cu cintec, 
pentru a nu trezi interesul orga
nelor de resort. Și, intr-adevăr, 
cercetările efectuate au dovedii 
că bunurile achiziționate de in
terpretul de muzică populară 
Ion Dolănescu, în perioada ani
lor 1968—1971, erau in vădită 
disproporție cu veniturile do- 
bindite în aceeași perioadă. Așa 
cum arată unele declarații afla
te la dosar. I. D. se angaja la 
diferite nunți, ca interpret de 
melodii, primind pentru aceasta, 
sume variind între 5 000 și 16 000 
lei. Față de această situație, 
constatind că el nu justifică licit 
proveniența unor bunuri de 
287 749 lei. comisia a dispus tri
miterea dosarului in fața instan
ței de judecată. In așteptarea 
sentinței aeesteia, I. D. are toa
te motivele... să fredoneze a pa
gubă.

Stiti să
♦ 9

stingeți un 
incendiu ?

Intr-una din zilele trecute, E- 
caterina Dumitrescu din Buzău, 
str. Dobrogeanu Gherea nr. 56, 
a lăsat un coș cu. rufe lingă o 
lampă de gătit aprinsă. Neobiș
nuită cu un asemenea „vecin", 
aceasta din urmă a început să 
fileze, furișîndu-și flacăra spre 
el. Cînd s-a întors stăpîna ca
sei, coșul ardea din plin. In gra
bă, E. D. a uitat și de vecini, și 
de găleata cu apă, și de pătura 
cu care putea să înăbușe focul 
și, voind să nu mai piardă nici 
o clipă, s-a repezit asupra coșu
lui cu ce a găsit la indemînă. 
în această luptă pripită cu flă
cările, și-a aprins hainele de 
pe ea și, în .urma arsurilor grave 
suferite, a decedat.

Rubrică redactată de s
Dumitru TÎBCOB
Gheorghe DAVID 

eu sprijinul corespondenților 
„Scînteii".

J

UN CAP OCTOGONAL, 
DAR CU 7 LATURI
Vasile Efrimescu are 83 

de ani, iar soția dumnea
lui cu vreo 7 mai puțin. 
(Le urăm mulți, mulți îna
inte 1). Sint stabiliți in sa
tul Rădulești, Teleorman, și 
ca tot omul trebuie să 
facă și dumnealor, în 
timpul friguros, tocul în 
sobă. Cine-i împiedică să 
facă focul ? Știți cine-i îm
piedică să aibă căldură in 
sobă ? Un cap octogonal, 
dar și ăsta numai cu 7 la
turi, care a dat dispoziție 
ia depozitul din Videle să 
se vîndă combustibil nu
mai celor care vin cu mij
loace de transport proprii 
la rampa C.F.R. și-și des
carcă singuri combustibilul 
din vagoane. După mintea 
celui care a dat această 
dispoziție, cetățenii trebuie 
mai intii să-și cumpere cai 
și căruțe, ori autocamioa
ne pentru a intra în pose
sia a 1000 kg cărbuni, ori 
alt combustibil.

Ce e de făcut ? Trebuie 
căutată și a opta latură a 
capului octogonal cu numai 
7 laturi care a dat dispo
ziția susdescărcată direct 
din vagon.

Punct 1

LOGICĂ DE MEDUZĂ 
IERBIVORĂ

în Capitală, pe strada 
Buzești, la nr. 13. într-o 
carceră puțin mai volumi
noasă (are 11 mp) func
ționează un atelier de len
jerie in care dacă intră 
doi clienți al treilea tre
buie neapărat să depună 
bani pentru clopot. Așa În
ghesuială este. Fiind client 
vechi al acestui atelier, și 
mai ales al meșterului 
Nicolae Burichi, am îndrăz
nit să întreb.

— Meștere, peste drum 
de atelierul dumitale văd 
de ani de zile un spațiu 
comercial care nu e folosit.

— Chiar și la nr. 4 stă 
un spațiu comercial în 
care Trustul de cofetării, și 
răcoritoare dă în el ceaiuri 
dansante pentru șobolani.

— De ce unitatea dumi
tale nu face o cerere în 
care să ceară unui din cele 
două spații... Ori ești pe
depsit și trebuie să stai în 
această carceră ? Și la ur
ma urmei, chiar dacă ai fi 
dumneata pedepsit, ce au 
cu ciienții ?

— Cooperativa noastră 
n-are nimic cu nimeni. S-a 
zbătut chiar să obțină spa
țiul comercial de la. hr. 8. 
A primit chiar și reparti
ția nr. 1200 din 27.8.1971.

— Dacă aveți repartiția 
de ce nu vă mutați ?

— Pentru spațiul acesta 
Nufărul plătește chirie de 
pomană, de 4 ani. Ne-am 
dus cu repartiția primită la 
dumnealor, și dumnealor 
au spus că ne dau cheile 
numai cu condiția să le 
dăm alt spațiu asemănător, 
pe care să-l țină tot de po
mană.

Nu e aici o logică de 
meduză ierbivoră ?

găinile cele mai grase. A 
„ologit" trei dintre ele, 
le-a băgat în lădiță, a luat 
din cămară 3 sticle cu mie
re de mai, le-a băgat și 
p-astea în lădiță, dtipă

BUNICUL, NEPOȚII 
Șl UN „GĂINAR"

învățătorul pensionar Ion 
Ștefănescu. din comuna 
Bucinișu-OIt, a făcut rost 
de o lădiță de lemn, a 
ieșit in ogradă și a ochit

aceea s-a urcat în pod șî 
a adus niște mere și tot 
atitea gutui, a bătut bine 
lădiță în cuie, a sigilat-o, 
a scris pe ea adresa fiului 
său: „Dr. Voicu I. Ștefă
nescu", Vișeul de Sus, ju
dețul Maramureș, și în pa
ranteză : „pentru nepoțeii 
mei", s-a dus cu lădiță la 
mesageria din Caracal, a 
dat-o in primire, și...

La destinație a ajuns a- 
ceeași lădiță, la fel de bine 
bătută în cuie, la tel de 
bine sigilată, dar cu o lipsă 
de trei găini grase. (Au 
fost găsite doar ghiarele și 
capetele găinilor. Celelalte 
părți componente au zbu
rat pur și simplu). Au mai 
zburat și două sticle cu 
miere.

învățătorul pensionar Ion 
Ștefănescu mă roagă să-i 
explic cum s-a putut pro
duce această „minune",

— Tovarășe Ștefănescu, 
chestia asta nu-i. o minu
ne, ci o găinărie de ultimă 
speță. Pînă Ia prinderea 
găinarului, primiți vă rog 
asigurarea profundului meu 
respect și mulțumiri pen
tru aprecierile făcute de 
dv. în cuprinsul scrisorii.

ALĂTURI DE MINE 
RĂMÎI, DUREREA 
DE MI-0 CURMĂ

M. și A și-au legat viața 
pe veci in sala restauran
tului din Somcuța Mare. 
Orchestra a fost bună, dar 
nuntașii nu prea veseli pen
tru că, ceea ce era mai e- 
sențial, solista — care pri
mise și un avans — nu a 
venit. Sîntem rugați să a- 
tragem atenția solistei să 
nu mai încurce lucrurile, 
mai ales cind ia și avans. 
Ceea ce am și făcut.

P.S. Ne vom permite, 
fără aprobarea nuntașilor, 
să cităm „moto“-ul cu un 
singur t din invitațiile de 
nuntă care se tipăresc la 
nu știu ce tipografii și care 
au un tiraj, credem, destul 
de mare.

Moto :
Noi ne iubim nu regre

tăm.
Primim o altă lege :
Cu veșnicia ne legăm, 
Nu vrem să ne dezlege. 
Alături de mine rămîi 
Durerea de mi-o curmă 
Tu ești iubirea mea din

ții
Și visul meu din urmă.
P.S. la. P.S. Sublinierile 

sint ale noastre. Nu ale ce
lor care au tipărit invi
tația.

BIROCRATISM 
CU ȘTAMPILĂ, 
BIROCRATISM 

FĂRĂ ȘTAMPILĂ

Cantina salariaților din. 
Strehaia, județul Mehedinți, 
s-a transformat în cantină- 
restaurant. Pentru valabili
tatea documentelor a fost 
necesară o altă ștampilă, 
cu un alt „text". S-a făcut 
o comandă (nr. 41) la Poli
grafia Oltenia și după 33 
de zile cantina-restaurant 
fără ștampilă a primit a- 
dresa nr. 7164 de la Poli

grafia Oltenia, prin care ce
rea să trimită urgent 17,23 
lei valoarea ștampilei. Se 
trimit banii, se așteaptă 
ștampila, dar după 15 zile 
vine înapoi mandatul cu 
cei 17,25 lei, cu mențiunea : 
„beneficiarul necunoscut". 
Se trimit din nou banii și o 
adresă, prin care se cer ex
plicații. Vine răspunsul 875 
al P.T.T.R.-Craiova, prin 
care zice : „S-a restituit 
suma pentru că nu s-a pre
zentat beneficiarul să-i ri
dice". După alte 30 de zile 
se trimite un delegat după 
ștampilă. Ștampila însă n-a 
intrat in lucru pentru că 
secția ștampile nici de data

asta n-a primit cei 17,25 lei, 
care au fost trimiși a doua 
oară. Se plătește la casă 
suma, se cer explicații prin 
alte adrese și se stabilește 
că totuși cei care au zis că 
nu au primit banii, i-au 
primit totuși.

— Să lăsăm încurcătura 
asta. Acum aveți ștampilă ?

— Nu. Ne aflăm în si
tuația că nu mai putem e- 
fectua operațiunile necesa
re funcționării unității, A 
trecut demult termenul de 
90 de zile, necesar pre
schimbării ștampilei, cara 
a fost acordat de bancă.

Cît birocratism în jurul 
unei singure ștampile 1 ? 
Dacă, doamne ferește, can
tina-restaurant din Strehaia 
avea nevoie de două.

Hai să batem in lemn.
n. r.
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ZECE SFATURI pentru tei 
tare au tumpărat 

Almanahul „Stinteia" 1972
MOTTO:

„...A primit cele trei țigări, le-a aprins șl le-a fumat 
încet.

După aceea a fost executat".
(Din Almanahul „Scînteia"

89—70).
1973, pag. 316, rindurile

Dacă prietenul ori1.
colegul de serviciu vă 
cere împrumut bicicle
ta, motoreta „Carpați" 
ori automobilul, ser- 
viți-l ' Refuzați-l dacă 
vă cere Almanahul- 
„Scînteia" 1972. S-ar 
putea să nu vi-l mai 
ăea înapoi și peste 
citeva zile nu-l mai 
găsiți.

2. Citiți Almanahul 
„Scînteia" 1972 numai 
la tensiunea 110 ori 120 
de volți. Nu lăsați să 
se consume in gol cu
rentul.

3. Nu divulgați pă
rerea lui Amza Pellea 
de la pagina 409 in le
gătură cu umorul en
glez.

4. E adevărat că „a- 
vocatul casei (de la pa
ginile 289—293) vă lă
murește de la A la Z“

in toate problemele 
avocățești. Nu contes
tă nimeni, dar cu toate 
astea e bine ca atunci 
cind citiți „Lungul tra
tat de rîsologie a se
colului XX", tratat 
cantonat intre paginile 
401—419, să vă reglați 
risul mai moderat. 
Asta pentru a nu intra 
in conflict cu vecinii 
de apartament.

5. E bine, e recoman
dabil să păstrați în se
cret „Secretul" de la 
pagina 425.

6. Nu citiți cu glas 
tare reportajul „Eros 
fără Amor". Citiți in 
gind. mai ales capitolul 
acestui reportaj intitu
lat : „Fructul oprit" 
in malaxoarele socie
tății de consum.

7. Păstrați cit mai 
multă discreție in le-

gătură cu „Banii de 
coșniță" ai Jacquelinei 
Onasis din „Docu
mentele revoltătoare" 
de la pagina 177.

8. Dacă „Morala u- 
nor fabule cu iepuri, 
cobre și manguste" nu 
vă este suficient lămu-

9. La pagina 194 nu 
există nici o greșeală. 
Documentele așa gră
iesc : „Un om este 
vindut la prețul a 10 
cămile" și nu 11, cum 
greșit se vorbește pe 
alocuri.

10. Nu căutați în Al
manahul „Scînteia" 
1972 cuvinte încruci
șate șt nici numărul de 
telefon al redactorului 
coordonator pentru a-t 
felicita. Nu-l veți găsi.

m SIHGUR SEAT pentru tei 
tare pină la ateastă era 

nu au tumpărat 
Almanahul „Stinteia" 1972

1. (Și unicul). Cumpă
rați Almanahul „Scîn- 
teia" 1972, dacă nu de

MOTTO :
„...dar o vecină a apucat să-l sfătuiască să se încuie 

tu casă deoarece se pare că. tn apartamentul 19 s-a pe
trecut ceva îngrozitor.

Ce se Intîmplase ?...“.
(Din Almanahul „Scînteia"

la primul, de la al doi
lea chioșc. Abonamen
te nu se fac numai din

1973, pag. 313).

simplul motiv că apa
re o dată pe an.

Nlcuță TAXASE
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SE APROPIE

Să ne găsească cu planul 
și angajamentele îndeplinite!

După ce au trecut 10 luni din a- 
cest an, la uzina „Autobuzul" din 
Capitală unii erau sceptici în pri
vința identificării Vreunei posibili
tăți certe, reale de redresare a pro
ducției, în ultimele două luni ale lui 
1971, pentru recuperarea integrală a 
rămînerilor în urmă față de plan. 
Lună de lună, aproape fără excep
ție, volumul problemelor nerezol
vate creștea, determinînd o aglo
merare a neajunsurilor, care a 
culminat cu înregistrarea unor mi
nusuri apreciabile la planul produc
ției marfă și al productivității mun
cii. Și nu se poate spune că cei din 
uzina au stat cu mîinile încrucișate, 
privind pasivi la acumularea res
tanțelor. Dar, atîta timp cit înde
plinirea planului depindea în mare 
măsură de factori din afara între
prinderii, oricît de energice ar fi 
fost intervențiile de ordin Intern, 
ele nu puteau da roadele scontate 
fără o bună colaborare cu uzinele 
care concură la realizarea autovehi
culelor. Or, această conlucrare a fost 
multă vreme deficitară în acest 
an. Practic, dacă 
pînă în octombrie 
uzina a înregis
trat lună de lună 
restanțe la un in
dicator sau altul 
al planului, a- 
ceasta se dato- 
rește tocmai ne- 
respectării terme
nelor de livrare a 
unor subansamble 
și piese de către 
unele unități in
dustriale. Astfel, 
în trimestrul I al 
anului, Combinatul de cauciuc Jilava 
a livrat anevoios anvelopele, uzina 
„Seagul roșu“ din Brașov — aparți- 
nînd aceleiași centrale industriale ca 
și uzina „Autobuzul" — a trimis 
cu întîrziere jențile pentru auto
buze. Alte greutăți din partea 
furnizorilor au generat în tri
mestrul II stagnări în produc
ție, uzina resimțind lipsa orga
nelor de a>samblare și a pieselor tur
nate la întreprinderea „Vulcan" din 
București : în trimestrul III au apă
rut întîrzieri la livrarea motoarelor 
și cutiilor de viteză din par-tea Uzi
nei mecanice din Cîmpulung Muscel 
— unitate din cadrul aceleiași cen
trale industriale. Și neajunsurile de 
acest fel nu 6e rezumă la cazurile 
amintite.

Recent, însă, statistica ne-a adus 
o veste îmbucurătoare : uzina „Au
tobuzul" din Capitală a realizat in 
noiembrie planul producției marfă 
in proporție de 118 Ia sută, recupe- 
rînd în întregime restanțele înregis
trate în 10 luni la acest capitol. 
Cum a fost posibilă această redre
sare, ce resorturi au fost declanșate, 
ce măsuri au fost luate, așa încît 
pe parcursul unei singure luni si
tuația să se îmbunătățească radical ? 
La aceste întrebări, toți oamenii cu 
care am discutat la uzina „Autobu
zul", de la muncitori și pînă la di
rectorul tehnic, au dat același răs
puns : entuziasmul în muncă, hotă- 
rirea fermă a colectivului de a pune 
capăt restanțelor. S-a acționat ener
gic, bine calculat, toate eforturile 
concentrîndu-se, zilnic, asupra pre
întâmpinării apariției oricăror „go
luri" în producție. Bunăoară, pentru 
asigurarea judicioasă, la timp și în 
cantități suficiente a materialelor 
necesare fiecărui sector din uzină, 
fiecărui loc de muncă — problemă 
„cheie" pentru bunul mens al produc
ției — s-a întărit serviciul aprovizio

UZINA „AUTOBUZUL
' >• ...

DIN BUCUREȘTI

nării, atît din punct de vedere nu
meric cît și prin sprijinul larg acor
dat acestuia de oonducerea uzinei, 
rcalizîndu-se o corelare exigentă în
tre producție șî aprovizionare. S-au 
întocmit grafice care vizează rezol
varea problemelor de maximă ur
gență, a căror respectare se urmă
rește în fiecare zi, prin analize ope
rative de către conducerea uzinei. 
Rezultatul ? Treptat, livrarea suban- 
samblelor de către furnizori a in
trat în ritmul cerut de producția 
uzinei.

în secția autor tilare, s-a reorga
nizat munca pe banda de montaj. 
Astfel, s-au stabilit posturi fixe de 
lucru — înainte se lucra „pe apuca
te", cum ne spunea un muncitor — 
s-a realizat o densitate de forță de 
muncă optimă la fiecare din aces- ' 
tea, ceea ce a permis o creștere a 
ritmului de montaj, ajungîndu-se, în 
final, la sporirea producției cu 75 la 
sută față de nivelul obișnuit. Nu mai 
puțin eficiente s-au dovedit a fi și 
măsurile privind îmbunătățirea coefi
cientului de schimburi în secțiile de 

bază ale uzinei — 
domeniu în care 
experiența acu
mulată de „Auto
buzul" ar putea fi 
extinsă și în alte 
uzine. Așa, de pil
dă, acest coefici
ent de schimburi 
a fost, în luna no
iembrie, de 2,8 
față de 2,15 în oc
tombrie. De mare 
efect s-a dovedit 
și defalcarea pla
nului de produc

ție pînă la nivelul locului de muncă 
și nu pînă la cel al sectoarelor sau 
secțiilor, cum se făcea mai înainte. 
Fiecare salariat are acum sarcini pre
cise, prin care se integrează organic, 
la nivel sporit de capacitate, în efor
tul susținut al echipei, al secției și 
uzinei.

Aceste măsuri organizatorice au 
fost coroborate cu o intensă muncă 
politică desfășurată de organizațiile 
de partid din uzină. Faptul că în a- 
dunările de dare de seamă ce s-au 
desfășurat în luna noiembrie dezba
terile s-au orientat spre creșterea 
responsabilității' fiecărui comunist în 
muncă a avut drept urmare firească 
îmbunătățirea rezultatelor activității 
fiecăruia în angrenajul producției.

