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PLENARA 
COMITETULUI CENTRAL

NOI CAPACITĂȚI
DE PRODUCȚIE

AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMÂN

în ziua de 15 decembrie a.c. a avut 
loc plenara Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român. La lucrările plenarei 
au participat, ca invitați, miniștri și alți 
conducători ai instituțiilor centrale de 
stat, șefi de secție la C.C. al P.C.R., mem
brii Colegiului Central de partid, redac- 
tori-șefi ai presei centrale.

Plenara a dezbătut planul de dezvol
tare economică și socială a Republicii So
cialiste România pe anul 1972, actualizat 
pe baza propunerilor rezultate în urma 
analizelor care au avut loc în întreprin
deri, centrale economice, ministere, pre
cum și proiectul Bugetului de Stat ai Re
publicii Socialiste România pe anul 1972,

pe care ie-a aprobat și a decis să fie su
puse spre legiferare Marii Adunări Națio
nale.

Plenara a aprobat, de asemenea, pro
iectul de Hotărire cu privire la activitatea 
organelor și organizațiilor de partid în în
făptuirea politicii de cadre a partidului.

La dezbateri au participat tovarășii 
Mihai Marinescu, Constantin Drăgan, Mi
hail Florescu, ioachim Moga, loan Avram, 
Gheorghe Homoștean, Angelo Miculescu, 
Ion Crăciun, Nicolae Tăbîrcă, Nicolae 
Bozdog, Gheorghe Năstase.

în încheierea lucrărilor plenarei a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Bogat . în realizări, acest sfîrșit 
de an înscrie pe harta econo
mică a patriei noi obiective, rod 
al muncii entuziaste desfășu
rate de constructori și montori 
pentru îndeplinirea integrală a 
sarcinilor. Așa cum informează 
corespondenții Agerpres, în nu
meroase unități din țară sînt 
date în exploatare, în aceste 
zile, noi secții, linii și instalații 
tehnologice. Aflăm astfel că la 
Putna, localitate în care se con
struiește în prezent un complex 
industrial, prșvăzut cu secții de 
turnătorie pentru fontă, prelu
crări mecanice și forjă, turnăto
ria de fontă a intrat în probe 
tehnologice.

Un fapt asemănător s-a pro
dus la Beiuș, unde a intrat în 
probe tehnologice o fabrică de 
mobilă. Aici se vor produce 
anual 22 000 garnituri.

Și la Atelierele centrale din 
Alba Iulia.unde se realizează o 
gamă variată de utilaje și insta
lații pentru industria minieră, 
au intrat în circuitul productiv 
noi capacități. A fost amena
jată o linie tehnologică, pentru 
subansamble și piese de schimb 
și pentru unele repere care se 
importau. Totodată, s-a reorga
nizat și modernizat sectorul 
pentru confecționarea tuburilor 
de aeraj, au fost extinse și în
zestrate, din punct de vedere 
tehnic, halele industriale ale 
secțiilor mecanică și sculărie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit delegația

Partidului Comunist Italian

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, a primit miercuri 
delegația Partidului Comunist Ita
lian, care face o vizită în țara 
noastră, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român.

Delegația este formată din tova
rășii Ugo Pecchioli, membru al 
Direcțiunii și al Biroului Secreta
riatului ale P.C.I., și Rodolfo Me- 
chini, adjunct al șefului Secției 
Externe a C.C. al P.C.I.

La primire au participat tova
rășii Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, prim-

adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul Ugo 
Pecchioli a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și conducerii 
Partidului Comunist Român un 
salut tovărășesc din partea tovară
șilor Luigi Longo, secretar general 
al P.C.I., Enrico Berlinguer, vice- 
secretar general al P.C.I., și a ce
lorlalți tovarăși din conducerea 
P.C. Italian.

Mulțumind călduros, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a transmis, în 
numele său și al conducerii parti
dului nostru, urări de sănătate și 
noi succese tovarășului Luigi 
Longo și salutări tovărășești tova
rășului Enrico Berlinguer, celorlalți 
tovarăși din conducerea P.C. Italian.

în cadrul convorbirilor s-a rea
lizat o informare reciprocă privind 
activitatea și preocupările actuale 
ale celor două partide și s-a efec
tuat un schimb de păreri asupra 
unor probleme ale vieții interna
ționale, ale mișcării comuniste și 
muncitorești.

în cursul întîlnirii s-a reliefat 
cu satisfacție dezvoltarea continuă 
a relațiilor dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist 
Italian și a fo6t exprimată hotă- 
rîrea comună a celor două partide 
de a întări și în viitor raporturile 
de prietenie, colaborare și solida
ritate internaționalistă existente 
între ele.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.
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la vîrsfa 
marilor împliniri
• Cronica prezentului — o istorie deschisă
• La sfîrșitul cincinalului — trei Severinuri

ale anului 1970

Portul dunărean 
niversează 1850 
ani. Mai precis, 
de-al 1850-lea an 
existență documenta- 
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moașă, 
Turnu - Severin 
treapta cea mai înaltă 
a evoluției lui milena
re. Treapta aceasta ca
litativ nouă, socialistă, 
constituie o replică 
strălucită, dată de că
tre contemporanii rioș-. 
tri, unui trecut stră-’ 
v.achi.
Țh-jie, la întîlnirea Du
nării cu munții și cu 
marile drumuri de pe 
uscat, orașul a trăit în 
miezul unor evenimen
te cu rezonanță ma
joră. Treapta lui cea 
mai veche, pe care o a- 
niversăm, se referă 
la existența munici
piului Drobeta, 
legat de 
castrului 
mărginea 
nordică a 
tit al lui Ăpollodor din 
Damasc.

După mai bine de un 
mileniu, istoria înre
gistrează viața orașu
lui pe o altă treaptă, 
marcată de existența 
Cetății Severi.nului. Ce
tatea din secolele XIII- 
XVI era o bază a lup
telor date de înaintași 
pentru stăvilirea valu
lui otoman.