Așadar, la „Autobuzul", interven
ția energică a comitetului de partid, 
a comuniștilor, conjugată cu aplica
rea operativă a soluțiilor tehnico- 
organizatorice, de mare eficacitate, 
și-a spus cuvîntul în revirimentul 
înregistrat. Este un succes care, pe 
bună dreptate, provoacă satisfacție, 
dar este mai mult decît atît, un suc
ces care obligă. Remarcăm că, în 
continuare, în zilele de la începutul 
acestei luni se menține un ritm 
susținut de lucru în fiecare secție, 
la fiecare loc de muncă, oamenii do
vedind că știu să dea o replică ener
gică automulțumirii. Din această 
ultimă perioadă a anului, de mare in
tensitate în muncă, cînd au fost eta
late realele posibilități de care dis
pune colectivul de aici, comitetul de 
partid, conducerea uzinei trebuie să 
desprindă concluziile ce se impun 
și, mai ales, să facă tot ceea ce este 
posibil ca, în paralel cu menținerea 
acestui ritm susținut al producției, 
să asigure o temeinică pregătire ac
tivității în anul viitor.

Ing. Dan CONSTANTIN

în acest an, Uzina de construcții 
metalice și mașini agricole din Boc
șa a încheiat bilanțul fiecărei luni 
cu restanțe substanțiale la diferite 
sortimente prevăzute în plan. La 
sfîrșitul celor trei trimestre se înre
gistrau ca nerealizate : 3 macarale 
portuare, 5 macarale turn, 7 374 tone 
construcții metalice, 729 tone con
strucții pentru poduri rulante și alte
le. Despre cauzele care au generat și 
întreținut această situație am discu
tat cu tov. Petru Potoceanu, direc
torul tehnic al întreprinderii. „Cau
zele nu depind de noi, ni s-a răs
puns. Restanțele se datoresc faptu
lui că o mare parte din colaborato
rii noștri nu și-au îndeplinit la timp 
obligațiile contractuale, că ma
teria primă sosește cu întâr
ziere în uzină, că planul sta
bilit e prea mare față de capacitățile 
de care dispunem". Și alți factori 
de conducere din uzină au susținut 
părerea directorului tehnic.

Este adevărat, in prima parte a a- 
nului, uzina a întâmpinat greutăți în 
procurarea metalului. Dar justifică
rile unor cadra 
de conducere, ne
însoțite de efortul 
de a vedea „bîr- 
na din ochiul 
propriu", de a de
pista lipsurile 
mari și numeroa
se din activitatea 
uzinei, nu au fă
cut altceva decît 
să genereze un 
climat de muncă 
lipsit de exigență 
și preocupare se
rioasă pentru re
cuperarea restanțelor. Mai întîi, 
în uzină nu s-a conturat o con
cepție clară despre fluxul tehno
logic. Pînă la terminarea pro
dusului, acesta este „plimbat" în 
repetate rînduri pe același drum, 
pierzîndu-se mult timp bun de lucru. 
„In procesul de producție a construc
țiilor metalice nu există noțiunea de 
flux, opina ing. Cristian Trandafir, 
șeful secției de construcții metalice. 
Acest mod de organizare este va
labil numai pentru producția de se
rie".

Intr-adevăr, producția de serie o- 
feră condiții mult mai favorabile or
ganizării în flux tehnologic, dar lip
sa unor idei de înlănțuire logică a 
operațiilor în fabricația de unicate, 
a soluțiilor de a scurta, pe cît este 
posibil, drumul materiilor prime și 
materialelor prin hale este inadmi
sibilă.

Tot atît de palidă este și preocu
parea grupului de uzine din Reșița 
pentru asigurarea tipizării producției 
in cea mai mare și modernă uzină de 
construcții metalice din țară, care 
este cea din Bocșa. Mai ales că aici 
există o experiență pozitivă în aceas
tă direcție. Este vorba de organiza
rea proiectării, la nivelul grupului, 
a podurilor rulante fabricate tot la 
Bocșa. O pronunțată rămînere în 
urmă se manifestă și în ceea ce pri
vește aplicarea unor tehnologii noi, 
de mare productivitate și cu influ
ență pozitivă asupra calității : sudu
ra automată și croirea combinată. în 
prezent, doar la 21 la sută din tota
lul operațiilor se aplică sudura au
tomată, iar croirea combinată sa 
folosește „numai în unele cazuri" — 
cum ni s-a spus — și, aceasta, în 
timp ce s-a dovedit cu certitudine 
că productivitatea muncii se dublează 
prin utilizarea noilor metode de lu
cru, ceea ce ar fi impulsionat recu
perarea restanțelor la îndeplinirea 
planului. De ce aceste noutăți tehni
ce nu se aplică pe scară largă la 
uzina din Bocșa ? Tot datorită unor 
„factori din afară" ?

UZINA DE CONSTRUCȚII 
METALICE Șl MAȘINI 
AGRICOLE DIN BOCȘA

între afirmațiile directorului tehnic 
al uzinei se află și aceea că sarcinile 
de plan sînt mai mari decît capacită
țile de producție existente, însoțite 
de sublinierea că forul de resort 
(grupul de uzine din Reșița) și-a în
sușit acest punct de vedere și că, 
prin urmare, conducerea întreprin
derii nu mai poartă răspunderea pen
tru restanțele amintite. Oare așa stau 
lucrurile în realitate ? Fără a micșo
ra planul producției fizice — și, ca 
atare, nu s-a însușit punctul de ve
dere potrivit căruia uzina din Bocșa 
nu dispune de capacități la nivelul 
sarcinilor stabilite — forul de resort 
a diminuat totuși arbitrar planul va
loric, la producție globală, cu 20 mi
lioane lei, în timp ce o brigadă a 
Consiliului economic al C.C. al P.C.R. 
care, la începutul anului, a analizat 
rezervele producției acestei între
prinderi, a evaluat posibilități con
crete de suplimentare a producției 
globale cu 8,8 milioane lei. Tot în 
mod arbitrar, grupul de uzine a re
partizat altor unități sarcina de a 
realiza 7 milioane lei producție pen

tru export, ce re
venea uzinei din 
Bocșa, iar în sep
tembrie, cînd pla
nul pe această

lună la produc
ția globală nu se 
îndeplinise cu cir
ca 10 milioane lei, 
forul de resort a 
pus pe umerii U- 
zinei mecanice Ti
mișoara jumătate 
din. sumă, întru- 
cît aceasta își rea
lizase planul. A- 

ceasta, pentru ca uzina din Boc
șa să-și poată „depăși" în mod 
ireal planul la producția globală 
și la productivitatea muncii și, 
pe această bază, să aibă posibilitatea 
de a angaja în plus 136 muncitori, 
care să asigure îndeplinirea prevede
rilor la producția fizică. Dar, în prac
tică, artificiul n-a dus, cum se scon
ta, la îndeplinirea planului fizic, ci, 
dimpotrivă, a provocat amplificarea 
restanțelor. Oare prin asemenea 
procedee se poate obține revirimen
tul in realizarea integrală a planului, 
în atingerea parametrilor proiectați 
la capacitățile intrate în funcțiune in 
cadrul uzinei în anul 1970 ?

Trimestrul IV al acestui an a debu
tat la uzina din Bocșa cu o analiză 
unilaterală a cauzelor rămînerilor in 
urmă. Măsurile stabilite, printre care 
schimbarea directorului, s-au dovedit 
insuficiente. Astfel că indiscipli
na în muncă, neajunsurile organiza
torice au continuat să se manifeste 
pe front larg, iar restanțele au cres
cut. Cantitatea de construcții metalice 
pentru obiective industriale, care fi
gurează acum la rubrica „nereali- 
zări", a atins cifra de 8 000 tone, ru
brică ce mai conține un număr de ma- 
earale-tu.rn, poduri rulante și altele. O 
atare situație nu mai poate fi admi
să. Economia națională nu poate to
lera ca o întreprindere de o aseme
nea importanță să meargă din insuc
ces în insucces. In zilele care au mai 
rămas pină la sfîrșitul anului, și la 
Bocșa munca trebuie să atingă cele 
mai inalte cote de rodnicie. Realiză
rile din unele perioade au dovedit că 
acest puternic colectiv, cu oameni 
pricepuți, este capabil să producă 
mai mult și mai bine. Organele de 
resort, de partid și de stat, răspun
zătoare de buna desfășurare a pro
ducției la UCMMA Bocșa, trebuie să 
intervină energic, să acționeze con
cret și eficace pentru redresarea si
tuației întreprinderii în cel mai scurt 
timp.

Florea CIOBANU 
corespondentul „Scînteii"
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LUCRĂTORII OGOARELOR DIN ILFOV
RĂSPUND CHEMĂRII ARGEȘENILOR

Cu cîteva zile în urmă a fost publicată chemarea Co
mitetului județean de partid Argeș, către toate organi
zațiile județene ale Partidului Comunist Român, către 
toți oamenii muncii din agricultură, în legătură cu dez- 
fășurarea unor ample acțiuni privind executarea unor 
lucrări de îmbunătățiri funciare care să asigure tolosirea 
mai bună a pămîntului. Astăzi, răspunde acestei che
mări organizația de partid a județului Ilfov.

che-

(Urmare din pag. I)

în răspunsul organizației de 
partid a județului Ilfov la Chema
rea Comitetului județean 
P.C.R., privind ridicarea 
de utilizare a terenurilor 
se spune :

Adunarea activului din 
tură a dezbătut într-un spirit de 
înaltă responsabilitate patriotică 
stadiul îndeplinirii sarcinilor ce re
vin județului din hotărîrile celui 
de-al X-lea Congres al partidului 
și din Programul național privind 
gospodărirea rațională a resurse
lor de apă și de îmbunătățiri fun
ciare, a stabilit noi și importante 
măsuri pentru obținerea unei efi- 
ciențe sporite a terenurilor agri
cole.

Cu acest prilej, s-a afirmat încă 
o dată hotărîrea fermă a comu
niștilor, a tuturor lucrătorilor de 
pe ogoarele județului nostru de a 
înfăptui indicațiile și îndrumările 
prețioase date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în ceea ce privește folo
sirea cu maximum de randament a 
fiecărei parcele de teren și conti
nua sporire a rodniciei pămîntu
lui.

Țăranii cooperatori, muncitorii, 
tehnicienii și inginerii din I.A.S. și 
S.M.A., sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, nu vor 
precupeți nici un efort pentru a 
asigura obținerea unor recolte cît 
mai mari, valorificînd pe deplin 
potențialul productiv al pămîntu
lui de care dispunem.

Pornind de la faptul că în ju
dețul nostru sînt suprafețe însem
nate afectate de exces de umidi
tate, răspunzînd Chemării orga
nizației de partid a județului Ar
geș, în numele comuniștilor, al 
oamenilor muncii din agricultură, 
al tuturor locuitorilor din județul 
Ilfov, ne angajăm ca pînă la sfîrși-

Argeș al 
gradului 
agricole,
agricul-

urmă-tul anului 1972 să realizăm 
toarele lucrări :

Pe terenurile cu luciu de 
exces de umiditate se vor executa 
lucrări de desecare în sisteme lo
cale pe 43 000 ha, necesitînd dislo
carea unui volum de 2 400 000 mc 
pămint, și anume :

0 25 500 ha terenuri cu ex
ces de umiditate pe care 
se vor executa 1500 000 
mc terasamente ;

0 17 500 ha terenuri cu cro- 
vuri și depresiuni, nece
sitînd un volum de 900 000 
mc terasamente ;

Pînă la 31 decembrie 1971 se vor 
termina lucrările pe o suprafață de 
16 000 ha, iar la 1 mai 1972, pe res
tul suprafeței de 27 000 ha, asigu- 
rînd condițiile necesare cultivării 
în anul viitor a întregii suprafețe 
desecate.

O atenție deosebită vom acorda 
lucrărilor de desecare din zonele : 
Gîrbovi-Manasia 1 800 ha, Valea 
Măcrișului 6 000 ha, Adîncata-Patru 
Frați-Dridu 7 000 ha, Tunari-Ștefă- 
nești-Afumați 1 300 ha, " " 
Niculești-Crevedia 600 ha, 
vanu-SoIdanu-Crivăț 1 900 
trani 600 ha.

0 Se vor executa 
țări pe rețele dc 
existente pe o 
totală de 40 km , 

0 Pe o suprafață de 5 000 
ha cu soluri grele și per

meabilitate redusă se vor 
executa pînă la 30 aprilie 
1972 lucrări de 
dare, în vederea 
tățirii drenajului 
cerii umidității.

Prin toate aceste măsuri

apă și

Butimanu- 
Rado- 

ha, Mi-
decolma-
evacuare 
lungime

desfun- 
îmbună- 
și redu-

®e

creează condiții ca în anul 1972 să 
se obțină pe suprafețele desecate o 
producție de circa 100 000 tone ce
reale, legume și furaje.

@ Pînă la sfîrșitul anului
1972 se va amenaja pen
tru irigații în sisteme lo
cale o suprafață de 4 500 
ha, din care : 1 300 ha în 
sectorul de stat și 3 200 ha 
în sectorul cooperatist.

De asemenea, se vor executa lu
crări de decolmatare pe rețelele de 
alimentare a suprafețelor amena
jate, pe o lungime de 25 km.

0 Pină Ia 30 noiembrie 1973 
se vor executa lucrări de 
combatere a eroziunii so
lurilor pe o suprafață de 
1 000 ha terenuri situate 
în pantă.

0 în vederea apărării îm
potriva inundațiilor a 8 
localități și a unei supra
fețe de 2 000 ha terenuri 
agricole, se vor executa, 
pină la 1 mai 1972, 5 km 
diguri și 10 km canale, cu 
un volum total de 90 000 
mc.

Prin executarea acestui impor
tant volum de lucrări prin muncă 
patriotică se vor obține economii 
de peste 15 milioane lei.

In vederea impulsionării ritmu
lui de execuție a lucrărilor pe șan
tierele de hidroameliorații, comi
tetul județean de partid, organele 
și organizațiile de partid vor des
fășura o intensă muncă politico- 
organizatorică pentru mobilizarea 
maselor largi de cetățeni la această 
importantă acțiune patriotică, asi- 
gurînd activitate permanentă la 
toate obiectivele propuse.

Printr-o susținută muncă politică 
de masă vom milita pentru ridi
carea nivelului de conștiință a tu
turor oamenilor muncii, astfel ca 
aceștia să răspundă prin fapte gri
jii partidului și statului pentru 
continua dezvoltare a agriculturii 
noastre, pentru progresul multi
lateral al României socialiste, pen
tru bunăstarea materială și spiri
tuală a tuturor fiilor ei.

rului Industriei Construcțiilor de Ma
șini, Ministerului Industriei Ușoare și 
Ministerului Industriei Materialelor de 
Construcții, în care această proporție 
s-a situat, în acest an, între. 41 și 51 la 
sută, cu mult sub media stabilită pe an
samblul industriei ? Aceste cifre do
vedesc existența unor tendințe spre 
o dezvoltare extensivă, spre reali
zarea unor sporuri de productivitate 
reduse. Ne aflăm, desigur, la început 
de cincinal. Dar aceasta nu înseam
nă, nicidecum, să stabilim prevederi 
minore, mai puțin mobilizatoare, 
pentru această perioadă, știut fiind 
faptul că orice intîrz;ere în atingerea 
nivelului indicatorilor planificați nu 
face decît să producă o aglomerare 
masivă de sarcini in ultimii ani ai 
perioadei cincinale. Departe de a 
constitui o îndatorire oarecare, fa
cultativă, realizarea sporurilor de 
producție prevăzute a se obține pe 
seama creșterii productivității mun
cii se detașează ca un imperativ ma
jor al activității fecărei întreprin
deri, centrale sau minister.

în ce constau, de fapt, principalele 
direcții în care trebuie să se acțio
neze hotărît și neîntârziat pentru a 
se stăvili o asemenea tendință nesă
nătoasă în realizarea sarcinilor de 
plan la acest indicator ? In ciuda ar
gumentelor liniștitoare, care se aduc 
încă de cadrele din unele întreprin
deri, constatăm că — departe de a 
fi vorba de niște lucruri fortuite — 
cauzele acestor rămîneri în urmă în 
creșterea productivității muncii sînt 
bine cunoscute. Lipsesc însă hotări- 
rea fermă și. Uneori, tenacitatea de 
a interveni pentru lichidarea lor. Se 
știe, de pildă, că între gradul de do
tare tehnică și, mai ales, gradul de 
utilizare a „zestrei" tehnice și nive
lul productivității muncii există o le
gătură strînsă. Se ține, însă, seama 
de această interdependență necesară 
în toate întreprinderile ? Iată cîteva 
situații elocvente în acest sens. La 
Fabrica de cărămizi și țigle din Țăn- 
dărei, în trimestrul trecut, planul de 
creștere a productivității muncii a 
fost îndeplinit numai în proporție 
da 72 la sută. Cauza ? In principal,

este vorba de defecțiuni mecanice și 
electrice pe fluxul tehnologic la sta
ția de alimentare și preparare a ar
gilei, liniile de fasonare și la uscă- 
toriile artificiale. La fabrica de pro
duse ceramice „Record" din Sibiu, 
au fost suficiente 1 700 ore-stagnări 
în funcționarea utilajelor pentru ca, 
în trimestrul trecut, productivitatea 
muncii să, se situeze cu peste 30 de 
procente sub plan, iar la Intre-

meniul utilizării mijloacelor tehnice, 
se poate depăși situația critică ac
tuală, se poate obține o productivi
tate a muncii superioară.

Chiar dacă este cunoscută, noi 
subliniem încă o dată importanța 
deosebită pe care o are asigurarea, 
în fiecare întreprindere, a unei di
mensionări raționale, optime a con
sumului de muncă, urmărindu-se ca 
fiecare salariat să aibă o justificare

Productivitatea 
muncii

prinderea de produse ceramice pen
tru construcții Iași, din aceeași cau
ză, planul productivității muncii nu 
a fost realizat în 11 luni din acest 
an. Nu întâmplător ne-am oprit a- 
supra acestor cîtorva întreprinderi 
din cadrul Ministerului Industriei 
Materialelor de Construcții. An de 
an, statul a făcut în acest sector a- 
preciabile eforturi de investiții. Pen
tru exploatarea cu randament supe
rior a mijloacelor tehnice moderne 
sint necesare, însă, o înaltă califi
care, o bună întreținere a fiecărui 
utilaj în parte, o judicioasă organi
zare a muncii. Nici un efort nu poa
te fi considerat prea mare pentru 
realizarea exemplară a acestor dezi
derate. Comitetele oamenilor mun
că din aceste unități trebuie să înțe
leagă că, numai prin lichidarea ener
gică a neajunsurilor existente în do-

deplină în angrenajul complex al 
producției. Departe de a realiza in 
practică acest lucru, unele conduceri 
de întreprinderi, acceptând linia mi
nimei rezistențe în realizarea planu
lui, apelează sistematic, cu o mare 
ușurință, la angajarea de salariați, 
de multe ori peste limitele admise 
prin planul forțelor de muncă. Nu a- 
ceeași preocupare susținută o dove
desc aceste conduceri pentru înlătu
rarea abaterilor de la d:sciplina 
muncii, pentru folosirea deplină, cu 
valoare maximă pentru producție, a 
timpului de lucru. Și astfel planul 
se realizează ușor, în condiții de efi
ciență scăzută. Exemple de acest fel 
nu sînt, din păcate, puține. Numai în 
două întreprinderi ale industriei u- 
șoare — Fabrica de tricotaje din 
Miercurea Ciuc și fabrica „Crișul" 
din Oradea — in acest an s-au an

gajat în plus aproape 300 de mun
citori ; în schimb, nu s-a făcut decît 
foarte puțin pentru utilizarea rațio
nală a celor existenți, tolerîndu-se 
12 000 om-ore absențe nemotivate și 
învoiri, peste 11 000 om/ore stagnări 
în producție. Angajarea, în discor
danță cu necesitățile producției, a 
unor noi salariați s-a dovedit a fi, 
în final, un paleativ, întrucît nu nu
mai că aceasta n-a declanșat reviri
mentul scontat în realizarea planului, 
dar a determinat un efect negativ : 
planul productivității muncii a fost 
îndeplinit în trimestrul trecut doar 
în proporție de 91,3 la sută la prima 
unitate și de 96,3 la sută, în cea de 
a doua. Economia noastră socialistă, 
în plină dezvoltare și modern zare, 
asigură posibilitatea de a munci fie
cărui cetățean, dar forța de muncă 
trebuie utilizată rațional în fiecare 
unitate, repartizată judicios, așa cum 
o cer interesele societății, în condi
țiile amplificării (și, nicidecum, ale 
diminuării) eficienței activității eco
nomice.

Sarcinile stabilite de actualul plan 
cincinal în domeniul creșterii pro
ductivității muncii în industrie tre
buie considerate ca minime. Condu
cerea partidului a atras atenția că 
trebuie depuse eforturi, fructificate 
larg toate posibilitățile, pentru de
pășirea lor. Hotărâtoare pentru 
realizarea acestui imperativ este 
intervenția competentă și ener
gică a comitetelor de oameni ai 
muncii, a organelor și organizațiilor 
de partid din întreprinderi, în ve
derea valorificării intense și susți
nute a tuturor rezervelor existente. 
Nu trebuie așteptate indicații spe
ciale, acțiuni. „din afară" pentru mo
bilizarea și stimularea inițiativei oa
menilor muncii la materializarea a- 
cestor sarcini. Operativ, hotărît și 
integral, fiecare sursă capabilă să 
contribuie la sporirea randamentului 
muncii trebuie imed:at conectată Ia 
efortu11 general pentru ridicarea pro
ductivității muncii, cu convingerea 
că pe această cale asigurăm îndepli
nirea unui obiectiv de bază, decisiv 
pentru dezvoltarea intensivă a eco
nomiei în actualul cincinal, contri
buim la creșterea eficienței gene
rale a activității noastre economice.

Barajul hidrocentralei de pe Argeș
Foto : S. Cristian

Noi tipuri de mobilă 
în industria locală 

brăileană
Mobila executată la întreprin

derea de industrie locală nr. 2 
„Arta lemnului" din Brăila se 
bucură de apreciere atât în țară, 
cît și peste hotare. „De la an la 
an, gama produselor a devenit 
tot mai variată — ne declară 
directorul întreprinderii, Gheor- 
ghe Dumitru. în prezent, exe
cutăm camere studio „Dunărea" 
și „Pescăruș" cu furnir de nuc, 
sufragerii „Ecran", mese-com- 
bine pentru televizoare, cana
pele cu furnir de nuc și furnir 
exotic, scaune și paturi tapițate. 
garnituri de bucătărie, mobilier 
pentru creșe, cantine, mobilier 
comercial și de birou etc. Șase 
din aceste produse au fost asi

milate anul acesta. Lor II se 
adaugă noi prototipuri : sufra- 
geria-stil cu intarsii, scaunele 
curbate cu spătarul tapițat, 
masa-combină „Sighet II" și 
altele". Noile produse, omologate 
și prezentate la cel de-al V-lea 
pavilion de mostre de la Bucu
rești, s-au bucurat de o bună 
primire, iar sufrageria-stil a 
obținut două premii. Numărul 
mare de scrisori, prin care se 
solicită acest nou tip de mobi
lă, vine să confirme, o dată în 
plus, calitățile de bază ale pro
dusului.

N. Gr. MĂRAȘANU 
corespondentul „Scînteii*

Hidrocentrala 
de pe Argeș:

2 MILIARDE 
kWh ÎN 5 ANI

Astăzi, 9 decembrie, se împli
nesc 5 ani de cînd, in prezența 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a fost pusă în funcțiune marea 
hidrocentrală din Cheile Arge
șului, rod al eroismului și mun
cii fără preget a celor peste 
10 000 de constructori — tehni
cieni, ingineri și proiectanți ro
mâni. Ea dispune, la ora actua
lă, de o putere instalată de 220 
MW, -ceea ce echivalează cu mai 
mult de o treime din puterea 
centralelor electrice existente 
in România in anul 193S. Bara
jul său de la Vidraru (de 165 
metri), prin concepție, rezisten
ță și înălțime, este socotit al 
5-lea din Europa și al 9-lea din 
lume. Hidrocentrala noastră are 
drept sarcină producerea de 
energie electrică în orele „de 
vîrf", atunci cind o cer necesi
tățile sistemului energetic națio
nal. Pină acum, ea a „pompat" 
în rețelele argintii ale acestuia 
2 miliarde kWh.

De reținut este nu numai can
titatea de energie electrică livra
tă. ci mai ales rapiditatea cu care 
centrala poate fi acționată — și 
aceasta datorită marii sale elas
ticități, ce-i permite să se co
necteze și deconecteze in siste
mul energetic in cîteva secunde. 
Chiar de la intrarea sa in func
țiune, hidrocentrala a atins pa
rametrii tehnico-economici pro
iectați, depășind an de an can
titatea de energie planificată să 
se realizeze. Acordăm o atenție 
deosebită exploatării și supra
vegherii instalațiilor, prevenirii 
accidentelor și avariilor ; pre
gătim și cadre pentru exploata
rea viitoarelor centrale hidroe
lectrice. „Cartea de aur" a .hi
drocentralei are înscrise în pa
ginile ei nume cu rezo
nanță, cum sînt cele ale mi
nerilor Tudor Moraru și Pa
vel Oțet, Mihai Sterescu și 
Dionisie Fota — din partea 
constructorilor, sau ca ale ing. 
Tudor Petre, șeful secției de ex
ploatare a hidrocentralelor din 
amonte, maistrului de exploata
re a centralei. Ion Leu, me
canicilor Gheorghe Șerban și 
Alexandru Florescu, electricia
nului de exploatare Stelian Za- 
fiu.

Ca să folosesc o metaforă, 
„cloșca" de pe Argeș are acum 
și pui. In amonte și in aval de 
ea au fost construite încă 7 
centrale, ce fac parte dintr-o 
mare salbă, care va asigura în 
perspectiva apropiată obținerea 
unei puteri instalate de aproape 
500 MW. Totodată, prin amena
jarea Argeșu’ui, va spori debi
tul de apă notabilă și industria
lă pentru Pitești și Capitală și 
se vor crea posibilități de iri
gare a 100 000 de ha, transfor
mate astfel in „zone interzise 
secetei".

Paul GHERGHIESCU 
inginer-șef 
al Exploatării centralelor 
hidroelectrice Argeș
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PRIMIRE LA C.C. AL P.C.R
Miercuri, 8 decembrie, tovarășul 

Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Executiv, secretar al Comite
tului Central al P.C.R.. președintele 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, a primit pe Gheorghi Mar
kov, prim-secretar al Uniunii scrii
torilor din Uniunea Sovietică, și pe 
A. Kosorukov, șef al Secției relații 
externe a Uniunii scriitorilor sovie-

ticî, prezenți în țara noastră cu 
ocazia semnării convenției de cola
borare dintre uniunile de scriitori ale 
celor două țări.

La primire, care s-a desfășurat 
!ntr-o atmosferă caldă, tovărășească, 
a participat Laurențiu Fulga, vice
președinte al Uniunii scriitorilor din 
Republica Socialistă România.

ȘEDINȚA COMITETULUI EXECUTIV
AL CONSILIULUI CENTRAL AL U.G.S.R.

Miercuri, 8 decembrie, a avut loc 
ședința Comitetului Executiv al Con
siliului Central al U.G.S.R.

In lumina sarcinilor izvorîte din 
hotărîrile C.C. al P.C.R. și din do
cumentele Congresului U.G.S.R., Co
mitetul Executiv al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R. a analizat activita
tea desfășurată de sindicate în do
meniul trimiterii la tratament și 
odihnă a oamenilor muncii și pen
tru asigurarea unor condiții cît mai 
bune în stațiunile balneo-climaterice. 
S-a apreciat pozitiv faptul că în 
1971 au fost trimiși la odihnă și tra
tament, prin sindicate, un număr mai 
mare de salariați și membri de fa
milie ai acestora față de anul 1970. 
Baza materială proprie a sindicate
lor a crescut prin construirea din 
fondurile acestora a sanatoriilor bal
neare de la Băile Felix și Slănic- 
Moldova.

Și în viitor îmbunătățirea continuă 
a condițiilor de odihnă și tratament ' 
în tot cursul anului pentru oamenii 
muncii va sta în atenția Consiliului 
Central al U.G.S.R. ; totodată, vor fi 
date în folosință noi capacități de 
odihnă și tratament construite din

fondurile sindicatelor. în 1972 se pre
vede trimiterea la odihnă și trata
ment, prin sindicate, a unui număr 
suplimentar de peste 70 000 salariați 
și membri de familie ai acestora, față 
de anul 1971. Comitetul Executiv al 
Consiliului Central al U.G.S.R. a 
adoptat, de asemenea, hotărîri co
respunzătoare pentru o mai bună 
repartizare a biletelor de odihnă și 
tratament prin sindicate.

în continuare, Comitetul Executiv 
al Consiliului Central al U.G.S.R. a 
examinat 
publican 
mentului 
mentului 
cinile ce 
carea prevederilor lui.

Comitetul Executiv al Consiliului 
Central al U.G.S.R. a analizat sar
cinile ce revin sindicatelor și Uni
unilor sindicatelor pe ramuri profe
sionale in vederea îndeplinirii sar
cinilor de producție și a angajamen
telor asumate în 1971 și buna pre
gătire a condițiilor necesare pentru 
realizarea ritmică, încă de la înce
putul anului, a planului de stat pe 
anul 1972.

proiectul Normativului re- 
privind acordarea echipa- 
de protecție și a echipa- 
de lucru și a stabilit sar- 
revin sindicatelor în apli-

Decorarea profesorului universitar

Constantin Giurescu

România a conferit profe- 
universitar Constantin Giu- 
ordinul „Meritul științific" 
pentru merite deosebite în

Consiliul de Stat al Republicii So
cialiste 
soiului 
rescu 
clasa I,
activitatea științifică, didactică, pu
blicistică și obștească, cu prilejul îm
plinirii vîrstei de 70 de ani.

înalta distincție a fost înmlnată, 
miercuri dimineața, în cadrul unei 
solemnități, de tovarășul Emil Bodna- 
raș, vicepreședinte al Consiliului de 
Stat.

Erau prezenți tovarășii Miron Con- 
stantinescu, președintele Academiei 
de Științe Sociale și Politice, și Con-

stantin Stătescu, secretarul Consiliu
lui de Stat.

Tovarășul Emil Bodnaraș a felici
tat călduros pe cel decorat în numele 
Consiliului de Stat, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, personal, urîndu-i 
multă sănătate și noi succese in ac
tivitatea sa științifică.

Mulțumind pentru înalta distincție 
acordată, prof. univ. Constantin Giu
rescu a arătat că și pe viitor se va 
strădui cu toată abnegația pentru 
prosperitatea istoriografiei românești, 
pentru progresul culturii patriei 
noastre.

CONVORBIRILE ROMANO-IRANIENE 
ÎN DOMENIUL COOPERĂRII ECONOMICE

(Agerpres)

„Zilele filmului polonez/✓

Cu prilejul „Zilelor filmului polo
nez", la cinematograful „Capitol" din 
București a avut loc un spectacol de 
gală cu filmul „Pădurea de meste
ceni", in regia lui Andrei Wajda.

Filmul, o adaptare după cunoscuta 
nuvelă a lui Jaroslav Iwaszkiewicz, a 
fost distins cu numeroase mențiuni 
și premii internaționale.

La spectacol au asistat Dumitru 
Ghișe, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, Cos- 
tică Alecu, vicepreședinte al Institu
tului român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, oameni de artă și 
cultură, ziariști, un numeros public.
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cinema
• Unchiul Vania : SCALA — 10: 
13; 15,30; 18; 20,30.
• 12 oameni furioși : FAVORIT
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 16: 
18,30; 20,45.
• Waterloo : LUCEAFĂRUL — 
8,45; 11,45: 14,45; 17,45; 20,45, BUCU
REȘTI — 9; 12; 15; 18: 21, SALA 
PALATULUI — 16,45 (seria de bi
lete — 3933); 20,15 (seria de bilete
— 3945).
• Sorgul roșu : CAPITOL — 9,30; 
12,30; 16,30; 19,30.
• Duel straniu : FESTIVAL — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Spartacus (pe ecran panoramic, 
2 3erll) . PATRIA — 10; 16; 20.
• Așteptarea : CENTRAL — 10; 
12,30; 15; 17,30; 20.
• Fabllo magicianul: 9—17 în
continuare. Program de filme 
documentare — 18,45; 20,15 în con
tinuare : TIMPURI NOI.
A Anna celor o mie de zile : ME- 
--------- — 9; 12,30; 16; 19,30, GLO- 

9,30; 12,45: 16; 19,15, MO- 
- 9; 12,30; 16; 19,30.

BUZEȘTI — 15,30; 18;

LODIA
RIA — 
DERN ■ _
• Avînt : 
20,15.
• Oliver : 
16.15; 19,45, 
16,30; 19,30.
• Facerea lumii : POPULAR —
15,30; 18; 20,15. .
• Mihail Strogoff : EXCELSIOR 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
TOMIS — 0,45; 11; 13,15; 15,30; 18; 
20,30.
• Nu te întoarce : RAHOVA —

FEROVIAR — 9; 12,30; 
AURORA — 9,30; 12,30;

(Urmare din pag. I)

deri amintite mai înainte, 
se tot amină trecerea la fi
nalizarea constatărilor. Cu 
citva timp în urmă, comi
tetul sindicatului de la 
uzina de utilaj petrolier „1 Mai" din Ploiești a luat 
o inițiativă pozitivă.’ întoc
mind un amplu chestionar, 
cu întrebări privind con
dițiile, relațiile, preferințe
le și scopurile individuale 
în profesie, l-a distribuit la 
o sută de muncitori din 
meseriile de bază. Răspun
surile, adeseori surprin
zătoare, indică o multitu
dine de direcții de ac
țiune pentru îmbunătățirea 
în continuare a climatului 
muncii. însă, toată această 
investigație fructuoasă a 
rămas deocamdată doar un 
experiment. Măsuri practi
ce nu s-au aplicat pînă a- 
cum.

Am consultat o pătrime 
din aceste chestionare, 
adică 25, în calitatea lor 
de eșantion al investiga
țiilor. Ce concluzii se des
prind ? Iată ce se scrie în 
chestionarul nr. 29 (aseme
nea comitetului sindical, 
respectăm și noi obligația 
de a nu face publice nu
mele semnatarilor chestio
narelor în cauză). Așadar, 
e strungar, în virstă de 21 
de ani. Are școala profe
sională. Munca îi place pu
țin. în colectiv, admiră și 
simpatizează 6 colegi, dar 
este în raporturi de indife
rență și antipatie cu alți 9. 
Apreciază că în colecti
vul său stimulentele ma
teriale nu se acordă just. 
Totuși, cu maistrul se în
țelege foarte bine. Munca 
pe care o face este sub ni
velul posibilităților sale, 
dar asta nu îl deranjează. 
Meseria respectivă nu ii dă 
satisfacții. A ajuns în pro
fesie din întîmplare. Da, 
vrea să plece din uzină. 
Principala nemulțumire — 
greutățile întîmpinate Ia 
avansare. Cu ce se ocupă 
in timpul liber ? Cu școala 
și cu micile petreceri.

Tipul individului super
ficial, care nu știe ce vrea, 
pentru care munca nu este 
un ideal in viață. N-a tre
cut de mult pragul matu
rității și constată că a 
luat-o pe un drum greșit. 
Adaptarea sa stă, vizibil, 

' sub semnul incertitudinii. 
Și toate acestea au drept 
cauză faptul că a ajuns în 
meserie din întîmplare, 
după cum declară el în
suși. Prin urmare, s-a vrut 
altceva, dar iată-1 strun
gar. De aici, irascibilitatea 
sa, imposibilitatea de a- 
daptare, nemulțumirea și, 
in ultimă instanță, renun

15,30; 18; 20,15, COSMOS — 15,30; 
13; 20,15.
e Saltul : VOLGA — 9; 11,15; 
13,30- 15,45; 10,15; 20,30.
o Vinovatul este în casă: ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE — 
15,30; 17,45; 20.
• Gervaise — 10; 12; 14,15, Nana 
— 16,30, Eva vrea să doarmă —
19, Steamboat Bill-junior — 21,30 : 
CINEMATECA (sala Union).
• Marele premiu : GRIVIȚA — 
9; 12,15; 16; 19,30, FLOREASCA — 
15,30; 19.
n Timpul berzelor: UNIREA — 
15,30; 18; 20.
• Aeroportul : LUMINA — 9—19,45 
în continuare.
• Brigada diverse în alertă : 
DRUMUL SĂRII — 15,30; 17,45; 20.
• Floarea de cactus : BUCEGI — 
15,45; 18: 20,15, ARTA — 15,30; 18; 
20,15.
(t Asediul : PACEA — 15,45; 18;
20.
o Castanele sînt bune
TA — 10; 12,30; 15; 17,30;
MURA — 9; 11,15; 13,30;
20,30.
• Program de desene 
pentru copil : DOINA -
<s Floarea-soarelui : DOINA — 
11.30; 13,45; 16; 18.15; 20,30.
4) Frați) : GIULEȘTI — 15,30; 17,45; 
20.

MIORI- 
20, FLA- 
16; 18,15;

animate
10.

• A.R.I.A. prezintă (în sala Tea
trului de comedie) : Spectacolul 
cu piesa „Joc de pisici" susținut

de colectivul Teatrului de come
die din Budapesta — 19,30.
• Conservatorul de muzică „Cl- 
prian Porumbescu" (sala G. Enes- 
cu) : Recital instrumental susținut 
de Liliana Pintea și Ruxandra 
Colan — 20.
• Opera Română : Seară vleneză
— 19,30.
o Teatrul de operetă : Contesa 
Maritza — 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Fanny — 
20; (sala Studio) : Travesti — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Omul care... — 19,30.
• Teatrul Mic : Baltagul — 19,30.
• Teatrul Giuleștl : Comedie cu 
olteni — 19,30.
« Teatrul „Ion Creangă" : N-a 
rost în zadar — 9,30; Pinocchio
— 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ninigra și Ali- 
gru — 17; (sala din str. Acade
miei) : Cartea cu Apolodor — 15; 
17.
• Teatrul evreiesc de stat: 
de căsătorie — 19,30.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. 
giale" : Tu te-al născut din 
de dreptate — 20.
• Teatrul de revistă „Ion 
lescu" : Varietăți 
19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Bimblrică — 
19,30; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Groapa — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : La Izvoare de frumu
sețe — 19,30.
• Circul Globus : Spectacol pre
zentat de Circul din R.P.D. Co
reeană — 19,30.