După. citeva secole 
de uitare, timp în care 
orașul decade, Turnu- 
Severin cunoaște o re
generare, în anul 1833, 
cînd iau ființă portul 
și șantierul naval. Așa 
pășește în istoria Ro
mâniei moderne, ime
diat după răscoala lui 
Tudor Vladimirescu. 
știrbită pe aceste me
leaguri.

In august 1944, insu-

oraș 
dezvoltarea 
militar ce 

extremitatea: 
podului ves-

recția eliberatoare în
scrie la Turnu-Severin 
bătălii pe apă, pe us
cat, de mare amploare, 
în care ocupanții hitle- 
riști suferă lovituri 
cumplite. Dinamizat de 
elanul acțiunilor mun
citorești, Turnu-Seve
rin cunoaște pe urmă 
apogeul evoluției sale, 
deverjind un important 
centru industrial și 
în ultimii ani, prin 
dificarea sistemului 
nergetic al Porților 
Fier. — o citadelă,
prim ordin în Europa, 
a energiei electrice și a 
luminii.

Iată de ce, propu- 
nîndu-ne a înfăți
șa o imagine a ora
șului de astăzi, înce
pem cu cea mai nouă 
și mai expresivă: ma
rele baraj de beton al 
Porților de Fier. Ma
siva construcție e am
plasată la 12 km de o- 
raș, în susul Dunării, 
în perimetrul localității 
Gura-Văii. Turnu-Se
verin păstrează cu sur
sa energetică relații 
nemijlocite încă din 
perioada șantierului, o- 
ferind găzduire pentru 
constructori, cît și pen
tru sediile întreprinde
rilor și nucleelor coor
donatoare.

Acum, cînd lucrarea, 
intrată în etapa ei fi
nală, a început să se 
contureze ca o nouă 
realitate geografică, 
prin apariția unui 
imens lac de acumula
re, Turnu-Severin; răs
cruce a căilor de comu
nicație fluviale și te
restre. devine un cen
tru de rezidentă al a- 
cestui vast sistem hi
droenergetic și de na
vigație.

Prin complexitatea și 
dimensiunile ei, uriașa 
lucrare a Porților de

Fier este cea mai vas
tă clin cite s-au desfă
șurat în țara noastră. 
Ea este un grăitor e- 
xemplu al rodniciei 
colaborării frățești ro- 
mâno-iugoslave, al 
prieteniei dintre po
poarele noastre vecine. 
Prin parametrii tehnici 
și măiestria oamenilor, 
o putem numi repre
zentativă pentru înal
tul nivel al civilizației 
industriale atins de 
țările noastre socia
liste în cel de-al optu
lea deceniu al secolu
lui.

Acum, după șapte 
ani de muncă intensă, 
cînd „sistemul" a in-' 
trat în perioada rela
tiv mai liniștită a fini
sărilor și a conectării 
turbinelor în circui
tul național, ne aflăm 
intr-un moment pro
pice de decantare a 
experienței acumula
te aici. Se poate vorbi 
de „școala Porților de 
Fier", eră superioară 
pentru constructorii 
hidroenergetici de pe 
șantierele Bicazului și 
ale Argeșului, că și 
pentru cei proveniți 
de la oricare altă lu
crare constructivă de 
mari proporții. între
bați, ei înșiși arată că 
maturizarea lor s-a 
produs ca urmare a 
unor exigențe neobiș
nuite, legate de dimen
siunea uriașă a șan
tierului, de ritmul ra
pid de execuție și de 
tehnicitatea înaltă a 
lucrării.

S-a lucrat perma
nent sub „presiu-

Vasile 
NICOROVICI

(Continuare 
în pag. a H-a)

Excelenfei Sale 
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România
Felicitările prietenești pe care mi le-ați trimis cu ocazia formării 

recente a guvernului federal austriac m-au bucurat foarte mult.
Adresînd dumneavoastră și guvernului român sincerele mele mulțu

miri pentru acest gest amabil, vă transmit, la rîndul meu, dumneavoas
tră personal și poporului român cele mai bune urări.

BRUNO KREISKY
Cancelar Federal al Republicii 

Austria

Fabrica de mobilă din Turnu-Severin Foto : S. Cristian
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Ținem să precizăm, așa 

cum se face pe genericul a- 
numitor filme, că în cele ce 
urmează ne referim la un 
caz izolat și că faptele pe 
care le vom relata nu carac
terizează spiritul și ținuta 
colectivului și ale profesiei 
în perimetrul cărora s-au 
petrecut.

Recent, secretariatul Co
mitetului P.C.R. al sectoru
lui 8 din Capitală a adoptat 
hotărîrea de a sancționa pe 
profesoara Rodica Apreutese 
cu scoaterea din funcția de 
secretară și de membră a 
biroului organizației de bază 
și pe profesorii Ion Dan și 
Cristian Boșneag cu scoate
rea din biroul organizației 
de bază a liceului „Aurel 
Vlaicu" din Capitală. Aceas
tă măsură s-a bucurat de 
aprobarea unanimă a comu
niștilor din liceu. Ce fapte 
au declanșat-o ? In re
latarea noastră ne vom opri 
și asupra unor întîmplări 
care nu au stat nemijlocit la 
baza botărîrii de sancționa
re. clar care explică și con
turează o anume fizionomie 
morală.

...îutr-una din zilele anu
lui școlar 1970-71, un profe
sor remarcă la un moment 
dat. surprins, că elevi ai a- 
nului IV C se plimbă. în 
timpul orei, pe coridoare. 
.Vrînd să vadă ce se întîm- 
plă cu clasa respectivă, des
chide ușa și descoperă, spre 
marea lui stupoare, că la ca
tedră era mare hărmălaie : 
un mare număr de elevi o 
înconjuraseră pe profesoara 
Rodica Apreutese. dictîn- 
du-i... notele pe care urma 
să le pună la extemporal.

— A. păi asta nu-i nimic! 
— zise blazat unul dintre 
plimbăreții de pe coridor. 
Altădată e și mai și : ele
vele C. și L. îi ghicesc to
varășei profesoare în cărți 
și atunci să vedeți distrac
ție.