Au luat parte Eduard Rokicki, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R. P. Polone Ia București, membri ai 
ambasadei, șefi ai unor misiuni di
plomatice și membri ai corpului di
plomatic.

înainte de spectacol, Dumitru Fer- 
noagă, directorul Arhivei naționale 
de filme, după ce a prezentat asis
tenței pe membrii delegației de ci
neaști sosiți în țara noastră cu a- 
ceastă ocazie, a vorbit despre creația 
cinematografică din R. P. Polonă.

A răspuns Leon Bach, reprezen
tant al Direcției cinematografiei po
loneze.

în următoarele zile, publicul bucu- 
reștean va putea viziona, la același 
cinematograf, filmele : „Romanticii" 
și „Sorgul roșu", producții ale cine
matografiei contemporane poloneze.

(Agerpres)
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PROGRAMUL I. 17,30 Emisiune 
in limba maghiară • Tableta de 
joi de Gâlfalvi Zsolt o Actuali
tatea în imagini e Muzică lăută
rească în interpretarea solistului 
Răcz Băla • Rubrica literară. Din 
cuprins : Traduceri la editura 
„Dacia" • George Bacovla în tra
ducerea poetului Kiss Jenb • Din 
planurile pe 1972 ale Iul Bâlint 
Tibor, Fodor Sândor șl Kânyâdl 
Sândor. 18,30 Tenis : Turneul cam
pionilor. înregistrare de la Paris. 
19,20 1001 de seri : Creionul fer
mecat — „O întîmplare în munți". 
19,30 Telejurnalul de seară. 20,00 
Reflector. 20,15 Tinerii 
înșiși. Din cuprins : 
țara 1 Incursiune în 
șantierelor de muncă 
patriotică din județele
biu • Un film în dezbaterea ti
nerilor : „Baladă pentru Andy 
Croker" — producție a studiou
rilor din S.U.A. 22,30 Telejurnalul 
de noapte. 22,45 Tenis : Turneul 
campionilor. înregistrare de la 
Paris.

despre ei 
• Răsună 
universul 
voluntar- 

Iași șl Sl-

PROGRAMUL II. 20,00 Festival 
Enescu—Bruckner. Orchestra sim
fonică a Radiotelevizlunil. Diri
jor : Erich Bergel. In prima sea
ră : Sulta I de George Enescu ți 
Simfonia a IV-a „Romantica" de 
Anton Bruckner. Prezintă Mihai 
Moldovan. In pauză la ora 20,40 : 
Viața economică a Capitalei. 22,00 
Buletin de știri. 22,05 Film se
rial : Patru tanchiști șl un cli
ne (IV).
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La 8 decembrie s-au încheiat la 
București convorbirile dintre Maxim 
Berghianu, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, și Khodadad 
Farmanfarmaian, directorul general 
al Organizației Planului din Iran, în 
cursul cărora au fost examinate noi 
posibilități privind dezvoltarea în 
continuare a cooperării economice 
româno-iraniene. Cu acest prilej, ei 
au semnat un document prin , care 
s-a convenit elaborarea unor proiecte 
de acorduri de cooperare economică 
româno-iraniană ce urmează să fie 
prezentate spre aprobare guvernelor 
celor două țări.

Proiectele de acorduri vor cuprinde 
domeniile și obiectivele concrete de 
cooperare și specializare in produc
ție pe o perioadă de cinci ani, pre
cum și cadrul general al cooperării 
pe o nouă etapă de 10 ani.

La semnare au fost prezenți mem
bri ai conducerii unor ministere eco
nomice și alte persoane oficiale. A 
fost de față Sadegh Sadrieh, amba
sadorul Iranului la București.★

în alocuțiunile rostite după sem
narea documentului, Maxim Ber
ghianu și Kodadad Farmanfarmaian 
și-au exprimat deplina satisfacție 
pentru încheierea cu succes a con
vorbirilor.

Subliniind câ discuțiile purtate 
sînt o consecință a dorinței expri
mate de șefii celor două state ca 
prin intermediul organizațiilor de 
planificare să fie facilitată dezvol
tarea, în continuare, a cooperării 
economice, reciproc avantajoasă, pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării a relevat că cele două 
proiecte de acorduri convenite, prin 
elementele importante pe care le cu
prind, creează o bază trainică pentru 
dezvoltarea multilaterală a colaboră
rii și cooperării în perspectivă în
tre cele două țări.

Avem convingerea, a spus Maxim 
Berghianu, că contactele pe care

le-am stabilit între organizațiile 
noastre vor da rezultate fructuoase 
și ele se vor instituționaliza in așa 
fel încît să ne aducem contribuția la 
lărgirea și adîncirea colaborării și 
cooperării, la întărirea prieteniei din
tre popoarele noastre, în spiritul 
respectului și al stimei reciproce.

La rîndul său, directorul general 
al Organizației Planului din Iran, a 
subliniat că documentul semnat, ce 
finalizează în mod fructuos dialogul 
purtat, constituie un instrument me
nit să permită încheierea unui acord 
pe termen lung de cooperare ro
mâno-iraniană în domenii tot mai 
variate ale economiilor celor două 
țări.

Consider, a spus Khodadad Far
manfarmaian, că prin semnarea a- 
cestui document noi am făcut un 
pas în direcția realizării acelui a- 
cord de cooperare despre care au 
vorbit conducătorii statelor noastre, 
în ce privește guvernul țării mele, 
el va lua in considerare, cît se poate 
de repede, pregătirea unui proiect 
pe care să-1 prezentăm părții ro
mâne și să-1 discutăm. Sînt foarte 
mulțumit pentru posibilitatea ce mi 
s-a oferit de a vizita țara dv., de a 
mă intilni cu poporul român ospita
lier, de a cunoaște activitatea orga
nizației dv. de planificare.

★
în aceeași zi, directorul general al 

Organizației Planului din Iran a 
părăsit Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți Maxim Berghianu, 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării, Cornel Burtică, miniștri’1 
comerțului exterior, membri ai con 
ducerii unor ministere economice și 
alte persoane oficiale.

Au fost de față Sadegh Sadrieh, 
ambasadorul Iranului la București, 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)
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TENIS

„Turneul campionilor**
NĂSTASE L-A ÎNVINS 

PE GRAEBNER
în sala „Pierre de Coubertin" din 

Paris, ieri seară a fost reluat „Tur
neul campionilor" la tenis. Primele 
două jocuri au durat cite trei seturi 
fiecare. Mai întîi, Cliff Richey 
(S.U.A.) l-a întrecut cu 6—2, 3—6,
6—3 pe Jan Kodes (Cehoslovacia), 
iar apoi — după o luptă extrem de 
echilibrată, ce a putut fi urmărită 
și pe „micul ecran" — Stan Smith 
(S.U.A.) l-a' învins pe Pierre Bar
thes, cu 6—4, 6—7, 6—3.

Ultimul meci al programului, în
tre compatriotul nostru Ilie Năstase 
și americanul Clark Graebner, a 
început după miezul nopții. Năstase, 
în mare formă, a cîștigat în două se
turi : 6—3, 6—2. Tenismanului nostru 
i-au fost necesare pentru victorie 
doar... 44 de minute !

Asită-seară se dispută meciurile Ri
chey — Barthes, Năstase — Kodes, 
Franulovici — Graebner.

FOTBAL

II. T. A. — a doua echipă românească 
în sferturile de finală ale cupelor europene!

țarea. Observați pretențiile 
sale : munca nu-i dă satis
facție, în schimb el se gîn- 
dește la avansare. Pe ce 
cale, dacă nu tocmai prin 
perfecționarea în meserie, 
printr-o muncă cît mai 
productivă, cît mai efi
cientă in interesul general 
al uzinei, al colectivității ?

Potrivit anchetei la care 
ne referim, șapte tineri din 
25 (deci 28 la sută) ajung 
în meserie din întimplare. 
Nu-i cumva vorba de o de
reglare a procesului normal 
de orientare spre meserie, 
în funcție de aptitudini și 
dorință ? Se știe că Ia baza 
formării personalității in
dividului, a satisfacțiilor 
sale ulterioare, stă pasiu
nea pentru ceea ce face. 
Iată la ce va trebui să 
mediteze tînărul, părinții 
și pedagogii școlilor profe
sionale, în educarea tineri

preferă metodele de con
vingere". Ceilalți afirmă că 
maistrul preferă metode de 
constrîngere — sau nu au 
nici o opinie. Și iată ceva 
și mai supărător. La între
barea : „Responsabilul co
lectivului (maistrul, șef de 
echipă) are prieteni pe 
care îi protejează, cărora 
le acordă preferențial lu
crări de pe urma cărora se 
cîștigă mai bine 11 din 
25 răspund : da, are ase
menea prieteni.

înțelege oricine cît de 
dăunător este un asemenea 
mod de a conduce un co
lectiv. Repartizarea prefe
rențială a lucrărilor are 
consecințe extrem. de ne
gative. Ea atinge nu numai 
buzunarul, omului, dar și 
credința acestuia în prin
cipiul echității. în chestio
nare se precizează că pro- 
tejații fac maistrului „mici

lor prin muncă și pentru 
muncă.

Dar, să vedem ce. în
seamnă o evoluție normală 
în profesie. Ne-o oferă 
chestionarul nr. 14. E lăcă
tuș, are 27 de ani. A absol
vit școala profesională. 
Munca îi place foarte 
mult. Nutrește sentimente 
de admirație și simpatie 
pentru cei mai mulți oa
meni din colectiv — de 
„indiferență și antipatie" 
nici nu poate fi vorba ! 
Apreciază că lucrările se 
repartizează corect. Cu 
maistrul se înțelege bine. 
Muncește cu plăcere. El 
și-a ales meseria. Nu vrea 
să plece din uzină.

Concluzia 7 Cînd tînărul 
iubește munca și și-a ales 
meseria care ii place, lu
crurile stau cu totul altfel. 
Fenomenul de adaptare, 
perfecționarea și satisfac
ția urmează un curs nor
mal și ascendent, iar omul 
devine tot mai util colecti
vității. Altminteri, e pasa
ger prin profesie. Și, poate, 
o viață irosită.

Sondajul de opinie de la 
uzina ploieșteană indică și 
alte sensuri majore, în ale 
căror direcții se poate ac
ționa imediat și cu eficien
ță. Mai întîi, o cifră : din 
25 de munc!tori chestio
nați, doar 11 se pronunță 
categoric : „Da, maistrul

servicii personale" și „merg 
cu el la un pahar", iar 
maistrul ii „recompensea
ză"...

Fără îndoială că aseme
nea investigații cu carac
ter sociologic trebuie să 
ajute conducerea întreprin
derii, organizația de partid, 
în luarea unor măsuri care 
să conducă la perfecționarea 
relațiilor dintre membrii co
lectivului, la întronarea 
spiritului eticii și echității 
socialiste. Or, nu de puține 
ori „slăbiciunile" unor per
soane cu anumite funcții de 
conducere pe scara proce
sului de producție pot vi
cia atmosfera de mun
că și creație, relația nor
mală dintre oameni., defor
ma moral oamenii. Cum 
vine asta : maiștrii apre
ciază unanim că fac
torii psihologici au o mare 
influență asupra randa
mentului muncitorului și, 
în același timp, unii dintre 
ei acționează exact contrar 
— lovind, prin practicile fa
voritismului, în principiile 
sănătoase ale eticii și echi
tății, formate în decursul 
anilor și printr-un continuu 
efort social •?

Dar să continuăm. Unele 
răspunsuri formulate în 
chestionarele difuzate in 
uzină conțin și implicații de 
ordin social. Se . relevă cu 
deosebire cererea legiti

mă a omului de a avea lo
cuința cit mai aproape de 
uzină, de locul său de mun
că. Există o modalita
te oare este atît în fo
losul individului, cît și al 
societății : schimbul de lo
cuință, facilitat și chiar 
dirijat de consiliile popu
lare și — de cc nu 7 — de 
sindicate. Se știe că, pentru 
stabilitatea cadrelor, pentru 
legarea lor mai strînsă de 
întreprindere, statul depu
ne mari eforturi. Chiar și 
legislația în vigoare, care 
acordă un plus de salariu 
în funcție de vechimea în 
unitate, tinde spre a asi
gura o asemenea stabilita
te. Și este păcat ca prin 
neglijarea unor astfel de 
aspecte să se diminue
ze eforturile materiale ale 
statului în această direcție. 
Centralizarea, la consiliul 
popular, a preferințelor de 
•zonă, publicarea cererii și 
a ofertei Ia consiliul popu
lar și in întreprinderi ar 
aduce, incontestabil, reale 
servicii cetățeanului și fa
miliei sale, ar putea con
tribui la reducerea fluctu
ației forței de muncă, cu 
efecte deosebit de pozitive 
pentru unitățile economice.

Investigații privind re
lația om-mașină-mediu! de 
muncă s-au întreprins, cum 
spuneam, în multe uzi
ne și combinate. Ideea 
e salutară. Acum, însă, 
trebuie să se facă mai 
hotărit pasul următor spre 
finalizarea practică a cer
cetării. Sondajele, anche
tele și orice investigație a 
cercetării în domeniul 
muncii industriale trebuie 
să devină instrumente de 
lucru, nu simple teste de 
informare, mai mult sau 
mai puțin instructive su
biecte pentru articole sau 
comunicări. Pentru că în 
această zonă a produc
ției materiale găsim o- 
mul așa cum este el, cu 
aptitudinile, părerile și tre
buințele sale ; cu satisfac
țiile și insuccesele trăite. 
De asemenea probleme tre
buie să se țină seama în 
organizarea științifică a 
producției și a muncii. Cert 
este că într-o industrie 
modernă, unde se cere din 
partea fiecăruia o atitudine 
pe deplin angajată în mun
că, o contribuție tot mai 
mare la realizarea planului 
și creșterea eficienței acti
vității economice, conducă
torii de întreprindere tre
buie să-și îndrepte mai 
mult atenția spre valorifi
carea studiilor ergonomice, 
legate de folosirea judicioa
să a forței de muncă — 
factorul determinant în 
procesul de producție, în 
asigurarea progresului eco
nomic general.

ACTUALITATEA 
LA HANDBAL

• IERI, LA SEDIUL FEDE
RAȚIEI DE HANDBAL, biroul 
federal, luînd in discuție propu
nerile antrenorilor Gabriel Zu- 
grăvescu și Pompiliu Simion, a 
definitivat componența lotului 
național feminin al țării noastre 
care va fi prezent la turneul fi
nal al campionatului mondial 
din Olanda (11—19 decembrie). 
Iată numele celor 14 handba
liste selecționate : Climovschi, 
Buzaș (în poartă), Băicoianu, Șoș, 
Arghir, Ibadula, Schramko, Ilie- 
Dumitru, Furcoi, Tereza Popa, 
Magyari, Mikloș, Munteanu, Oan- 
cea. Primul joc al echipei noas
tre — duminică la Rotterdam, 
cu reprezentativa Norvegiei ; al 
doilea — luni la Groningen, cu 
reprezentativa Iugoslaviei.

• ECHIPA SECUNDA A RO
MÂNIEI IN FINALA TURNEU
LUI DE LA TBILISI împreună 
cu selecționata R. D. Germane.

Confirmind forma bună mani
festată în această competiție, 
handbaliștii români au învins 
în semifinale cu scorul de 20— 
14 (12—7) formația R.S.S. Gru
zine. în cealaltă semifinală, re
prezentativa R. D. Germane a 
întrecut cu 18—17 (7—7) echipa 
Iugoslaviei.

A

In cîteva rînduii
ȘAH. Elisabeta Polihroniade, pe 

locul doi — după șase runde — in 
„Cupa campioanelor europene", turneu 
care se desfășoară în localitatea iu
goslavă Vrnjacka Banja. Polihroniade 
a jucat excelent cu piesele albe îm
potriva Gordanei Jovanovici, care, la 
mutarea a 25-a, s-a recunoscut învin
să. în 35 de mutări, Vokralova (Ce
hoslovacia) a obținut victoria in fața 
elvețiencei Eigenmann. în clasament 
conduce Maria Ivanka (Ungaria) cu 
4 puncte și două partide întrerupte, 
urmată de Elisabeta Polihroniade 
(România) cu 3,5 puncte și o partidă 
întreruptă).

★

Ieri în cadrul optimilor de finală 
ale „Cupei U.E.F.A." s-au mai dispu
tat următoarele partide: Ferencvaros 
Budapesta—Eintracht Braunschweig 
5—2 (2—0). Fotbaliștii maghiari s-au 
calificat iii continuare (primul meci 
se încheiase la egalitate, 1—1) ; 
Zelezniciar Sarajevo—F.C. Johnstone 
5—1 (3—0). Echipa iugoslavă s-a ca
lificat în „sferturi" ; Juventus Tori
no—Rapid Viena 4—1 (1—1). Forma
ția italiană, învingătoare și în pri
mul joc (1—0), a obținut calificarea. 
La Bruxelles, echipa S.K. Lierse a 
învins cu 4—0 formația olandeză 
P.S.V. Eindhoven, calificîndu-se pen
tru sferturile de finală.

Să-l scuzăm pe radiocrainic, fiindcă, 
în bucuria momentului, ne-a anun
țat că avionul care o aduce astăzi pe 
U.T.A. acasă va ateriza... pe stadio
nul din Arad. De emoție probabil, 
a greșit, sau, poate, Enisei n-a gre
șit și a făcut suporterilor din Arad 
o sugestie asupra modului în care ei 
să-și primească echipa ! Doar. U.T.A. 
este de ieri seară cea de-a doua 
.echipă românească calificată în sfer
turile de finală ale cupelor europene 
intercluburi ! Faptul întrece cu mult 
așteptările amatorilor de fotbal de 
Ia noi din țară, obișnuiți vreme în
delungată cu eșecuri încă din pri
mele două ture ale respectivelor în
treceri.

Ieri, U.T.A. pe stadionul din Setu- 
bal — unde alți adversari ai Vittoriei 
au pierdut partidele, cîteodată chiar 
la scor — și-a apărat cu pricepere 
tactică avantajul substanțial de trei 
goluri pe care-1 realizase pe terenul 
propriu. Echipa, condusă de antreno
rul Nicolae Dumitrescu, s-a dovedit 
bine pregătită tactic și sufletește 
pentru un asemenea meci. Ea a răs
puns asalturilor jucătorilor portu

ghezi, începute chiar din primele 
secunde ale partidei, n-a dat semn 
de slăbiciune nici atunci cînd cei din 
Setubal scuturau barele porții lui 
Vidac, așa cum s-au petrecut lucru
rile în minutele 8 și 68 la șuturile 
lui Josă Maria. Chiar după ce por
tughezii au reușit să înscrie, in min. 
52, prin același Jose Maria, echipa 
română nu și-a pierdut cumpătul, ci 
și-a apărat pe mai departe, , cu multă 
precizie, șansele, pînă la încheierea 
meciului.

Pentru ambele rezultate, pentru 
performanța de a fi eliminat din 
„Cupa U.E.F.A." o echipă atît de pu-. 
ternică cum e Vittoria Setubal, pen
tru calificarea în sferturile de finală 
ale competiției, adresăm felicitările 
noastre călduroase tuturor jucători
lor arădeni. O mențiune specială 
pentru cei doi fundași centrali, Le- 
reter — căpitanul echipei — și Pojoni, 
precum și pentru tînărul portar Vi
dac care, de la debutul său în for
mație și pînă astăzi, apără sigur și 
cu atîta constanță buturile arădeni
lor.