Elevul a fost admonestat 
pe loc pentru atitudine ire
verențioasă : profesorului

respectiv nu-i venea pur și 
simplu să creadă că o co
legă. directoare adjunctă a 
liceului, care pe deasupra 
predă o știință exactă și 
este. în același timp, secre
tara organizației de partid 
din liceu, se poate preta să 
transforme orele de curs 
în... ședințe de cartomancie.

Iată însă că povestea cu

zodia... picilor și treflelor. 
Am stat și noi de vorbă cu 
cîțiva dintre ei (și i-am a- 
les pe cei ce au absolvit cu 
note bune la matematici, 
neputînd fi deci bănuiți de 
cine știe ce ranchiune per
sonale împotriva profesoa
rei). „Tovarășa profesoară 
Apreutese — ne relatează 
G.M., premianta clasei —

Circumstanțe 
agravante 
ale unor 

comportări 
nedemne
anchetă socială

cartomancia a început să 
capete neașteptate și diver
se confirmări. De cum a în
ceput noul an școlar, un șir 
de absolvenți. întîlnindu-se 
în felurite împrejurări cu 
cadre didactice din liceul 
pe care tocmai îl părăsiseră) 
le-au povestit acestora, cu 
lux de amănunte, cît de „in
teresante" erau orele de 
matematici desfășurate sub

preda materia foarte re
pede, intr-un sfert de oră. 
iar în restul timpului îi ce
rea colegei noastre L. să-i 
dea în cărți". De altminteri. 
Rodica Apreutese a recunos
cut că L. i-a ghicit în cărți, 
dar nu în clasă, ci în... ta
bără. cînd a încercat, chipu
rile, „să se apropie pe aceas
tă cale de eleve". Stranie 
concepție cu privire la căile

și mijloacele de a te apro
pia de preocupările și viața 
tineretului ! Stranie, mai a- 
les dacă ne amintim că e 
vorba de un profesor cu ani 
îndelungați de practică pe
dagogică. de un membru de 
partid învestit cu răspunderi 
în ce privește formarea unei 
gîndiri consecvent științifi
ce în rîndurile tinerei ge
nerații...

Oare profesoarei Rodica 
Apreutese nu-i era limpede 
că a educa înseamnă nu nu
mai a înșira grabnic pe ta
blă niște formule, că educa
torul adevărat scrie pe o 
tablă infinit mai complexă 
și mai sensibilă decît cea 
tradițională și vizibilă de 
lingă catedră, că el impri
mă in plămada maleabilă 
care e sufletul copilului, al 
adolescentului, o pecete ce 
rămîne de neșters? Și apoi 
mai e ceva care nu se cu
vine neglijat : R.A. se pre
zenta în fața elevilor, in 
mare parte uteciști, nu nu
mai ca profesor, ci și ca 
profesor comunist, învestit 
in plus cu încrederea comu
niștilor din liceu care o ale
seseră secretara -organiza
ției lor de bază. Ce exem
plu le oterea ea tinerilor 
dacă ei știau că. pe de o 
parte, profesoara lor. cel 
puțin in vorbe, se revendică 
de la cea mai înaintată con
cepție despre lume și des
pre viață, iar pe de altă par
te, în fapte, se încrede în 
retrogradul ,.joc de-a fata
litatea" ? Ce rezonanță pro
fund actuală are în aseme
nea cazuri faimosul aforism 
ai lui Jean Jaures : „Nu-i 
înveți pe alții ceea ce vrei, 
nu-i înveți ceea ce știi, ii 
înveți ceea ce ești !“ !

Dar nu e vorba numai de 
aceste ședințe de cărtoman- 
cie. Din păcate, în comple
tarea fizionomiei morale a 
Rodicăi Apreutese se a-

Victor BÎRIADEANU

(Continuare în pag. a IV-a)

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, l-a 
primit miercuri pe ambasadorul ' 
extraordinar și plenipotențiar al.

Iranului la București, Sadegh Sa- 
drieh, la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o con-
► vorbire care s-a desfășurat într-o 

atmosferă cordială.

— Munca de 
fiecare zi!

DIALOG CU MUNCITORI DE LA UZINA „23 AUGUST"

„Plenara din noiembrie continuă..."
— mi-a spus deunăzi maistrul scu
ler Teodor Bucur, de la uzina „23 
August" și, reflectînd la cuvintele 
lui p'rintr-o fulgerătoare trecere în 
revistă a tot ce se petrece în țara 
noastră în acest prag de iarnă, mi-am 
dat seama că în cuvintele lui se 
ascundea o. realitate verificabilă de 
oricine. „N-a fost doar d plenară a 
Comitetului Central al partidului 
nostru — adaugă interlocutorul meu
— ci un moment cu adevărat istoric 
care va avea repercusiuni în toată 
activitatea ulterioară a comuniștilor 
din țara noastră".

Adevărul conținut de aceste cu
vinte dezvăluie o realitate incontes
tabilă : ceea ce s-a discutat în fo
rumul comuniștilor români la începu
tul lunii noiembrie, documentele 
adoptate, au trecut de mult dincolo 
de cadrul în care s-au desfășurat 
lucrările plenarei, devenind obiect 
de studiu și de dezbatere pentru în
treaga țară. în acest sens, ideea că 
..plenara din noiembrie continuă" 
rămîne nu numai o constatare de 
facto, ci relatarea într-o singură 
frază a unei stări de spirit, esența 
unui moment concret din istoria ță
rii noastre care, neîndoielnic, va 
păstra în litera ei semnificația a- 
cestor zile. îl intreb pe Teodor 
Bucur, muncitor, comunist, bărbat 
tînăr. ajuns la pragul dintre cel de-al 
patrulea și cel de-al cincilea de
ceniu de viață, care sînt problemele 
cele mai proeminente reținute de el 
din documentele recentei plenare ? 
îmi răspunde simplu, cu o certitu
dine plină de fermitate :

— Conștiința. Formarea omului nou. 
Necesitatea de a trăi, de a munci, de 
a gîndi în chip comunist. Etica ce
lor ce construiesc societatea socia
listă multilateral dezvoltată.

— Nu vi se pare că climatul etic 
al individului se realizează numai în

consonanță cu climatul etic general ? 
— îl întreb.