Rapidiștii 
n-au rezistat: 0-3

Aseară, la Londra, pe stadionul 
„White Hart Lane", în fața unei e- 
chipe dezlănțuite, dornice să-și asi
gure din primul meci un scor con
fortabil, fotbaliștii de la Rapid 
București nu au putut rezista. După 
cum cei mai mulți dintre cititori știu 
din transmisia radiofonică, Totten
ham Hotspur a cîștigat cu 3—0, prin 
punctele înscrise de Peters și Chivers 
(2). Jocul formației engleze — emi
namente ofensiv, dar și presărat cu 
durități — i-a obligat pe jucătorii 
bucureșteni să rămînă pe poziții 
mult retrase, mai ales că primiseră 
un gol chiar din primul minut, ime
diat ce mingea fusese pusă in joc. 
Din nefericire, cu toate măsurile de 
suplimentare a ariergărzii, rapidiștii 
au intrat în panică. Eforturile lor, 
foarte mari și continue, n-au avut 
efectul scontat. La două din prea 
puținele contraatacuri, ei au ratat 
din poziții bune (Neagu și Pop). 
Pînă la pauză au primit și al doilea 
gol (pentru a intra în posesia min
gii insă, autorul golului — Chivers 
— l-a faultat pe Lupescu, ceea ce 
arbitrul de tușă semnalizase). AI trei
lea gol l-a marcat, după pauză, ace
lași Chivers, un jucător masiv, de 
mare forță, care a confirmat astfel 
(rapidiștii n-o doreau, desigur) po
ziția de golgeter ce o deține actual
mente in campionatul englez.

Returul acestei întilniri — contînd 
pentru optimile de finală ale „Cupei 
U.E.F.A." — va avea loc la București, 
la 22 decembrie.

După etapa de ieri

Universitatea Cluj a „urcat"
REZULTATE TEHNICE

• A.S.A. TG. MUREȘ—S.C. BACAU 3—2 (2—1). Au marcat : Mure- 
șan (min. 22), Hajnal (min. 33) și Nagy (min. 61), pentru mureșeni ; 
Sorin Avram (min. 9) și Hrițcu (min. 76) pentru băcăuani.
• DINAMO—PETROLUL 1—1 (0—1). Au marcat : Dumitrache (min. 

58), respectiv, Dincuță (min. 26).
• JIUL—UNIVERSITATEA CRAIOVA 3—0 (2—0). Au marcat : Mul- 

țescu (min. 45), Făgaș (min. 45) și Naidin (min. 80).
• CRIȘUL—F.C. ARGEȘ 0—1 (0—1). A marcat : Jercan (min. 43).
• UNIVERSITATEA CLUJ—STEAUA 1—0 (0—0). A marcat : Solomon 

(min. 83).
• FARUL—C.F.R. CLUJ 1—0 (0—0). A marcat : Ologu (min. 67).

ETAPA VIITOARE (12 DECEMBRIE)

Universitatea Craiova—Farul, C.F.R. Cluj—Steagul roșu, Politehnica 
Iași—A.S.A. Tg. Mureș, Petrolul Ploiești—Jiul, F.C. Argeș—Dinamo, 
Steaua—Crișul, S.C. Bacău—U.T.A., Rapid—Universitatea Cluj.

A existat ieri, în timpul desfășu
rării meciurilor etapei, un moment, 
la început, cînd se părea că, in lipsa 
liderilor de acasă, echipa S. C. Bacău 
a și sărit... pe primul loc al clasa
mentului. Totul n-a durat decît vreo 
zece minute, timp în care, bănuim, 
fotbaliștii băcăuani și suporterii lor 
moldoveni au trăit momente de ma
ximă fericire pentru iminenta atin
gere a celei mai înalte cote pe care 
s-ar fi aflat vreodată fotbalul de prin 
partea locului. Bucuria, performanța 
în sine deveneau cu atît mai mari 
cu cit „marea tentativă" ar fi reușit 
în deplasare, în dauna unei echipe 
— A.S.A. Tg. Mureș — ce n-a pier
dut nici un meci pe. teren propriu 
de la revenirea în rîndul diviziona
relor A. O dată însă cu egalarea și 
mai ales după ce mureșenii au luat 
conducerea, precum și inițiativa în 
joc, U.T.A. s-a văzut salvată. Ceea 
ce putea realiza (și a realizat) Uni
versitatea Cluj (echipa lui Onisie) în 
dauna Stelei (fosta echipă a lui Oni
sie) nu constituia o „detronare", ci 
doar o egalare a liderului. Etapa de 
ieri a fost favorabilă, totuși, doar 
pentru una dintre cele două forma

ții clujene ; C.F.R.-ul, jucînd la Con
stanța, a rezistat cît a rezistat (nepri
mind nici un gol), dar in cele din 
urmă a înclinat steagul în fața Fa
rului. Rezultatele finale ale meciu
rilor amintite mai sus nu sint deloc 
nefirești, gazdele fiind specialiste în 
a fructifica avantajul terenului și al 
publicului propriu.

în legătură însă cu celelalte trei 
partide de ieri sint de observat cîte
va aspecte interesante. Mai întîi, 
verva de șut, verva de gol a echipei 
din Petroșani, probabil sensibilizată 
serios în urma criticilor publice fă
cute de antrenorul Iordache pentru 
ineficacitatea dovedită pînă nu de
mult. Două goluri intr-un minut și 
apoi un al treilea (fără a primi nici 
unul), iată ceea ce a făcut ca Jiul 
să înregistreze scorul etapei în fața 
echipei craiovene, ale cărei slăbi
ciuni în apărare — după cum a re
ieșit din relatarea crainicului radio
difuziunii — n-au fost deloc mici. 
Chiar dacă nu a cîștigat decît un 
punct (prin egalul făcut la Bucu
rești), Petrolul a furnizat o surpri
ză ; aproape o oră, ploieștenii au

lingă U. T. A.
CLASAMENTUL

U.T.A. 12 7 4 1 25— 9 18
„U“ Cluj 14 8 2 4 24—14 18
S.C. Bacău 14 7 3 4 25—16 17
Dinamo 14 6 4 4 21—16 16
F.C. Argeș 14 8 0 6 23—20 16
A.S.A. 13 5 6 2 15—12 16
Steagul roșu 13 5 4 4 14—10 14
Steaua 14 4 6 4 14—13 14
Jiul 14 4 5 5 13—16 13
Farul 14 5 3 6 14—18 13
Rapid 12 5 2 5 17—15 12
„U“ Craiova 14 4 4 6 16—20 12
Petrolul 13 5 2 6 8—19 12
Politehnica 13 3 5 5 14—18 11
Crișul 14 2 4 8 5—18 8
C.F.R. Cluj 14 1 4 9 11—25 6

condus cu 1—0. Dinamoviștii — să 
zicem — au resimțit lipsa din apă
rare a lui Dinu (suspendat... și cu 
piciorul în gips) și a inexperienței 
portarului Cavai, dar în atac au be
neficiat de reintrarea (și de golul) 
lui Dumitrache. Ca și Steaua, Dina
mo se află într-o situație de 
neexplicat, în condițiile efective
lor de care dispun. Dar iată, am 
ajuns și la surpriza etapei : victoria 
în deplasare — chiar dacă numai la 
limită — a echipei F. C. Argeș, din 
rindul căreia ieri au lipsit (pentru 
motive diferite) nu mai puțin de 
patru dintre titulari, inclusiv — re
țineți ! — Dobrin. Nu se poate spu
ne că fotbaliștii din Oradea nu s-au 
mobilizat serios pentru acest meci, 
dar a fost suficient să se „întîlneas- 
că“, in absolut aceeași fracțiune de 
secundă, neatenția apărării Crișului 
cu inspirația și precizia șutului iui 
Jercan — și iată golul ! F. C. Argeș 
este pe locul 5 (cu 16 puncte, cît 
Dinamo), în plutonul fruntașelor, po
ziție nesperată și inaccesibilă pînă in 
urmă cu cîteva etape.

I. DUMITRIU
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Vizita delegației
Partidului Comunist Român

Cronica zilei

la Combinatul chimic din Polawy
(Urmare din pag. D

La capătul șoselei care străbate 
pădurea apare curând peisajul ca
racteristic pentru ramura atît de 
dinamică a. industriei care este chi
mia — coloane metalice și păien
jeniș de conducte, uriașele sfere de 
oțel ale rezervoarelor, turnurile de 
răcire. Ne aflăm la Combinatul din 
Polawy, unul din principalele obiec
tive industriale ridicate în Polonia 
în ultimul deceniu.

în fața pavilionului central al u- 
zinei, delegația a fost întîmpinată 
de membru comitetului de partid și 
conducerea întreprinderii, de nu
meroși muncitori, tehnicieni și ingi
neri. Pe mari pancarte, străjuite de 
drapelele celor două țări, se puteau 
citi în limbile română și polonă in
scripțiile : „Salutăm poporul Repu
blicii Socialiste România", „Salutăm 
cordial pe stimații oaspeți din Ro
mânia frățească".
■>, .dmosfera caldă, sărbătorească a 
primirii era întregită de acordurile 
fanfarei muncitorești.

Organul de presă al combinatu
lui, „Nasze Sprawy". a publicat în 
prima pagină un cald salut adresat 
delegației Partidului Comunist Ro
mân condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, însoțit de urarea în lim
ba română „Bine ați venit la Po
lawy".

în sala de consiliu, oaspeților le 
istnt prezentate apoi istoricul acestei 
uzine, preocupările actuale ale tî- 
nărului său colectiv. Secretarul co
mitetului de partid al combina
tului, Jan Olejniczak, a înfățișat 
activitatea organizațiilor de partid 
din combinat, care numără în rân
durile lor 1 200 de membri și can
didați de partid, preocupările pen
tru întărirea rolului conducător al 
partidului, pentru mobilizarea în
tregului colectiv al combinatului Ia 
înfăptuirea sarcinilor de producție. 
EI s-a referit, în continuare, la ac
tivitatea pe care o desfășoară orga
nizațiile de masă și obștești atît în 
producție, cît și în munca de edu
care socialistă a salariaților.

Directorul general al întreprinderii, 
Stefan Jucha, a arătat că primele 
unități ale combinatului au început 
să producă în 1966, adăugîndu-li-se, 
an de an, noi obiective, astfel că în 
prezent are o capacitate’ de produc-- 
ție de 5 000 tone îngrășăminte, pe zi. 
Chimiștii de aici au întîmpinat Con
gresul al VI-lea al P.M.U.P. cu un 
important succes : realizarea a 5 
milioane tone îngrășăminte minerale 
în perioada scursă de la intrarea în 
funcțiune a primelor instalații.

Atrăgînd la activitatea industrială 
peste 5 000 de oameni, combinatul, 
amplasat intr-o regiune agrară, a 
adus cu sine importante transformări 
și în viața orașului Polawy, care și-a 
triplat numărul de locuitori.

Paralel-cu dezvoltarea capacităților 
productive, au fost construite blocuri 
de locuințe, o casă de cultură, poli
clinică și alte clădiri pentru activi
tatea social-culturală. Transformările 
cunoscute de Polawy în ultimul de
ceniu se extind asupra întregului vo
ievodat Lublin, de care aparține 
orașul. în acest voievodat, în care în 
trecut se aflau doar mici întreprin
deri cu 18 000 salariați, s-au construit 
și alte mari fabrici și uzine, cum sint 
fabrica de autocamioane, cu o capa
citate de 18 000 autocamioane, fabrica 
de ciment, cu o capacitate de pro
ducție de 2,5 milioane tone anual, 
fabrica, de rulmenți, uzina electro
mecanică, astfel incit numărul sa- 
iariaților s-a ridicat la 120 000.

Conducătorii combinatului împăr
tășesc oaspeților români din preocu
pările lor actuale : utilizarea maxi
mală a capacităților de producție, 
prin reconstrucția unor instalații și 
■frjbunătățirea organizării procesului 
tehnologic, folosirea mai rațională a 
cadrelor de ingineri, apărarea me
diului înconjurător de efectele poluă
rii, strângerea legăturii dintre pro
ducție și cercetare, în principal cu 
Institutul de cercetări agricole pen
tru folosirea îngrășămintelor, situat 
în imediata apropiere a combinatu
lui. «

Salutați călduros de muncitori, oas
peții vizitează fabrica Polawy, care 
produce uree, fabrica de săruri de 
amoniu, fabrica de saci de polieti
lenă și instalația care produce

gheață uscată. Se remarcă nivelul 
tehnic înalt ai instalațiilor. în cea mai 
mare parte sint instalații automate, 
dirijate de la pupitre centrale de 
comandă. O atenție deosebită s-a a- 
cordat mecanizării muncii de ma
nipulare a îngrășămintelor pină la 
încărcarea în vagoane.

în secțiile vizitate, conducătorii 
tehnici au dat explicații cu privire la 
procesele de producție și funcționa
rea instalațiilor.

în cadrul vizitei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a interesat de capacită
țile de producție, de procedeele 
tehnologice utilizate, de felul în care 
combinatul iși asigură cadrele nece
sare.

Subliniind că, asemenea combina
tului, colectivul său este tînăr —■ 
virsta medie a personalului fiind de 
29 de ani — gazdele au arătat im
portanța pe care o acordă școlilor 
profesionale organizate în cadrul 
său, precum și cursurilor serale ale 
învățămîntului tehnic mediu și su
perior. Tot la Polawy funcționează o 
filială a Institutului politehnic din 
Lublin.

Oaspeții au făcut apoi o scurtă vi
zită in oraș, care poartă amprenta 
înnoirilor, clădirile moderne înălțîn- 
du-se printre căsuțele vechiului oră
șel.

La amiază, gazdele au oferit în 
cinstea delegației de partid române 
o masă tovărășească, desfășurată 
într-o atmosferă deosebit de cor
dială.

După-amiază, a avut loc o însu
flețită adunare, la care au participat 
muncitori, ingineri și tehnicieni, re
prezentanți ai organizației de partid, 
ai Uniunii Tineretului Socialist, ai 
sindicatelor.

La intrarea în sala de festivități 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a 
membrilor delegației Partidului Co
munist Român, izbucnesc puternice 
aplauze. Fanfara intonează imnurile 
de stat ale României și Poloniei.

Sînt arborate drapelele de stat ale 
celor două țări.

Luînd cuvîntul, Jan Olejniczak, 
secretarul organizației de partid a 
combinatului, a arătat în cuvinte 
calde că este o adevărată onoare 
pentru chimiștii de la Polawy de a 
găzdui în mijlocul lor pe distinșii 
reprezentanți ai Partidului Comu
nist Român, în frunte cu secretarul 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Totodată, el a. ținut să 
sublinieze interesul- cu care sînt ur- 
rpărite aici evoluția relațiilor prie
tenești dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Po
lonă, întărirea continuă a legături
lor dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Muncitoresc Unit Polo
nez. „Nutrim sentimente de priete
nie frățească față de harnicul popor 
român, în frunte cu avangarda sa, 
Partidul Comunist Român", a spus 
vorbitorul.

J. Olejniczak a relevat, în conti
nuare, succesele obținute de chi
miștii de la Polawy în obținerea 
unei producții sporite de îngră
șăminte de calitate superioară, spri
jinul acordat de organizația de par
tid, de întregul colectiv programului 
de dezvoltare socialistă continuă a 
Republicii Populare Polone. El a 
subliniat angajarea totală a colecti
vului de muncă al combinatului în 
realizarea ou succes a sarcinilor de 
producție.

în încheiere, vorbitorul a transmis 
cele mai cordiale salutări clasei muu-

citoare frățești din România, comu
niștilor, întregului popor român, a- 
dresînd urări de noi succese în con
strucția socialismului.

în cuvîntul său, rostit în limba ro
mână, Ryszard Szcierzynski, care a 
studiat în țara noastră, împreună cu 
alți trei tineri din întreprindere, a 
spus: „Noi păstrăm o vie recunoștin
ță și sentimentele cele mai cordiale 
față de România socialistă și sîntem 
onorați că luăm parte la intilnirea de 
astăzi cu conducătorii țării frățești, 
îmi permit, înalți oaspeți, să rostesc 
cîteva cuvinte în limba dumneavoas
tră, din respect pentru România, pen
tru institutul în care am studiat și 
unde am obținut o pregătire profe
sională excepțională. Datorită acestei 
pregătiri, conducerea combinatului 
nostru ne-a încredințat posturi de 
răspundere. Cu toate că au trecut a- 
tiția ani de cînd am terminat studiile, 
noi continuăm să păstrăm legături 
cordiale cu profesorii noștri, cu co
legii de la Institutul de petrol, gaze 
și geologie din București.

Nu m-am gîndit niciodată că voi 
avea posibilitatea să mulțumesc per
sonal și direct tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Este o mare cinste pen
tru mine. Vă mulțumim în modul 
cel mai cordial, tovarășe secretar ge
neral, și vă dorim mult succes în 
munca dumneavoastră și în viața 
personală. Trăiască prietenia și co
laborarea frățească dintre poporul 
polonez și poporul român !“.

Primit cu îndelungi aplauze, a luat 
apoi cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. )

în încheierea mitingului, un grup 
de muncitori, în salopete de lucru, 
au oferit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu macheta uneia din insta
lațiile combinatului. Delegația ro
mână a oferit Casei de cultură a chi- 
miștilor albume de discuri cu mu
zică românească.

în cinstea oaspeților, formațiile 
artistice de amatori ale combinatu
lui au prezentat un bogat program 
de cîntece și dansuri.

înainte de a se despărți de colec
tivul care i-a făcut o primire atît 
de caldă, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a scris in cartea de onoare a combi
natului :

„Vizitînd Combinatul de îngră
șăminte „Azot", obiectiv de o deo
sebită însemnătate în dezvoltarea e- 
conomiei Poloniei socialiste, adresez 
călduroase felicitări colectivului de 
muncitori, ingineri și tehnicieni pen
tru rezultatele obținute și îi urez 
succese noi în activitatea creatoare, 
in realizarea sarcinilor ce-i revin din 
programul elaborat de Congresul al 
VI-lea al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez.

îmi exprim convingerea că între 
chimiștii de la Polawy și cei din în
treprinderile din România se vor 
stabili relații cît mai strînse de. co
laborare, care vor contribui la dez
voltarea industriei chimice din țările 
noastre și, în același timp, la dez
voltarea prieteniei dintre popoarele 
noastre".

Reportajul vizitei 
a fost realizat de :
Ion MARGINEANU 
Sorin STRUJAN 
Iosil DUMITRAȘCU

La Consiliul Culturii șl Educației 
Socialiste a avut loc, miercuri dimi
neața, o festivitate organizată cu oca
zia împlinirii a 20 de ani de la înche
ierea înțelegerii de colaborare edito
rială intre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Populară Ungară, 
în rîndurile asistenței se aflau și 
membrii delegației din R. P. Ungară 
care se află în țara noastră — în ve
derea semnării Protocolului de cola
borare . editorială și schimburi de 
carte pe anul 1972 — precum și re
prezentanți ai Ambasadei R. P. Un
gare la București.

în alocuțiunile rostite cu acest pri
lej, Ion Dodu Bălan, vicepreședinte 
al Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, și Simo Jeno, adjunct al 
ministrului culturii al R. P. Ungare, 
au relevat dezvoltarea deosebită pe 
care au cunoscut-o în ultimii ani, 
conlucrarea pe tărim editorial și 
schimbul de tipărituri, subliniindu-se 
contribuția adusă — și pe această 
cale — la întărirea prieteniei dintre 
cele două țări și popoare. Vorbito
rii au exprimat, totodată, dorința co
mună de a extinde și pe mai departe 
rodnica colaborare în domeniul edi
turilor și al schimburilor de cărți.

*
în cursul zilei de miercuri, la 

Brașov au avut loc lucrările Comi
siei pentru prefabricate a Federației 
internaționale a precomprimării 
(F.I.P.).

La lucrări au participat K. G. Ber- 
nander (Suedia), președintele comi
siei, G. Crozier (Anglia), secretarul 
tehnic al F.I.P.-ului, specialiști din 
Marea Britanie, R. D. Germană, 
Olanda, Spania, Suedia, R.P. Ungară. 
Din partea țării noastre au luat parte 
ing. I. Vasilescu, director general al 
Centralei industriale de prefabricate 
din beton, prof. Constantin Avram, 

' președintele Comisiei de betoane a 
Consiliului național al inginerilor și 
tehnicienilor, ing. Mihai Lupan, pre
ședintele Grupului național român 
pentru precomprimare, și alții.

Reuniunea a dezbătut probleme de 
specialitate în domeniul prefabrică- 
rii betonului.

dezbătut probleme de

★
După ce a concertat la Timișoara, 

cvartetul danez care ne vizitează 
țara, în cadrul programului pentru 
aplicarea Acordului cultural româno- 
danez, a fost miercuri seara, oaspete
le publicului bucureștean. Alcătuită 
din violoniștii Arne Svendsen și Palie 
Heichelmann, violistul Knud Fre- 
deriksen și violoncelistul Pierre Rene 
Honnens, formația a prezentat, in 
sala mică a Palatului, un program 
care a cuprins, alături de piese cla
sice ale genului — cvartete de Haydn 
și Beethoven — și o lucrare a com
pozitorului danez Paul Rovsing Ol
sen, in primă audiție românească.

La concert au asistat Tamara Do- 
bnn, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, Oc- 
tav Livezeanu, vicepreședinte al In
stitutului român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, Zeno Vancea, 
vicepreședinte al Uniunii 
torilor, oameni de artă 
un numeros public.

Au fost prezenți, de 
Torben Busck-Nielsen, 
rul Danemarcei la București, alți 
șefi de misiuni diplomatice și mem
bri ai corpului diplomatic.

Sub ,semnul,marilor aniversări .cui-., 
turale recomandate de Consiliul 
Mondial al Păcii, miercuri după- 
amiază, în sala Dalles din Capitală 
a avut loc o manifestare omagială 
consacrată marelui scriitor Gustave 
Flaubert, de Ia a cărui naștere se 
împlinesc 150 de ani. Au vorbit, cu 
acest prilej, prof. dr. Zx>e Dumi- 
trescu-Bușulenga și criticul de artă 
Nicolae Balotă.

La manifestare au luat parte re
prezentanți ai Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea, oameni de artă și cultură, 
precum și membri ai Ambasadei 
Franței la București.

★
în cadrul manifestărilor Lunii 

culturii, științei și educației : „Danu- 
bius — Galați ’71", la Casa de cul
tură din orașul Tg. Bujor s-a des
chis o expoziție de etnografie și 
folclor. Sînt expuse 45 lucrări — țe
sături și, împletituri din lină și bum
bac, precum și costume din satele 
de pe malul Brateșului, prosoape 
moldovenești și fețe de masă cu 
motive specific locale.

compozi- 
și cultură.
asemenea, 

ambasado-

(Agerpres)

Congresului 
Muncitoresc 
Polonez

Lucrările 
Partidului 

Unit
VARȘOVIA 8 (Agerpres). — La 8 

decembrie, cel de-al VI-lea Congres 
al P.M.U.P. și-a desfășurat lucrările 
în comisii pe probleme : direcțiile 
dezvoltării industriei ; investiții și 
construcții ; transporturi și comunica
ții ; îmbunătățirea sistemului de pla
nificare ; probleme ale comerțului ex
terior ; direcțiile dezvoltării agricul
turii, silviculturii și pisciculturii ; ni
velul de trai ; probleme social-ob- 
ștești ; dezvoltarea științei și culturii ; 
probleme de propagandă și informa-

tică ; probleme legate de cadre șl 
politica de cadre ; dezvoltarea în con
tinuare a partidului și îmbunătățirea 
structurii sale ; probleme privind 
dezvoltarea democrației socialiste ; 
problema tineretului ; activitatea sin
dicatelor ; probleme ale politicii ex
terne.

La lucrările comisiilor iau parte 
delegați la congres, precum și invi
tați — membri și nemembri de partid 
— oameni de știință, specialiști, ac
tiviști pe tărim obștesc.

Lucrările simpozionului: „Rolul și locul legii in sistemul 
actelor normative din Republica Socialistă România"

Sub egida Academiei de Științe So
ciale și Politice, miercuri au început 
la București lucrările simpozionului 
„Rolul și locul legii în sistemul ac
telor normative din Republica So
cialistă România". La ședința de 
deschidere au participat prof. dr. do
cent Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, Emilian Nucescu, 
președintele Tribunalului Suprem, 
prof. dr. doc. Ion Ceterchi, vicepre
ședinte al Academiei de Științe So
ciale și Politice. Nicolae Popovici, 
adjunct al ministrului justiției, Ste- 
lian Nițulescu. președintele Asocia
ției Juriștilor, Adrian Dimitriu, se
cretar general al asociației, prof, 
dr. doc. Grigore Geamănu, vicepre
ședinte al Asociației de drept inter
național și relații internaționale, re
prezentanți ai unor instituții centra
le, academicieni, cadre didactice uni
versitare, cercetători, juriști.

La acest prim simpozion de științe 
juridice cu participare internaționa
lă, organizat în țara noastră, sînt 
prezenți, de asemenea, ca invitări, 
prof. dr. Doko Dokov (R.P. Bulgaria),

prof. Josef Elias (R.S. Cehoslovacă), 
prof. Gothold Bley (R.D. Germană), 
profesorii Radomir Lukic și Stevan 
Vracar (R.S.F. Iugoslavia), prof. 
Witold Zakrewski (R.P. Polonă), dr. 
Attila Răcs (R.P. Ungară), prof. Ale- 
xandr Efremovici Lunev și candidat 
în științe Elena Andreevna Lukașeva 
(U.R.S.S.).

Lucrările simpozionului au fost 
deschise de pro£ univ. Miron Con- 
stantinescu, președintele Academiei 
de Științe Sociale și Politice a Repu
blicii Socialiste România.

Timp de trei zile vor fi dezbătute 
probleme actuale de o deosebită im
portanță teoretică și practică pentru 
perfecționarea sistemului de drept 
cum sînt : fundamentarea locului le
gii în sistemul normelor dreptului 
socialist, raportul dintre lege și cele
lalte acte normative în sistemul con
stituțional socialist român, controlul 
legalității în Republica Socialistă 
Româiiia, diferite forme de control 
obștesc și de stat.

Lucrările simpozionului continuă.
(Agerpres)

ACADEMIA DE ȘTIINȚE 
SOCIALE Șl POLITICE 

A REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMÂNIA

editează

„VIITORUL 
SOCIAL"

revistă de sociologie

Va apărea trimestrial 
începînd din ianuarie 

1972

La invitația guvernului Republicii 
Socialiste România, miercuri după- 
amiază a sosit in Capitală prim- 
vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Arabe Egipt, 
dr. Aziz Sedki, cu soția, care face o 
vizită oficială în țara noastră.

Prim-vicepremierul egiptean este 
însoțit de Ahmed Fuad, președintele 
Băncii — M.I.S.R., Hamed Mah
moud Habib, prim-subsecretar de 
stat în Ministerul Industriei Petro
lului și Bogățiilor Minerale, Saad 
Mortada, ministru plenipotențiar, di-

rector de departament în Ministerul 
Afacerilor Străine, de alte persoane 
oficiale.

în întîmpinarea oaspeților, pe aero
portul Otopeni au venit Ilie Verdeț, 
prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, cu soția, Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Bujor Almășan, loan Avram 
și Cornel Burtică — miniștri, Petru 
Burlacu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Dumitru Joița, prim- 
vicepreședinte al Consiliului popular

municipal București, membri al con
ducerii unor ministere economice, 
Titus Sinu, ambasadorul României 
în Republica Arabă Egipt, alte per
soane oficiale.

Erau prezenți, de asemenea, Ibra
him Youssri, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Republicii Arabe 
Egipt, Larabi Demaghlatrous, am
basadorul Algeriei, și Salah Eddin I 
Al-Sheikhli, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Irakului în Republica 
Socialistă România.

(Agerpres)

VIZITĂ PROTOCOLARĂ
La scurt timp după sosire, prim- 

vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Arabe Egipt, dr. 
Aziz Sedki, a făcut o vizită proto
colară prim-vicepreședintelui Consi
liului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ilie Verdeț, la Pa
latul Consiliului de Miniștri.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire cordială, prietenească.

La întrevedere au luat parte Ion 
Pățan, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Bujor Almășan, minis
trul minelor, petrolului și geolo
giei, Petru Burlacu. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Titus

României laSinu, ambasadorul 
Cairo.

Împreună cu oaspetele s-au aflat 
Ahmed Fuad, Hamed Mahmoud Ha
bib și Saad Mortada, care însoțesc 
pe prim-vicepremierul egiptean în 
vizita sa oficială in țara noastră.

(Agerpres)

DINEU OFERIT DE PRIM-VICEPREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE MINIȘTRI,

Prîm-vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ilie Verdeț, împreună cu 
soția, au oferit miercuri, în saloa
nele Palatului din șoseaua Kiseleff, 
un dineu oficial în onoarea prim- 
vicepreședintelul Consiliului de Mi
niștri al Republicii Arabe Egipt, dr. 
Aziz Sedki, și a soției sale.

Au luat parte Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Corneliu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe. Bujor Almășan, Cornel 
Burtică, loan Avram — miniștri, Ion 
Drăgan, secretar general al Consiliu
lui de Miniștri. Titus Sinu, ambasa
dorul României la Cairo. Dumitru

Joița, prim-vicepreședinte al Consi
liului popular municipal București, 
membri ai conducerii unor ministere 
economice, alte persoane oficiale.

Au participat, de asemenea, per
soanele oficiale din suita prim-vice- 
premierului egiptean, precum și în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Republicii Arabe Egipt la București, 
Ibrahim Youssri.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, prie
tenească, Ilie Verdeț și Aziz Sedki 
au toastat în sănătatea președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu,

ILIE VERDEȚ
și a președintelui Republicii Arabe 
Egipt, Anwar Sadat, a șefilor de 
guverne ai celor două țări, pentru 
prosperitatea popoarelor român și 
egiptean, pentru întărirea continuă a 
relațiilor de prietenie și a colaboră
rii româno-egiptene.

Cel doi prim-vicepreședinți și-au 
exprimat satisfacția pentru realiza
rea acestei vizite și convingerea că 
convorbirile care vor avea loc se vor 
încheia cu succes și vor contribui la 
dezvoltarea relațiilor prietenești pe 
multiple planuri între cele două țări.

(Agerpres)

vremea
Ieri în țară : Vremea a continuat 

să se răcească. Cerul a fost mai 
mult acoperit. Au căzut precipitații, 
sub formă de ploaie, lapoviță și 
ninsoare în Banat și Crișana și nu
mai sub formă de ninsoare în Tran
silvania și regiunea de munte. Pre
cipitații izolate s-au mai semnalat 
în nordul Moldovei. Vintul a suflat 
slab pină la potrivit. . Temperatura., 
aerului la ora 14 oscila între minus 
7 grade la îritorsura Buzăului și 
plus 6 grade la Calafat, Giurgiu, 
Călărași și Mangalia. In București : 
Vremea s-a răcit ușor. Cerul a fost 
mai mult acoperit. Vintul a. suflat 
potrivit. Temperatura maximă a 
atins 5 grade.

Timpul probabil pentru 10, 11 și 12 
decembrie. în țară : Vremea va fi 
rece. Cerul va prezenta înnorări 
mai accentuate în prima parte a in
tervalului, cînd vor cădea ninsori în 
cea mai mare parte a țării, iar vîn- 
tul va prezenta intensificări de 
scurtă durată din sectorul nordic. 
Temperatura aerului va continua să 
scadă în prima parte a intervalului. 
Minimele vor fi cuprinse între minus 
15 și minus 5 grade, local mai cobo
râte în nordul țării și în depresiuni, 
iar maximele vor oscila intre minus 
6 și plus 4 grade. în București : 
Vremea va continua să se răcească, 
mai ales în prima parte a interva
lului, cînd și cerul va fi mai mult 
acoperit. Temporar va ninge, iar 
vintul va prezenta intensificări de 
scurtă durată. Temperatura în scă
dere la început, apoi staționară.

Un eveniment memorabil
in istoria Tanzaniei

10 ani de la proclamarea independenței Tanganikăi
Poporul Tanzaniei 

sărbătorește astăzi un 
eveniment important: 
împlinirea unui dece
niu de la proclamarea 
independenței Tanga
nikăi, țara de la poale
le muntelui Kiliman
jaro, care, ulterior, la 
26 aprilie 1964, în urma 
răsturnării regimului 
monarhic din Zanzi
bar, s-a unit cu aceas
tă insulă, luînd nume
le de Republica Unită 
Tanzania.

în perioada 
de la aceste 
mente, poporul 
nian a depus o 
tate susținută 
înlăturarea t, 
urmări ale dominației 
coloniale, pentru dez
voltarea economiei, 
științei și culturii. Ca 
urmare a acestor efor
turi, dezvoltarea eco
nomică a cunoscut un 
ritm rapid, fiind sem
nificativ faptul că ve
nitul național a cres
cut de zece ori. Pe har
ta țării au apărut o 
serie de obiective eco
nomice. în vederea pu
nerii în valoare a re
surselor naturale ale 
țării, se extind, în a- 
celași timp, prospec
țiunile geologice in 
vederea descoperirii 
de noi bogății.

Trasînd liniile 
voltării viitoare a 
zaniei, programul 
noscut sub numele de 
„Declarația de la Aru
sha" preconizează, pe 
lingă crearea unei in
dustrii naționale, fău
rirea unui sector mo
dern în agricultură. în 
acest scop, au luat 
naștere o serie de sate

scursă 
eveni- 
tanza- 

> activi- 
pentru 

grelelor

dez- 
Tan- 

cu-

— model, „ujamaa", 
un fel. de asociații a- 
gricole premergătoare 
așezării acestui sector 
pe baze cooperatiste. 
Pină în. prezent, au 
fost create 2 500 de a- 
semenea sate, înglo- 
bind 800 000 de per
soane.

Cel de-al doilea plan 
de dezvoltare a țării, 
aflat in curs de reali
zare, și-a 
unul din 
obiective, 
sectorului 
economie, 
derilor 
li se vor adăuga fabri
cile și uzinele ce vor 
fi construite din fon
durile alocate de stat, 
în domeniul învăță
mântului, paralel cu 
vasta campanie in ve
derea lichidării anal
fabetismului. o atenție 
specială se acordă for
mării de cadre proprii.

Pe plan extern, sta
tul tanzanian se pro
nunță cu fermitate 
pentru lichidarea tu
turor formelor de co
lonialism și rasism, 
acordînd un larg spri
jin mișcărilor de eli
berare de pe continen
tul african. în același 
timp, guvernul Tan
zaniei urmărește dez
voltarea colaborării cu 
toate statele lumii, 
in interesul păcii și al 
înțelegerii internațio
nale.

între Republica So
cialistă România și 
Republica Unită Tan
zania s-au stabilit re
lații de prietenie și 
colaborare. Vizitele re
ciproce ale delegații
lor de partid și guver-

propus ca 
principalele 

întărirea 
de stat în 

întreprin- 
naționalizate

0 contribuție utilă la extinderea
prieteniei și colaborării

româno-marocane

namentale au adus o 
contribuție de seamă 
la lărgirea cooperării 
reciproc avantajoase, 
în acest cadru, s-a 
înscris și recenta vizi
tă în țara noastră a 
vicepreședintelui Tan
zaniei, Rashidi Ma- 
faume Katoawa. Con
vorbirile avute cu pre
ședintele 
de Stat.

Consiliului 
tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, și 
cu alți conducători ai 
României au scos 
relief existența unor 
posibilități largi de 
dezvoltare a legături
lor dintre cele două 
țări, pe multiple pla
nuri. Ca expresie a 
raporturilor priete
nești dintre țările noas
tre, a interesului și 
simpatiei cu care po
porul român urmă
rește realizările po
porului tanzanian, ca 
și ale tuturor popoare
lor care au pornit pe 
calea dezvoltării in
dependente, o delega
ție guvernamentală a 
țării noastre, condusă 
de tovarășul Petre Bla- 
jovici, vicepreședinte 
al Consiliului de Mi
niștri, asistă astăzi la 
manifestațiile de la 
Dar es Salam prilejui
te de aniversarea in
dependenței Tangani
kăi.

Cu această ocazie 
festivă, poporul nos
tru adresează poporu
lui tanzanian urări 
prietenești, de noi suc
cese pe calea consoli
dării independenței, de 
pace și prosperitate.

A. B

în

Punînd în-’-centrul- activității--sale 
externe prietenia și colaborarea 
strânsă cu toate țările socialiste, 
România se manifestă cu consecven
ță, după cum este cunoscut, ca uij pro
motor activ al cooperării, pe planuri 
multiple, cu toate statele, în spiritul 
principiilor coexistenței pașnice. în 
acest cadru, cunosc o dezvoltare neîn
treruptă relațiile noastre cu țările 
arabe, față de care poporul român a 
nutrit întotdeauna sentimente de so
lidaritate activă, de simpatie și spri
jin pentru aspirațiile lor de progres, 
pentru consolidarea independenței și 
suveranității lor naționale în lupta 
împotriva imperialismului și neoco- 
lonialismului. Pe linia acestei evo
luții se înscriu și raporturile de prie
tenie și colaborare statornicite intre 
România și Maroc.

Cronica relațiilor româno-marocane 
a consemnat — după cum se știe — 
ca o dată importantă, cu o semnifi
cație deosebită, vizita pe care pre
ședintele Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a efectuat-o în Maroc, în 
luna decembrie anul trecut, convor
birile cu regele Hassan al Il-lea, 
care — așa cum s-a subliniat la vre
mea respectivă — au pus baze trai
nice unei largi cooperări, în spiritul 
prieteniei și respectului reciproc, al 
păcii și destinderii internaționale. In 
același context se înscriu și celelalte 
contacte oficiale bilaterale, frecvente 
în ultimul timp, la nivelul miniștri
lor de externe ca și la alte nivele.

Vizita pe care ministrul afacerilor 
externe al Regatului Maroc, dr. Ab- 
dellatif Filali, a făcut-o în țara 
noastră, între 3 și 7 decembrie, la 
invitația ministrului român al afa
cerilor externe, Corneliu Mănescu, se 
adaugă astfel ca o' nouă contribuție 
la extinderea și diversificarea legă
turilor ' de prietenie și cooperare ro
mâno-marocane.