— Incontestabil. Tocmai de aceea, 
ne-am propus realizarea unui climat 
etic general propice dezvoltării unei 
etici individuale în armonie și în 
consens cu acesta. Numai că etica 
nu se decretează, ea nu poate fi sta
bilită printr-o simplă hotărire, ci 
se formează de-a lungul timpului, am 
putea spune că la noi — și nu vor
besc numai de uzina noastră — este 
o condiție a permanenței și o acți
une de fiecare zi desfășurată de co
muniști. De la etica individului, ca 
reprezentant al unei societăți date, 
se ajunge la etica generală a socie
tății respective. Noi, comuniștii ro
mâni, nu putem avea decît o etică 
revoluționară 1

— Aș vrea să exemplificați opțiS 
unile dumneavoastră față de etică, cil 
unele situații concrete din uzina la. 
care lucrați sau din colectivul în 
mijlocul căruia trăiți.

— N-ar fi nimic mai simplu, și. 
totodată, nimic mai complicat — îmi 
răspunde Teodor Bucur. Dacă aș lua 
numai faptul că noi considerăm res
pectarea angajamentelor luate drept 
o chestiune de etică, nu numai pro
fesională, ci și politică, m-ați înțe
lege. Problema colaborării între sec
țiile uzinei, în cadrul efortului ge
neral, de asemenea, este pentru noi 
o chestiune de etică ! Livrarea cu 
întîrziere a pieselor, absența de la 
o mașină-cheie a tehnicianului — 
uneori cu urmări care implică dere
glarea procesului normal de produc
ție a zeci și uneori chiar sute de 
ș.alariați — sînt pentru noi tot pro
bleme de etică. Unii rezumă această 
chestiune la aparențe, la aspecte

Ioan GRIGORESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)
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O afacere
cu ace

Un vis
costisitor

în- 
vor 
in

ia

sustragă din fabrică și 
in mod ilegal nu mai 
12 250 de ace. Contra 

acestora, de aproape 
au împărțit-o frățește.

„în ziua de 30 mai a.c.,

I FAPTUL
'divers
I Comoara 
din covor

Gheorghe Petre, contabil 
cooperativa agricolă din comuna 
Șuțești (Brăila), a cumpărat de 
la magazinul universal din co
mună un covor. L-a adus acasă, 
l-a desfăcut și... minune ! în co
vorul (pe care dăduse doar cîte- 
va sute de lei) se afla o adevă
rată comoară : 9 150 lei ! Obiș
nuit cu evidențele exacte și 
nevrind să creadă că tocmai co
vorul său este fermecat, Gheor
ghe Petre a luat banii și s-a 
prezentat imediat la magazin. 
Acolo a dezlegat și misterul co
morii : cu o seară înainte, Ioana 
Negoiță și Dragomira Peltea, 
gestionare ale magazinului, nu 
s-au mai dus la casierie să de
pună banii și i-au ascuns în 
covorul pe care, a doua zi, dis
trate, l-au vîndut. Așa s-au des
coperit pe covorul respectiv 
două fapte : unul — actul lui 
Gheorghe Petre, de care oricine 
poate fi fermecat, și neglijența 
celor două gestionare, care au 
încălcat dispoziția de a preda 
zilnic banii la casierie. .

Greu de închipuit că niște ba
nale ace de cusut ar putea de
veni obiecte pentru o afacere in 
stil mare. Și totuși Maria Sido- 
vici împreună cu Vasile Dobra- 
niș din Bacău au reușit. Lucrind 
ca ajutor de maistru la fabrica 
de confecții din localitate, Do- 
braniș a profitat de lipsa de 
evidență și de consumurile spe
cifice mult prea largi, creindu-și 
un surplus de ace pentru mași
nă. La rîndul său, Maria Sido- 
vici, gestionară la un magazin 
cu mărunțișuri, a început să se 
ocupe de valorificarea lor. In 
decurs de doi ani de zile ei au 
reușit să 
să vindă 
puțin de 
valoarea 
20 000 lei.
Acum urmează ca tot frățește 
să-și împartă și pedeapsa ce li 
se cuvine.

în ziua de luni, 13 decembrie, 
mii de saiariați din întreprinde
rile și instituțiile Brașovului au 
sosit la program cu întîrziere., 
Numai la uzina „Rulmentul",' 
circa 1 000 saiariați au ajuns Ia 
locul de muncă după o jumătate . 
de oră de la începerea progra
mului. Ce s-a întîmplat ? în 
cursul nopții precedente, în zona 
municipiului Brașov a nins. 
Normal ar fi fost ca gospodarii 
de la întreprinderea de gospo
dărie comunală să se afle la 
post, iar utilajele de deszăpe
zire să intre imediat în acțiune. 
Dar cum ei visau la cine știe ce, 
a doua zi străzile arătau ca lu
ciul oglinzii. Circulația devenise 
aproape imposibilă. De-a lun
gul traseelor, numeroase auto
buze si troleibuze erau înțepe
nite. Abia pe la orele 10—11 au 
fost luate primele măsuri pen
tru normalizarea situației. Așa 
stînd lucrurile, se pune între
barea : cine va plăti pierderile 
cauzate de această crasă super
ficialitate în îndeplinirea unor 
obligații elementare ? Nu ne 
doim că forurile de resort 
lua acum asemenea măsuri 
cit vinovății să fie treziți 
realitate.

Boul din... 
berbec

Intr-una din zilele trecute, 
organele Inspecției comerciale 
din București au descins la cen
trul de carne nr. 98 (Șoseaua A- 
lexandriei nr. 12). Unuia dintre 
inspectori i s-a părut că un ber
bec expus spre vînzare este prea 
umflat. Trecindu-se la „disec
ția" lui, în pintecele acestuia, a 
fost descoperită o mare canti
tate de carne de vită. Era „păs
trată" de vinzătorul Mina Tipică 
pentru prieteni și cunoșcuți. 
Acesta a fost „premiat" pe loc 
cu o amendă consistentă, urmînd 
ca cei in drept să mai analizeze 
și alte posibilități de a-l „re
compensa" pentru un asemenea 
procedeu de dosire a mărfii.