Primirea de către președintele Con
siliului de Stat al României, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, și de către 
președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, a oaspetelui 
marocan, convorbirile desfășurate cu 
această ocazie, ca și schimburile de 
vederi între cei doi miniștri de ex
terne, au pus în evidență satisfacția 
pentru evoluția pozitivă a relațiilor 
dintre România și Maroc, perspecti
vele și posibilitățile largi care există 
pentru extinderea colaborării și coo
perării bilaterale, atestînd dorința 
reciprocă de lărgire, pe diverse tă
râmuri, a raporturilor existente între 
cele două țări.

Desfășurată în acest cadru activ, 
pe linia preocupărilor celor două 
părți de a da noi reliefuri relațiilor 
reciproc avantajoase existente, vizita 
ministrului de externe marocan a 
prilejuit — așa cum subliniază și 
comunicatul comun — stabilirea unor 
acțiuni concrete în direcția trecerii 
la forme de cooperare mai complexe,

mai eficiente pe plan industrial- și 
tehnic. Aceste acțiuni, menite să 
deschidă drumul punerii în aplicare 
a unui program pe termen lung, au 
format obiectul dezbaterilor comisiei 
mixte româno-marocane desfășurate 
în timpul vizitei — care au inclus, 
de asemenea, un tur larg de orizont 
asupra stadiului realizării acordurilor 
bilaterale în vigoare și, în primul 
rând, a celor din aide-memoire-ul în
cheiat cu prilejul vizitei la nivel 
înalt de anul trecut. A fost semnat, 
de asemenea, un protocol privind 
schimburile comerciale pe perioada 
1972—1975 și s-au discutat o serie de 
proiecte economice care ar 
fie realizate, în cooperare 
noastră, în cadrul planului 
voltare marocan.

în abordarea problemelor _ 
ționale la ordinea zilei, un accent 
deosebit s-a pus pe necesitatea lichi
dării focarelor de tensiune și con
flict care se manifestă astăzi în di
verse regiuni ale lumii, a soluționă
rii, pe cale pașnică, a tuturor pro
blemelor litigioase, pentru asigura
rea păcii și garantarea securității
tuturor statelor. Vizita oaspetelui 
marocan a constituit un nou prilej 
de a se exprima îngrijorarea cu care 
cele două țări privesc agravarea si
tuației din Orientul Apropiat, nece
sitatea soluționării conflictului din 
această zonă în conformitate cu prin
cipiile Cartei O.N.U. și cu rezolu
țiile Consiliului de Securitate și ale 
Adunării Generale. S-a subliniat, din 
nou, și cu această ,__ ',1
fermă a României și Marocului față 
de politica colonialistă, de discrimi
nare rasială și apartheid ce se ma
nifestă încă pe continentul african.

Condiția esențială în vederea in
staurării unui climat al păcii și co
laborării — deziderat vital al lumii 
contemporane — este, după cum au 
subliniat și cele două părți, respec
tarea, în modul cel mai riguros, în 
relațiile dintre toate statele, mari și 
mici, a principiilor independenței și 
suveranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc, ale 
nerecurgerii la forță sau la amenin
țarea cu forța, a dreptului sacru al 
fiecărui popor de a-și hotărî desti
nele în mod de sine stătător.

Desfășurată într-o ambianță des
chisă, constructivă, vizita ministrului 
afacerilor externe al Regatului Ma
roc în țara noastră și rezultatele în 
care s-a materializat sînt o confir
mare a dorinței reciproce de înțele
gere și colaborare, stabilesc condiții 
mai favorabile dezvoltării, în conti
nuare, a cooperării multilaterale, în 
folosul ambelor țări, pe calea destin
derii și apropierii între state, indife
rent de orînduire, de potențial sau 
zona geografică în care se află.

urma să 
cu 
de

interna-

ocazie, opoziția

Dumitru POPA

PRONOEXPRES

Numerele extrase la concursul nr. 
49 din 8 decembrie 1971. Fond ge
neral de ciștiguri : 1 689 720 
care 720 148 lei report.

lei, din

EXTRAGEREA I ; 9 35 29
Fond de ciștiguri : 1 132 321 
care 630 122 lei report categ.

3 21 44. 
lei, din

1.

EXTRAGEREA A II-A : 1 41 43 
24 45.

Fond de ciștiguri : 557 399 lei, din 
care 90 026 lei report categ. A.

LOTO
Ciștigurile tragerii din 3 decembrie 

1971
EXTRAGEREA I : Categ. I : 1,20 

variante a 70 707 lei ; categ. 2:6a 
14 141 lei ; categ. 3 : 10,70 a 7 930 lei ; 
categ. 4 : 36,05 a 2 354 lei ; categ. 5 : 
161,80 a 524 lei ; categ. 6 : 223,95 a 
379 lei.

EXTRAGEREA A II-A : Categ. A : 
1 variantă (10 la sută) a 67 039 lei ; 
categ. B : 2,30 a 29 147 lei ; categ. C : 
13,90 a 4 823 lei; categ. D : 18,75 a 
3 575 lei ; categ. E : 30,15 a 2 224 lei ; 
categ. F : 75,15 a 892 lei ; categ. X s 
1 466,70 a 100 lei.



viața internațională
SESIUNEA EXTRAORDINARA A ADUNĂRII GENERALE A O.N.U..

Adoptarea unei rezoluții 
cerînd Indiei și Pakistanului 
imediata încetare a focului

NEW YORK 8. — Corespondentul nostru, C. Alexandroaie, trans
mite : Miercuri la ora 6,15 (ora Bucureștiului), Adunarea Generală a 
O.N.U., convocată in sesiune extraordinară, și-a încheiat dezbaterile 
asupra conflictului indo-pakistancz — la care au luat cuvîntul aproape 
6(1 de delegați — prin adoptarea unui proiect de rezoluție prezentat 
plenarei de un grup de 32 de state.

In favoarea ei au votat reprezen
tanții a 104 state, printre care și 
România, s-au înregistrat 10 abți
neri și 11 voturi contra.

în rezoluția adoptată, Adunarea 
Generală exprimă îngrijorarea sta
telor față de izbucnirea ostilităților 
dintre India și Pakistan, care ame
nință pacea și securitatea interna
țională, și cere guvernelor celor 
două țări să ia neîntîrziat toate mă
surile pentru imediata încetare a 
focului, a ostilităților și retragerea 
forțelor lor armate in interiorul 
granițelor naționale. în rezoluție 
s-a prevăzut „necesitatea ca Adu
narea Generală să se ocupe în mod 
corespunzător, în lumina Cartei Na
țiunilor Unite, într-o etapă viitoare, 
de cauzele care au dat naștere la 
izbucnirea ostilităților**. Din preve
derile rezoluției reiese că Adunarea 
Generală va continua, astfel, să 
țină sub atenție evoluția situației 
din această regiune. Ea subliniază 
că, avîndu-se in vedere prevederile 
Declarației asupra întăririi securi
tății internaționale, scopurile și 
principiile fundamentale ale Cartei 
Națiunilor Unite, Adunarea Gene

rală cere statelor interesate să de
pună toate eforturile pentru găsirea 
unei soluții politice a conflictului 
in vederea normalizării situa
ției in această zonă. Totoda
tă, rezoluția cere secretarului ge
neral al O.N.U. să țină la curent 
Adunarea Generală în legătură cu 
evoluția situației de la frontiera 
indo-pakistaneză, iar Consiliului de 
Securitate să ia măsuri pentru adu
cerea la îndeplinire a prevederilor 
acestui document.

în cursul dezbaterilor, secretarul 
general al O.N.U., U Thant, a adre
sat un apel către India și Pakistan, 
cerîndu-le să ia. toate măsurile ce 
se impun pentru a pune capăt con
flictului.

★
Miercuri, Adunarea Generală a 

O.N.U. și-a reluat dezbaterile asu
pra situației din Orientul Apropiat, 
întrerupte ca urmare a abordării de 
către plenară a problemei conflic
tului indo-pakistanez. Baza dezba
terilor o constituie raportul secre
tarului general al O.N.U., U Thant, 
asupra situației din Orientul Apro
piat.

Intensificarea ostilităților 
indo-pakistaneze

© FORMAREA UNUI CABINET CIVIL ÎN PAKISTAN

DELHI 8 (Agerpres). — Un purtă
tor de cuvînt militar a declarat că 
forțele indiene au ocupat, miercuri, 
aeroportul orașului ComiUa și că, în 
regiunile Hilli și Dinajpur, aflate 
in Pakistanul oriental, continuă lupte 
grele. El a informat, de asemenea, 
că forțele aeronavale indiene au ata
cat miercuri dimineața complexul 
militar amplasat în cel mai mare 
port est-pakistanez, Chittagong.

„în Pakistanul de vest, anunță 
surse oficiale din Delhi, aviația in
diană a bombardat aerobaze și nodu
rile de comunicații din imediata a- 
propiere a orașului Caraci, precum 
și localitatea Chaclala**, relatează a- 
genția U.P.I. citind un purtător de 
cuvint de la Delhi.

Potrivit surselor indiene, forțele 
pakistaneze au pierdut pînă acum 146 
tancuri și 60 de avioane.

Pe de altă parte, purtătorii de cu
vînt de la Delhi au confirmat știrile 
potrivit cărora orașul indian Chamb, 
din sudul Cașmirului, a trecut sub 
controlul trupelor pakistaneze. Ei au 
anunțat că peste 15 000 militari pa
kistanezi, susținuți de blindate și 
artilerie, participă la luptele violen
te ce se desfășoară în această re
giune.

★

RAWALPINDI 8 (Agerpres). — Un 
comunicat oficial dat publicității la 
Rawalpindi, și reluat de agențiile 
Reuter și France Presse, anunță că 
președintele Pakistanului, Yahya 
Khan, a numit pe Nurul Amin, lide
rul Partidului Unit de coaliție, în 
funcția de prim-ministru al noului 
guvern pakistanez, iar pe Zulfikar 
Aii Bhutto, liderul Partidului Poporu
lui, în funcția de vicepremier și mi
nistru de externe.

RAWALPINDI 8 (Agerpres). — Un 
comunicat oficial al guvernului pa
kistanez, reluat de agențiile Reuter 
și Associated Press, anunță că tru
pele pakistaneze au capturat orașul 
Chamb, situat în statul indian Jammu 
din Cașmir, au trecut rîul Munawar 
Tawi și continuă să înainteze pe 
teritoriul Indiei.

Surse militare pakistaneze, citate 
de agenția Associated Press, mențio
nează că trupele pakistaneze au eva
cuat localitatea Benapole, în districtul 
Jessore, din Pakistanul oriental, și 
încearcă acum să stabilească o nouă 
linie de apărare în regiunea respec
tivă. Un comunicat oficial pakistanez 
anunță că situația în „Pakistanul o- 
riental este confuză și că lupte vio
lente au loc în districtele Jessore, 
Comilla și Sylhet".

Potrivit surselor pakistaneze, for
țele indiene au pierdut pînă acum 
128 de avioane, iar 102 militari indi
eni au fost luați prizonieri.

Pe de altă parte, postul de radio 
pakistanez a anunțat că aviația in
diană a mitraliat orașele Rawalpindi 
și Mandi, din Pakistanul de vest.

★

Ceilalți membri ai cabinetului civil, 
primul după 1958, nu au fost încă 
anunțați.

Agenția Reuter menționează că Zul
fikar Aii Bhutto a părăsit Rawalpindi, 
plecînd spre New York, pentru a 
pârtie1,pa la lucrările actualei sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U., în 
noua sa calitate de vicepremier și 
ministru de externe.

liga arabă - în favoarea 
soluționării pașnice 

a problemei insulelor 
din regiunea Golfului Persic

CAIRO 8 (Agerpres). — Liga 
Arabă, reunită în sesiune extraordi
nară la cererea Irakului și Siriei, a 
adoptat mai multe rezoluții în legă
tură cu debarcarea de trupe iraniene 
în Insulele Abu Mussa, Marele și 
Micul Tomb din Golful Persic. Rezo
luțiile au fost elaborate de către un 
comitet de redactare format din re
prezentanți ai Tunisiei, Algeriei, 
Egiptului, Irakului și Sudanului. 
Surse apropiate delegațiilor partici
pante la lucrări — relevă agenția 
Tunis Arab Press — au precizat că 
majoritatea delegațiilor s-au decla
rat în favoarea unei soluționări paș
nice a problemei care a constituit 
obiectul reuniunii extraordinare.

Comunicat cu privire 
la vizita premierului 
sovietic in Norvegia

OSLO 8 (Agerpres). — In comuni
catul cu privire la vizita efectuată, 
între 5 și 7 decembrie, în Norvegia 
de Alexei Kosighin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., se 
arată că în timpul convorbirilor cu 
primul ministru norvegian, Trygve 
Bratteli, s-a subliniat „importanța 
faptului ca toate statele, indiferent 
de sistemul lor politic și social, de 
relațiile lor cu alte țări, să înfăptu
iască cu consecvență principiile res
pectării independenței, suveranității 
naționale, integrității teritoriale, re
nunțarea Ia folosirea forței sau la a- 
menințarea cu folosirea acesteia, ne
amestecul în treburile interne ale 
altor state și soluționarea proble
melor litigioase pe calea tratativelor, 
in conformitate cu Carta O.N.U." 
„Cei doi șefi de guvern au relevat 
evoluția pozitivă care are loc în Eu
ropa, reafirmînd că vor sprijini ac
tivitatea în favoarea convocării con
ferinței general europene pentru 
problemele securității. Ei s-au pro
nunțat ca pregătirea conferinței pe 
bază multilaterală să poată începe 
cit mai curînd**.

Cuvintarea 
lui T. Jivkov 

la întîlnirea cu studenții 
din Sofia

SOFIA 8 (Agerpres). — în seara 
zilei de 7 decembrie, în ajunul săr
bătorii studenților bulgari, a avut loc 
tradiționala întilnire intre membrii 
Biroului Politic al C.C. al P.C. Bulgar 
și tineretul studențesc din capitala 
țării.

în fața celor peste 5 000 de stu- 
denți și tineri cercetători din insti
tuțiile de învățămînt superior ale 
Sofiei prezenți la adunare, a luat 
cuvintul Todor Jivkov, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. Bulgar, președin
tele Consiliului de Stat. Vorbitorul 
a relevat rolul important al studen- 
țimii bulgare în construcția socie
tății socialiste dezvoltate, în îndepli
nirea hotărîrilor Congresului al 
X-lea al P.C. Bulgar și a noului 
program al partidului, subliniind, 
totodată, importanța procesului de 
contopire a științei cu învățămîntul 
superior, care are loc în țară. în cu
vintarea sa, Todor Jivkov a abordat, 
de asemenea, o serie de probleme 
actuale ale situației interne și inter
naționale — relatează agenția B.T.A.

Semnarea protocolului 
româno - cehoslovac
privind schimburile 

de mărfuri și plățile 
pe anul 1972

PRAGA 8. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Prisăcaru, transmite : în 
urma tratativelor desfășurate într-o 
atmosferă prietenească și de înțe
legere reciprocă, miercuri după- 
amiază a fost semnat la Praga pro
tocolul privind schimburile de măr
furi și plățile pe anul 1972 între 
România și Cehoslovacia, care pre
vede majorarea schimburilor cu 18 
la sută față de protocolul comercial 
pe anul 1971.

Conform protocolului, România 
urmează să livreze, printre altele, 
mașini-unelte, produse ale industriei 
electrotehnice, mașini de calcul, 
tractoare, autocamioane, autoturisme 
„Dacia", autoturisme de teren, va
goane, produse petrolifere, produse 
chimice și din lemn. La rîndui său, 
Cehoslovacia va livra mașini-unelte, 
mașini și utilaje pentru industria u- 
șoară și alimentară, utilaje energeti
ce și metalurgice.

Protocolul a fost semnat, din par
tea română, de ing. Nicolae Nico- 
lae, prim-adjunct al ministrului co
merțului exterior, iar din partea 
cehoslovacă de ing. Jan Strba, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior.

LIBIA

TRIPOLI 8 (Agerpres). — Consiliul 
comandamentului revoluției din Li
bia a anunțat naționalizarea compa
niei petroliere „British Petroleum", 
care acționează în Libia, și consti
tuirea companiei naționale „Arab 
Gulf Exploration Company", relatea
ză Agenția libiana de presă. în ho- 
tărîrea consiliului, se precizează că 
toate proprietățile companiei brita
nice, în special instalațiile de pros
pectare, forare și extracție a țițeiu
lui și gazului natural, devin proprie
tatea statului libian: A fost instituită, 
totodată, o comisie specială pentru 
soluționarea problemei indemniza
țiilor.

Producția anuală de petrol a so
cietății engleze s-a ridicat la 20 mi
lioane tone. Potrivit postului de ra
dio, a fost constituită o comisie pen
tru supravegherea aplicării măsurilor 
cuprinse în hotărîrea de naționalizare.

agențiiie de presă transmit :
Reuniunea Biroului Fe

derației Sindicale Mon
diale s-a deschis la 8 decembrie 
la Berlin. Pe ordinea de zi figu
rează un schimb de informații și de 
experiență cu privire la activitatea 
sindicală în țările socialiste și unele 
probleme privind pregătirea celei 
de-a 21-a sesiuni a Consiliului gene
ral al F.S.iVI. La lucrările reuniunii 
de la Berlin participă și o delegație 
a U G.S.R., condusă de Gheorghe Pe
trescu, vicepreședinte al Consiliului 
Central.

Delegația militară româ- 
jjjj condusă de generalul colonel 
Ion Gheorghe, prim-adjunct al mi
nistrului forțelor armate ale Româ
niei și șef al Marelui Stat Major, 
care se află în Franța, a vizitat 
Baza navală militară de la Toulon, 
unități militare și Uzinele de asam
blare a elicopterelor de la Mari- 
gnane.

La Moscova au luat sfîrșit 
miercuri convorbirile dintre Nikolai 
Podgornîi, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., și 
Abdul Rahman Iriani, președintele 
Consiliului Republican al Republicii 
Arabe Yemen. S-a făcut un schimb 
de păreri în probleme legate de lăr
girea și consolidarea colaborării ce
lor două țări în diferite domenii, 
precum și în probleme internaționale 
actuale.

Președintele Turciei, Cev- 
det Sunay, a adresat un apel tuturor 
partidelor politice din țară, chemîn- 
du-le să realizeze o unitate „pe baza 
reformelor anunțate în declarația 
ministerială a primului guvern con
dus de Nihat Erim, în aprilie a.c.“ 
— anunță agenția France Presse.

Lucrările Comisiei mixte 
poiono-vest-germane, eon- 
vocate în conformitate cu acordul 
pe termen lung, încheiat în octom
brie 1970, privind schimburile comer
ciale și colaborarea economică și teh- 
nico-științifică dintre cele două țări, 
au început la Bonn. Scopul convorbi
rilor îl constituie încheierea unui 
protocol comercial pe anul 1972 și 
analizarea unor probleme curente ale 
colaborării economice — informează 
agenția P.A.P.