Prietenul 
căprioarei

„în ziua de 30 mai a.c., în 
timp cg mă aflam cu tatăl meu 
în pădurea din apropierea co
munei — ne scrie Constantin 
Dumitrașcu, din Măgurele-Pra
hova — am găsit... un pui de 
căprioară, care, fugărit de un 
cîine, s-a oprit lingă noi. L-am 
luat în brațe, I-am mîngîiat și 
i-am dat drumul, dar el nu a 
mai vrut să se întoarcă în pă
dure. Ni s-a făcut milă de el și 
l-am luat cu noi acasă, anun- 
țînd despre aceasta ocolul silvic 
și filiala județeană de vînătoare 
și pescuit. Timp de o lună și ju
mătate, l-am crescut numai cu 
lapte, după care a început să 
mănînce frunze și iarbă. Acum, 
după aproape șapte luni, căpri
oara a crescut mare și aștept ca 
filiala de vînătoare să o recep
ționeze pentru a hotărî dacă și 
în ce condiții poate să se reîn
toarcă în pădure".

Rubrică redactată de t 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 

sprijinul corespondenților 
Scînteii".

PENTRU 0 ABORDARE
POLITICA A PROBLEMELOR
DEZVOLTĂRII ECONOMICE!

Realizări ale

textiliștilor

gălățeni

Indiscutabil, în acest an s-a făcut 
simțită în mult mai mare măsură pre
zența activă a Comitetului municipal 
de partid Baia Mare, a biroului său, 
în îndrumarea concretă, diferențiată, 
a organizațiilor de partid din cadrul 
municipiului. Contactul mai strîns cu 
comuniștii, cu colectivele de oameni 
ai muncii, consultarea și antrenarea 
.lor la înfăptuirea sarcinilor trasate de 
Congresul al. X-lea al P.C.R. s-au 
răsfrînt pozitiv atît asupra creșterii 
rolului conducător al organizațiilor 
de partid în viața economică și so
cială a municipiului, cit și asupra 
perfecționării stilului și modalități
lor de muncă ale 
cipal.

Darea 
varășul 
Dancoș, 
cretar al 
tetului municipal 
de partid, în ca
drul recentei ple
nare cu activul, a 
oglindit experien
ța bună dobîndită 
în conducerea ac
tivității economi
ce, fapt reflectat 
de altfel și în re
zultatele obținute 
muncă ale întreprinderilor băimărene, 
care în 11 luni au livrat peste plan 
mărfuri în valoare de circa 62 milioa
ne lei. Comitetul municipal a între
prins, în acest sens, analize la uzina 
mecanică de mașini și utilaj minier, 
șantierele de construcții, întreprinde
rea de industrie locală „Băimăreana" 
și în alte unități unde s-au manifestat 
neajunsuri, adoptînd măsuri organi
zatorice și politico-educative care au 
contribuit la îmbunătățirea activită
ții. A crescut combativitatea muncii 
politico-educative în procesul de în
făptuire a programului de educație 
socialistă a maselor.

Dar nu e mai puțin adevărat că 
în stilul de muncă al comitetului mu
nicipal, în activitatea organizațiilor 
de partid sînt numeroase „rezerve 
interne" de perfecționare, insuficient 
puse în valoare. Tocmai de aceea 
era de așteptat ca atît darea de sea
mă, cît și dezbaterile din cadrul ple
narei să dezvăluie în mod principial 
neajunsurile, cauzele care le gene
rează, să precizeze modalitățile de 
sporire a eficienței muncii de partid, 
a forței el de mobilizare. Or, darea 
de seamă n-a izbutit să treacă „pra
gul" superior al unei reale analize 
critice, combative, la obiect, a unor 
situații mai dificile din activitatea 
economică, mulțumindu-se să consem
neze, să inventarieze rezultatele, stă
rile de lucruri. Cît despre discuții, 
adoptînd „tonul" dării de seamă, 
ele s-au limitat la o abordare „la su
prafață" a problemelor, 
dințe de justificare și 
deficiențelor. .

Jumătate din cei care 
vin tul — 6 tovarăși — 
rectori de unități economice. Ar fi 
fost de așteptat ca, în lumina indi
cațiilor reieșite din documentele re
centei plenare a C.C. al P.C.R., cu- 
vîntul lor să depășească, prin pro
blematică, prin modul combativ de 
abordare, nivelul unor simple „in
formări statistice", să vădească efor
tul de a pătrunde în miezul fenome
nelor, de a investiga căile de înlă
turare a unor rămîneri în urmă. în 
același timp, se impunea ca ei să fi 
insistat mai mult asupra modului 
cum au acționat comitetul municipal, 
activiștii săi, cadrele cu funcții de 
conducere în întreprinderi, ca mili- 
tanți politici fermi pentru reali
zarea- sarcinilor trasate de partid 
privind perfecționarea organizării

comitetului muni-

de seamă
Vasile 

prim-se- 
comi-

prezențată de to-

producției și a muncii, aplicarea ri
guroasă a legislației economice, folo
sirea integrală a timpului de lucru, 
utilizarea rațională a capacităților de 
producție, reducerea cheltuielilor ma
teriale de producție, gospodărirea 
materiilor prime, a materialelor — 
domenii în care persistă destule lip
suri. Este grăitor faptul că, la nive
lul municipiului, indicele de utilizare 
a timpului de lucim este de numai 
95,4 la sută, coeficientul de schimb 
este, de asemenea, scăzut, iar din 
sporul de producție numai 23 la sută 
se obține pe seama creșterii produc
tivității muncii.

Tot atît de nefiresc pentru orien
tarea dezbaterilor într-o plenară de 
partid a apărut faptul că problemele

însemnări pe marginea plenarei cu activul

a Comitetului municipal de partid Baia Mare

de colectivele de

vădind ten- 
cocoloșire a

au luat cu- 
au fost di-

economice n-au fost abordate prin 
prisma activității organizațiilor de 
partid, a aportului comuniștilor, ci 
ca la o obișnuită consfătuire de pro
ducție. Directorul Exploatării mi
niere Săsar, Mitică Vraciu, a vorbit 
despre necorelarea unor indicatori de 
plan, lipsa studiilor tehnico-econo- 
mice pentru lucrările de investiții, a 
pieselor de schimb pentru perfora
toare ; directorul întreprinderii „Băi- 
măreana", Iuliu Ghișa, s-a referit 
la neajunsurile pricinuite de rema
nierile și refuzurile unor produse de 
slabă calitate, la insuficienta folosi
re a capacităților de produc
ție ; directorul întreprinderii co
munale,. Viorel Bolchiș, a vorbit 
despre problemele organizării trans
portului în comun. Desigur, acestea 
sînt aspecte importante, dar esențial 
este nu ce s-a discutat, ci cum, prin 
ce optică ; or, modul de abordare a 
fost pur tehnicist, fără efortul 
de a releva implicațiile politice ale 
problemelor economice. Aceste pro
bleme au fost tratate în afara core
lației firești cu răspunderile ce revin 
organizațiilor de partid, cu ne
cesitatea imperioasă de a intensifica 
munca politico-educativă pentru dez
voltarea conștiinței socialiste a sala- 
riaților ca o condiție hotărîtoare a 
îmbunătățirii activității economice. 
Semnificativă a fost în acest sens in
tervenția inginerului Anghel Comă- 
nescu, șeful grupului de șantiere nr. 
1 din Baia Mare, care și-a „con
struit" informarea pe o înșiruire de 
cifre și date statistice, ocolind cau
zele lipsurilor existente pe șantiere. 
Cînd prezidiul șediriței l-a întrebat 
ce. ar trebui întreprins pentru mai 
buna gospodărire a materialelor de 
construcții, pentru utilizarea judici
oasă a utilajelor și timpului de lu
cru, s-a mulțumit să recunoască cu 
candoare : „da, intr-adevăr, așa este. 
Poate că aici are de jucat un rol și 
munca politico-educativă". Același 
mod de abordare tehnicist, aceeași 
înșiruire de cifre lipsite de orice in
terpretare a caracterizat de altfel și 
cuvintul tovarășului Gheorghe Cri- 
șan, secretarul comitetului de partid 
de la uzina centrală de preparare a 
minereurilor, care însă, s-a limitat să 
amintească faptul că „și pe linie de 
partid" s-au manifestat „preocupări".

O poziție combativă față de unele 
concepții funcționărești, reflectate în 
stilul de muncă al unor cadre 
din conducerea unităților econo
mice, față de unele manifestări

birocratice și mentalități retrograde, 
ar fi fost cu atît mai necesară cu 
cît în acest an — așa cum s-a arătat, 
în darea de seamă — au fost schim
bate din funcții 38 de cadre cu funcții 
de conducere „pentru diferite aba
teri". Fără îndoială că referirea la 
unele dintre aceste abateri, ca și la, 
cei care le-au săvîrșit, ar fi fost de 
natură să impulsioneze crearea cli
matului de exigență comunistă, care 
constituie factorul dinamizator al 
progresului în toate compartimentele 
vieții sociale.

îndemnul la creșterea exigenței co
muniste a constituit de altfel firul 
roșu al cuvîntului rostit de tovară
șul Gheorghe Blaj, prim-secretar 
al Comitetului județean de partid 

Maramureș, care 
a arătat că atît 
darea de seamă, 
cît și dezbaterile 
ar fi trebuit să 
fie pătrunse de o 
mai mare com
bativitate față de 
neajunsuri, să re-- 
leve deschis răs
punderile ce re
vin în acest do
meniu membrilor 

comitetului municipal de partid, 
ai biroului, cadrelor cu funcții de 
conducere 
să-și facă 
nu numai 
în munca
locul comuniștilor, al colectivelor de 
oameni ai muncii, acolo unde se în
făptuiește efectiv politica partidului. 
Vorbitorul a arătat că biroul comi
tetului municipal de partid va trebui 
■să manifeste o înaltă principialitate 
comunistă în îndeplinirea răspunde
rilor ce îi revin, să manifeste intran
sigență partinică față de orice încăl
cări ale principiilor eticii și echi
tății socialiste, să-și însușească spi
ritul de exigență și fermitate revo
luționară care răzbate cu atîta forță 
din documentele Plenarei C.C. al 
P.C.R. din noiembrie 1971.

în economie, care trebuie 
mai mult simțită prezența 
în ședințe și consfătuiri, ci 
practică, pe teren, în mij-

Avînd o veche tradiție în ora
șul Galați, industria textilă se 
dezvoltă în ritm susținut. Fila
tura B 2 constituie, din acest 
punct de vedere, cel mai nou o- 
biectiv al industriei textile gă- 
lățene. Utilajele cu care a fost 
înzestrată filatura B2. prima din 
țara noastră profilată pe pro
ducția de fire din fibre polino- 
zice în amestec cu bumbac, sînt 
de o mare productivitate, fapt 
ce se concretizează printr-o 
producție ridicată.

După cum am aflat de la to
varășul Valeriu Stoienescu, di
rector al I.I.S. „Textila" Galați, 
în cadrul acțiunii de organizare 
a producției și a muncii, un co
lectiv de ingineri a stabilit că la 
această unitate capacitatea de 
producție poate fi suplimentată 
cu peste 400 tone fire anual, 
printr-o mai judicioasă folosire 
a spațiului de producție și prin 
montarea în spațiile existente a 
unor noi utilaje. Această ac
țiune încheiată doar în parte în 
acest an a condus la suplimen
tarea producției de fire cu peste 
9 la sută față de producția ini
țială. Aici se realizează o gamă 
variată de fire cu caracteristici 
fizice superioare, fiind utilizate 
pentru producerea unui bogat 
sortiment de țesături și trico
taje. Peste 96 la sută din firele 
fabricate sînt de calitate supe
rioară. Nivelul calitativ ridicat 
al firelor de bumbac, în ames
tec cu fibre polinozice și al fi
relor de poliester în amestec cu 
bumbac și celofibră în diferite 
proporții face ca ele să fie șo- 
licitate atît pentru producția in
ternă, cît și pentru export. De 
menționat este faptul că la acea
stă filatură au fost elaborate, 
împreună cu specialiști ai insti- 
tului de cercetări textile, dife
rite tehnologii de prelucrare a 
unor noi tipuri de fibre chimice 
și sintetice.