Convorbiri 0. Winzer —
M. Tepavaț.După cum informea
ză agenția A.D.N., la Berlin au în
ceput convorbirile dintre Otto Win
zer, ministrul afacerilor externe al 
R. D. Germane, și Mirko Tepavaț, 
secretarul federal pentru afacerile 
externe al R. S. F. Iugoslavia, care 
face o vizită oficială în R.D.G.

ITALIA în fata
■

scrutinului prezidențial

CRIZA MONETARA A DECLANȘAT UN STERIL 
MARATON POLITIC INTEROCCIDENTAL

„In urmă cu aproape patru luni, 
Washingtonul a declarat război co
mercial restului lumii occidentale. 
Pînă în prezent, a fost un război 
în care focurile de armă au fost 
trase numai de S.U.A. Dar dacă mi
nistrul de finanțe al S.U.A., John 
Connaly, nu va propune Încetarea 
focului, partea adversă va trece și 
ea Ia un tir intens". Astfel prezintă 
Francis Bator, profesor de economie 
politică la Universitatea Harward, 
stadiul relațiilor dintre Statele Unite 
și principalii lor aliați în preajma 
întrevederilor la nivel înalt anun
țate de Casa Albă — dintre care pri
ma, cea cu premierul Canadei, Pierre 
Trudeau, a și avut loc, iar a doua, 
cu șeful statului brazilian, Emilio 
Medici, se desfășoară în prezent.

Agenda convorbirilor pe care pre
ședintele Nixon și le-a programat în 
următoarele săptămîni este foarte 
încărcată, el urmind să se înt.ilnească, 
de asemenea, cu președintele 
Franței, Pompidou, și premierul 
Portugaliei, Caetano (13—14 decem
brie in insulele Azore), premierul 
britanic, E. Heath (20—21 decembrie 
in insulele Bermude), cancelarul 
R.F. a Germaniei, W. Brandt (28—29 
decembrie la Key Biscayne, în Flo
rida), primul ministru al Japoniei, 
Eisaku Sato (6—7 ianuarie, la San 
Clemente în California), premierul 
Italiei, Colombo (la o dată nepreciza
tă). Așa cum informează presa ameri
cană, in cadrul acestui veritabil „ma
raton politic", șeful Casei Albe iși 
propune să-și informeze partenerii a- 
supra poziției americane in diferite 
probleme de ordin internațional, in 
primul rînd urmind a fi insă dezbătute 
probleme ale evoluției relațiilor eco- 
nomico-financiare dintre S.U.A. și 
partenerii lor, evoluție ce trece prin- 
tr-o serioasă criză, ca urmare a im
punerii de către Statele Unite a su

prataxei de 10 la sută asupra tutu
ror importurilor și refuzului de a 
devaloriza dolarul. „Se așteaptă ca 
toți liderii țărilor aliate care se vor 
intîlni în următoarele cinci săptă- 
mini cu președintele Nixon, scrie 
„CHRISTIAN SCIENCE MONITOR", 
să ceară ca Statele Unite să pună 
capăt imediat suprataxei asupra im
porturilor”, întrucit aceasta a cauzat 
însemnate pagube economiilor par
tenerilor S.U.A. Japonia este cea 
mai puternic lovită de suprataxă — 
peste o treime din valoarea și volu
mul total al comerțului ei exterior 
traversind Pacificul spre Statele 
Unite. Și. dacă se are în vedere și 
faptul că anul acesta indicele ritmu
lui de dezvoltare industrială a Japo
niei este cu peste 50 la sută mai 
mic decit anul trecut, se poate a- 
precia interesul acut al niponilor 
pentru anularea suprataxei.

Aceasta însă nu înseamnă că cele
lalte state occidentale ar fi mai pu
țin interesate în lichidarea acestei 
măsuri protecționiste. Franța, Anglia, 
R. F. a Germaniei au cerut, la rîndui 
lor, in repetate rînduri Statelor Unite 
să renunțe, la suprataxă și să-și de
valorizeze dolarul, însă, pînă în pre
zent, Washingtonul a refuzat cate
goric să accepte o astfel de măsură 
și a insistat ca partenerii lor să-și 
reevalueze ei monedele naționale cu 
5 pină la 15 la sută, ceea ce ar în
semna însă scăderea competitivită
ții mărfurilor lor pe piețele mon
diale.

Recenta rundă de la Roma a „clu
bului celor 10“ care reunește princi
palele puteri economice ale lumii ca
pitaliste nu a dus la o rezolvare a 
acestui contencios, deși, din motive 
de ordin tactic, S.U.A. au adoptat 
o poziție ceva mai flexibilă. Reuniu
nea s-a încheiat fără măcar să se 
dea publicității un comunicat co

mun, concesiile pe care ar fi dis
puse să le facă Statele Unite nefiind 
considerate satisfăcătoare. Pe cu
loarele cancelariilor occidentale s-a 
vorbit din nou, în aceste zile, de 
riscurile unei „pulverizări a soli
darității atlantice". In aceste condi
ții, întrunirile la nivelul cel mai 
înalt sînt considerate ca o soluție 
in extremis, în vederea evitării unei 
adinciri a crizei monetare interocci- 
dentale, cu atît mai mult cu cit efec
tele măsurilor amintite asupra eco
nomiei americane sînt departe de a 
fi cele scontate. „Suprataxa de 18 la 
sută, scrie, în acest sens, „NEW 
YORK TIMES", are asupra econo
miei americane aceleași efecte pe 
care stupefiantul le are asupra nar- 
eomanului". în fapt, s-a ajuns la o 
majorare a prețurilor, ceea ce joacă 
rolul unui combustibil de prim rang 
pentru „locomotiva inflației".

Din comentariile presei americane 
reține .totodată, atenția că în diver
sele etape ale acestui „riiaraton po
litic" vor fi dezbătute soluții de 
schimb, modalități de remediere a 
deficiențelor mecanismelor econo- 
mico-financiare ale lumii financiare 
— dar nu se conturează intenții de a 
se merge pînă la rădăcina răului 
care ține de esența politicii militare, 
de cursa înarmărilor, de intervențiile 
agresive, bazele și trupele dislocate 
în alte țări — toate însemnînd irosi
rea în scopuri neproductive a unor 
resurse uriașe. Or, realitățile arată 
că, în ciuda eforturilor expertilor fi
nanciari și ale factorilor politici ai 
lumii capitaliste, nu pot exista rezol
vări de durată in afara cursului spre 
stăvilirea spiralei înarmărilor, spre 
destindere și o largă cooperare in
ternațională.

C. ALEXANDROAIE
New York.

Vechiul și monumentalul palat 
Montecitorio, sediul Parlamentului 
italian, se pregătește să-i primească 
pe cei 1008 „mari electori" — 630 de 
deputați, 320 de senatori" și 58 de de
legați regionali, care urmează să 
aleagă pe cel de-al 6-lea președinte 
al republicii. Potrivit prevederilor 
constituționale, alegerea se face prin 
vot secret, pentru primele trei scru
tine cerindu-se o majoritate de două 
treimi — 672 de voturi —. începînd cu 
al patrulea scrutin fiind suficientă 
majoritatea absolută (jumătate plus 
unu), adică 505 voturi.

Observatorii diplomatici și comen
tatorii de presă acordă o însemnătate 
deosebită alegerii noului șef al sta
tului, dat fiind tocmai momentul po
litic complex pe care îl străbate în 
prezent Italia. Este indiscutabil că 
acest eveniment este de natură să se 
răsfrîngă în mod considerabil asupra 
echilibrului intern al forțelor politice 
italiene, al stimulării sau, dimpotrivă, 
diminuării cursului vieții politice pe 
calea democrației și a progresului 
țării. Tocmai de aceea scrutinul pre
zidențial . a fost precedat de o largă 
și intensă confruntare între princi
palele forțe politice ale țării. Cu ex
cepția reprezentanților organizației 
de inspirație fascistă Mișcarea socială 
italiană și a partidului monarhist, s-a 
degajat un consens asupra necesității 
ca viitorul președ;nte să garanteze 
republicii un mandat fidel constitu
ției țării, valorilor democratice și an
tifasciste. Totuși nu s-a putut reuși 
să se stabilească candidatura unei 
personalități care să întrunească, de 
la început, adeziunea și votul majo
rității „marilor electori". Și de ce? In 
primul rînd, Partidul Democrat- 
Creștin dorește, cu orice chip, ca Ia 
Palazzo Quirinale (sediul Președin
ției republicii) să se instaleze un de- 
mocrat-creștin, văzind în aceasta un 
atu în sprijinul posibilității de a se 
depăși momentul critic prin care 
trece democrația creștină în ce pri
vește unitatea sa, ca urmare a proli
ferării curentelor și tendințelor rivale; 
in al doilea rînd, un președinte de
mocrat-creștin ar permite și o „re
lansare" politică a P.D.C. în vederea 
alegerilor-generale din 1973. Miercuri, 
democrat-creștinii au căzut de acord 
asupra candidatului lor, însă, pînă 
la ora cînd transmit aceste rinduri, 
numele său n-a fost făcut cunoscut.

Cu toate că nu slnt, în principiu, 
împotriva candidaturii unui repre
zentant al P.D.C., forțele de stingă 
reprezentate în parlament — Parti
dul Comunist, Partidul Socialist. 
P.S.I.U.P., (Partidul Socialist al Uni
tății Proletare), socialiștii autonomi și 
independenții de stingă — apreciază 
că un candidat socialist ar oferi mai 
multe garanții de stabilitate și dez
voltare a instituțiilor republicane, în
trucit, nu de puține ori, din rîndu- 
rile P.D.C. s-au auzit îndemnuri la 
instituirea unei „republici de tip 
prezidențial", in care șeful statului 
să dispună de puteri considerabil 
mai largi. De asemenea, ținînd sea

ma de faptul că P.D.C. deține pre
ședinția Consiliului de Miniștri, se 
consideră că ar fi binevenită sau 
chiar necesară o „contrapondere" în 
fruntea statului. Desigur, forțele de 
stînga nu au — numeric — posibili
tatea de a alege ele singure, dar, 
împreună cu alte forțe politice, de
mocratice și antifasciste, au un cu
vînt greu în alegerea președintelui 
republicii. După cum se știe, Partidul 
Socialist favorizează candidatura vi- 
cepremierului Francesco de Martino.

Ținind seama de pozițiile amintite, 
este ușor de sesizat importanța pe 
care o dobîndește realizarea unității 
de acțiune a partidelor de . stînga, 
care — pentru prima oară — declară 
nu numai că vor vota pentru un can
didat al P.S.I., dar și că vor desfă
șura acțiuni unitare în toate fazele 
alegerii președintelui republicii. O altă 
candidatură propusă este cea a P.S.D.I., 
care a hotărît să susțină realegerea 
ca președinte a lui Giuseppe Saragat.

întrucit nici una dintre grupările de 
forțe menționate nu dispune de vo
turile necesare pentru a alege pro
priul candidat la primele trei scru
tine, este evident că abia o dată cu 
al patrulea scrutin, cînd sînt nece
sare numai 505 voturi, se va declanșa 
adevărata bătălie. Zilele următoare 
vor demonstra ce tendințe preva
lează.

Nu trebuie uitat că uniri dintre 
efectele alegerii noului președinte al 
republicii va fi și demisia guvernu
lui, în ianuarie, cu care prilej nu 
este exclusă o reconsiderare generală 
a politicii actualei coaliții de centru- 
stînga, cel puțin în ce privește con
ținutul politicii ei.

N. PUICEA

In orașele Sofia și Plov
div din K.P. Bulgaria, Filmo
teca națională bulgară în co
laborare cu Cinemateca română 
organizează „Retrospectiva fil
mului românesc contemporan", 
în perioada 8—15 decembrie 
vor fi prezentate pentru ama
torii de film și specialiști șapte 
filme artistice românești de 
lung metraj. Miercuri, delegația 
cineaștilor români prezentă Ia 
Sofia a avut o intilnire, în ca
drul unei conferințe de presă, 
cu ziariști și critici de film 
bulgari.

Tenorul român Ludovic Spiess, 
aflat in Uniunea Sovietică in
tr-un turneu, a apărut pe scena 
Teatrului Mare din Moscova, in 
spectacolul cu opera „Aida", 
bucurindu-se de un frumos suc
ces.

Deținuții politici bascidin 
diferite închisori spaniole fac de 
citeva zile greva foamei pentru a 
protesta contra condițiilor inumane 
de detențiune, transmite din Madrid 
agenția France Presse. Această gre
vă coincide cu împlinirea unui an 
de la procesul de Ia Burgos intentat 
de regimul franchist unui grup de 
patrioți basci.

Coaliția de centru stingă 
din Venezuela, „Noua for
ță”, care include> între alte gru
pări politice, și partidul comunist, a 
hotărît să denunțe în Congres trata
tul comercial încheiat de această țară 
cu Statele Unite, in noiembrie 1943.

întrevederi P. Florin
ii. Muller. Oficiul de presă de 
pe lingă Președinția Consiliului de 
Miniștri al R.D.G. a difuzat un co
municat, în care se'arată că, în zi
lele de 7 și 8 decembrie, au conti
nuat convorbirile între Peter Florin, 
secretar de stat la Ministerul Afa
cerilor Externe al R.D.G., care l-a 
înlocuit, din motive de boală, pe 
Gunther Kohrt in fruntea delegației 
R.D. Germane, și împuternicitul Se
natului Berlinului occidental, direc
torul senatorial Ulrich Muller — a 
nunță agenția A.D.N.

Autoritățile cubaneze au 
anunțat capturarea, în apropierea 
coastelor provinciei Oriente, a unei 
ambarcațiuni-pirat folosite în mai 
multe rinduri la infiltrarea de contra
revoluționari în țară, de la bazele 
militare din Statele Unite — infor
mează agenția Prensa Latina. Prin
tre membrii echipajului se aflau mai 
mulți participanți la acțiuni dușmă
noase împotriva Cubei, eliberați de 
curînd de către autoritățile de la 
Havana.

Ridicarea restricțiilor de 
circulație în provincia : • 
liană Santiago. Restricțiile da 
circulație instituite la sfirșitul săp
tămânii trecute in provincia Santiago, 
ca urmare a incidentelor provocate 
de elemente de dreapta chiliene, au 
fost ridicate marți — anunță agen
ția France Presse.

AMPLE MIȘCĂRI
• ITALIA

ROMA. — După greva generală 
declanșată de cele trei mari centrale 
sindicale italiene în regiunea Um
bria și greva celor peste 1,7 milioane 
de muncitori agricoli, în Italia a în
ceput greva personalului administra
tiv și a infirmierilor din spitalele 
publice. Participă aproximativ 200 000 
de persoane. Greva a fost hotărîtă 
după ce organele de conducere ale 
spitalelor, grupate într-o federație, 
au refuzat să angajeze negocieri cu 
reprezentanții sindicatelor, motivînd 
această atitudine prin absența unor 
măsuri guvernamentale capabile să 
pună capăt crizei financiare care 
afectează instituțiile din domeniul 
sănătății publice. La rîndui lor, sin
dicatele consideră că această criză nu 
va putea fi depășită decît printr-o 
reformă sanitară structurală. în 
sprijinul revendicărilor lor, sindica
tele au organizat mitinguri și demon
strații în principalele orașe-•italiene.

• R.F. A GERMANIEI
BONN. — La Stuttgart a avut loc 

miercuri o demonstrație de protest

REVENDICATIVE
împotriva intransigenței patrona
tului în negocierile cu reprezentanții 
sindicatelor „I. G. Metall", desfășu
rate în scopul soluționării puternicu
lui conflict de muncă intervenit în 
industria metalurgică a landului Ba- 
den-Wurttemberg. Au participat 
aproximativ 40 000 de muncitori, din 
Stuttgart și alte orașe vest-germane.

După cum s-a anunțat, eforturile 
depuse de mediatorul federal Georg 
Wannagat nu s-au soldat cu nici un 
rezultat, ca urmare a respingerii de 
către patronat a propunerilor de 
compromis avansate. S-a hotărît, to
tuși. ca negocierile să continue, deși 
termenul de mediere a expirat.

9 MAREA BRITANSE
LONDRA. — Greva celor 6 800 de 

muncitori ai întreprinderii Rolls- 
Royce din Bristol continuă de șase 
săptămîni. La ultima întilnire a li
derilor sindicali cu reprezentanții 
administrației, aceștia din urmă au 
declarat din nou că refuză să satis
facă revendicările greviștilor.
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AMĂNUNTE PRIVIND COBORÎREA CAPSULEI
>> MARTE-3" PE „PLANETA ROȘIE"

MOSCOVA S (Ager
pres). — Relatind a- 
mănunte în legătură 
cu modul in care a 
coborît lin capsula sta
ției automate „Mar- 
te-3“ pe „planeta ro
șie", agenția T.A.S.S. 
arată că la 2 decem
brie a fost efectuată 
ultima corecție a tra
iectoriei urmate de 
stație. $i de data a- 
ceasta, ca și in cazul 
lui „Marte-2", operații
le au fost executate în 
mod autonom de sis
temele de astronaviga- 
ție și de computerul 
de la bordul stați
ei. Ele au calculat 
mărimea și direcția 
impulsului, ceea ce a 
creat condițiile nece
sare pentru separarea 
capsulei exact in mo
mentul necesar și a- 
poi coborirea ei lină 
pe suprafața planetei.

Capsula a intrat apoi 
In atmosfera planetei 
Marte șj a coborît pe 
suprafața „planetei 
roșii" cu ajutorul pa
rașutei.

După 
capsulă, 
lă „Marte-3“ și-a con
tinuat zborul pe o tra
iectorie 
cel mai 
Marte 
Motorul 
asigurat

separarea de 
stația orbita-

al cărei punct 
apropiat de 

este 1 500 km. 
de frinare u 
plasarea sta

ției pe orbita 
lit artificial 
Marte cu o 
de revoluție 
aproximativ 
pământene.

de sate- 
al lut 

perioadă 
egală cu 
11 zile

Dirijarea zborului 
stațiilor, recepționarea 
informațiilor științifice 
Și datelor privind 
funcționarea aparate
lor se efectuează, de 
către Centrul de legă
turi cosmice la mari 
distanțe, in timpul 
cind cele două stații 
orbitale se află in zona 
de radiovizibilitate di
rectă de pe 
Uniunii

teritoriul 
Sovietice.

Agenția T.A.S.S. anunță 
au luat sfîrșit convorbirile ____  ____
gație sovietică, condusă de acad. Boris 
Petrov, președintele Consiliului „Intercos- 
mos“ de pe lingă Academia de Științe a 
U.R.S.S., și o delegație americană, con
dusă de doctor Robert Gilruth, directo
rul Centrului pentru zborurile cosmice pi- 

privire la proble- 
unor mijloace co- 
cuplare a navelor 
cea de-a treia în
de știință ameri- 
lucrează in acest 
agenția T.A.S S. 

exprimat satisfac-

că la Moscova 
dintre o dele-

lotate al N.A.S.A., cu 
me legate de crearea 
mune de apropiere și 
cosmice pilotate. Este 
tîlnire dintre oamenii 
câni și sovietici care 
domeniu, menționează 
Cele două părți și-au 
ția pentru rezultatele încununate de succes 
ale acestei întilniri.
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Jonamiesourg. U imagine devenită cotidiană în Africa de Sud. Poliția imp.așiic ca b.ulalitate pe participanții la o 
manifestație împotriva opresiunii, discriminării ți violenței
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