De un real folos în activita
tea de cercetare a colectivului de 
la această unitate este labora
torul de fire și fibre dotat cu 
aparatură modernă, care asigură 
o bună recepționare a materiei 
prime ce urmează a fi dată în 
fabricație, cît și o calitate ridi
cată a semifabricatelor pe tot 
parcursul procesului tehnologic.

foileton

6 463, 
din 

vrei

Atitudi- 
nejustâ 7 
Te jig- 

mai spu-

concret 7 Adi- 
m-ai întrebat 

cu ele 7

tunuri și să 
tovărășeasca 
autocritică 7 

m-ai între-

Tata n-are tunuri și 
Zău, chiar dacă ar a- 
vea, de acolo de sus, 
de unde e el, n-ar a- 
vea cum să mi le tri
mită.

— Cum îți permiți 
să vorbești astfel 7 
Cum iți permiți să a- 
pelezi la 
ignori 
critică și
- Ce

bat 7 Cum îmi permit 
să vorbesc astfel, să-i 
cer lui tata tun 7 Să 
te critic și tu să-ți faci 
autocritica? Pînă cînd? 
Adică tu să-ți bați 
joc de milioanele noas
tre, să-ți bați joc de 
munca noastră și noi 
să te criticăm, tu să-ți 
faci autocritica și să-ți 
vezi mai departe de a- 
ceeași treabă...

Oameni 
lăsat destul 
autocritica 
„birocrat", 
„greșeală" 
mănincă 
pe buze 
obștesc milioane pe 
an.

al acestui an a intrat 
in producție comple
xul porcin din Cocioc- 
Ilfov 7

— Știu.
— Dacă știi, te rog, 

ultă-te in documente 
Si vezi dacă la acest 
complex au foșt nece
sare niște ventilatoare 
pentru primenirea ae 
rului din boxe. Con
trolează documentele 
și răspunde.

— Da. Au fost ne-
casare în jur de 400
ventilatoare.

— Șl ?
— Ce și ?
— Ați trimis cela

— Ce a trimis uzi
na din Năvodari 7

— încă 346 de ven
tilatoare.

—. Nu se poate !
— Ce nu se ' poate ?
— Cum să mai tri

mită ventilatoare 7 Ce 
să facă cu ele 7

— Cum să le trimi
tă 7 Bine... cu avizele 
de expediție 
6 464, și 6 483 
11-XI-1971. Dacă
îți spun și numele șo
ferilor de pe cele trei 
autocamioane. Pe ți
nui îl cheamă Oltea
na, pe altul Andrei, 
iar pe ultimul Ion Ni- 
colae. Te-ai lămurit ? 
E un 
neauri
ce să facă 
La întrebarea asta nu 
eu trebuie să-ți răs
pund, ci dumneata 
care ai făcut „birocra
ția" asta !

— Și pentru o gre- 
asta să...
cit ne costă 
asta 7 „Bi- 

asta a dumi-
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buni,' l-am 
să-și facă 
pe acest 

care cu o 
de condei 

cu- zîmbetul 
din avutul

— Cum 7 
nea mea e 
E jignire 7 
nesc ? Ei, nu
ne ! Știi că-mi placi 7! 
Cum 7 Să vorbesc la 
concret, să-ți dau e- 
xemple 7 Cite concre
te și cite exemple
să-ți dau, domnule
„birocrat" 7 Văd că nu 
prea-ți place să te 
vezi între ghilimele. 
Te-am pus între ghi
limele pentru că nu 
ești un birocrat pur și 
simplu. Nu ești un bi
rocrat din ăla cu mi- 
necuțe care zice de 
după ghișeu, vizitato
rului „vino mâine" ! 
Te-am pus între ghi
limele pentru că biro
crația ta ne aduce pa
gube imense. Vrei e- 
xemple 7 Uite chiar 
am unul la îndemână. 
Știi că in trimestrul I

„în jur de" 400 de ven
tilatoare 7

— Dacă nu le trimi
team, complexul por
cin de la Cocioc nu 
intra în exploatare la 
începutul anului.

— Deci, susții că ai 
trimis ventilatoarele.

— Cu acte! Ai dum
neata dovezi că nu am 
trimis ventilatoarele 7 
Fără ele, repet, com
plexul n-ar fi intrat 
în funcțiune. Nu vezi 
că dumneata... Dum
neata ce dovezi ai 7

— Am dovezi că 
le-ați trimis.

— Atunci 7 Cauți 
nod în papură? Tre
buia să nu le trimit 7

— Dacă eu am do
vezi că' le-ați trimis, 
dumneata ai acte că 
le-ai trimis, realita
tea de pe teren, vă
zută cu ochii mei, con
firmă, de asemenea, 
că au fost trimise, a- 
tunci pentru care mo
tiv Uzina de reparații 
Năvodari trimite încă 
„în jur de" 400 .venti
latoare 7

șeală ca
- Știi 

greșeala 
rocrația" 
tale ?

— Dacă am num&tr 
foile de la plăcinte...

— Nu-mi fă mie pe 
plăcintarul, nu-mi um
bla la. folclor ! Ne cos
tă trei sferturi de mi
lion !

— Suma se recupe
rează, pentru că...

— Pentru că ce 7 Se 
vor folosi în altă par
te 7 înființezi dum
neata o crescătorie de 
fluturi și bagi ventila
toarele <
-

sferturi < 
să tragi

— Dar 
să-ți 
și... usturoi n-ai 
cat ? !

Tată, dacă mă ay zi, 
trimite-mi, te rog, un 
tun. Vreau să tun și 
să fulger !

astea 7
pentru trei 

de milion vrei 
cu tunul 7

• dumneata 7 
faci autocritica 

mîn-

Nicuță TĂNASE

Noul spital dat recent în folosință la Alexandria Foto : S. Cristian

(Urmare din pag. I)

nea apei". Fazele de construcție, 
pentru a fi grăbită execuția, se su
prapuneau, ceea ce crea situații 
complexe, necesitînd o ireproșabilă 
organizare. în perioada de Virf, 
1968—1970 lucrau pe șantierul Porți
lor de Fier 10 000—12 000 de oameni. 
Mai trebuie adăugați cei 5 000 an
grenați în construirea, șoselei, căii fe
rate și lucrărilor de artă respective.

Astăzi, cind întregul sistem a înce
put să funcționeze, deci în urma unui 
șir de examene date pe viu. putem 
aprecia efortul constructorilor și al 
montorilor ca excelent și din punct 
de vedere al calității. Ei încheie a- 
ceastă „politehnică" a muncii practi
ce. Faptul că au biruit Dunărea a 
dat oamenilor încredere în forțele 
lor. își dau seama toți că o lucrare 
de o asemenea măreție nu s-a putut 
realiza, în condițiile țării noastre, 
decît în anii socialismului, prin pu
nerea în valoare a unor resorturi e- 
tice, ca abnegația, entuziasmul, disci
plina, patriotismul.

Și totuși, sistemul Porților de Fier 
nu alcătuiește decît una din di
mensiunile Turnu-Severinului. Ora
șul își păstrează vechea lui perso
nalitate. sporită prin noi împliniri în 
ultimele decenii : important port du-j 
nărean și mare șantier naval. înfiin
țat în 1858, și ca atare cel mai vechi 
din țară, șantierul a constituit timp 
de un secol și mai bine un motor al 
dezvoltării industriale și social-poli- 
tice a orașului. Muncitorii de aici, că
rora li s-au adăugat vecinii de la 
Atelierele C.F.R., au dus mai departe, 
într-un spirit nou, ideile de dreptate 
socială și națională care puseseră in 
mișcare pe oamenii Vladimirescului'

înființarea unor asociații muncito
rești spre sfîrșitul secolului trecut 
(„Scînteia", „Mina și pădurea" etc.), 
apoi a unui sindicat (1905), a cercu
lui „România muncitoare" (1908), 
greva de ample proporții din iunie 
1919 atestă o continuă maturizare 
politică. Ea se concretizează prin tri
miterea unei delegații care, la Con
gresul din mai 1921, se pronunță 
pentru crearea Partidului Comunist 
Român. Din inițiativa comuniștilor iau 
naștere la Turnu-Severin organizații 
cu caracter democratic, cum ar fi

Blocul Muncitoresc Țărănesc (1926) și 
apoi Comitetul județean al Blocului 
pentru apărarea libertăților democra
tice. care obține aci o strălucită vic
torie în alegerile parțiale din anul 
1936.

Șantierul naval a fost și a rămas o 
vatră fierbinte de tradiție și impulsuri 
înnoitoare. De o vîrstă mai mult de
cît centenară, șantierul naval a văzut 
multe cazuri cind ștafeta muncii tre
ce nemijlocit din.-tată în fiu. „Lansa
torul" de nave Ion Mănescu lucrea
ză la șantier împreună cu cei trei fe
ciori ai săi (electrician, ajustor, su
dor). Cei trei feciori ai mecanicului 
Ion Stănescu sînt „navaliști" la a 
treia generație : bunicul lor a lucrat 
tot aici, ca marangoz.

Pentru maistrul principal Gh. Opri-

Puț.in timp după Eliberarea țării, 
actualul șef al secției de montaj, 
maistrul Constantin Ghenciu era se
cretarul unei organizații de bază a 
U.T.C. în 1947 era șef de echipă. în 
1951, la vîrsta de numai 21 de ani, 
a ajuns maistru, cel mai tînăr maistru 
de atunci al șantierului naval. Azi, e 
membru al comitetului de partid, 
șef al unei secții în cadrul căreia 
se formează anual 120 de ucenici, și 
deputat în Marea Adunare Națională, 
reprezentînd o circumscripție ce în
globează o mare parte o orașului.

Situat de-a lungul Dunării, avînd 
în față un vechi și renumit pare 
supranumit „al rozelor", Turnu- 
Severin își desfășoară, urcînd pe 
coline ușoare, străzile dispuse în 
unghiuri drepte. E o dezvoltare con-

pe rînd, între 1964 — 1967, uni
tățile combinatului au ridicat la 
un nivel superior îndeletnicirile 
de prelucrare a lemnului, exerci
tate de severineni pînă atunci în a- 
teliere de tîmplărie sau în făbricuțe 
rudimentare.

S-a produs o creștere masivă a 
„culturii industriale", prin școlari
zare și calificare superioară. Buna 
calitate a producției e atestată de 
cererile la export (35 la sută din pro
ducția globală) în continuă urcare.

In imediata apropiere a C.E.I.L.- 
ului, platforma continuă cu forfota 
intensă a unui șantier : marile hale 
și turnuri vor deveni fabricile și sec
țiile unui combinat de celuloză și 
hîrtie. Va fi unul din cele mai mari 
de acest gen din țară și, spre deose-

TURNU-SEVERIN
țescu, „specialistul nr. 1 în motoare 
Diesel", șantierul naval a constituit 
o familie în. sensul propriu al cuvîn
tului. Rămas fără părinți, crescut la 
orfelinat, el a avut șansa, în 1926, 
cînd s-a angajat la uzină, adolescent 
încă, să învețe meseria de la șeful de 
echipă Ion Bobei. Acesta, pe lîngă 
bun meseriaș, era și președinte de 
sindicat, luptător pentru drepturile 
muncitorești. Cu anii, Oprițescu a de
venit unul din cei mai buni specia
liști ai șantierului , a intrat în partid. 
Cînd feciorii săi, Aurel și Dan, au a- 
juns la vîrsta uceniciei, i-a adus să 
învețe meseria tot aici. N-a îngăduit 
rabat. „Mă, aici nu ești copilul meu : 
ești al uzinei. Acasă ești copilul 
meu". Maistrul Oprițescu a pregătit 
multe cadre. Cînd pleacă într-un loc, 
în delegație, i se întîmplă să fie în- 
tîmpinat pe stradă de o voce fami
liară : „Să trăiești nea Gică. Sînt 
fostul dumitale ucenic. Nu mă recu
noști ?“

formă planului urbanistic inițial. 
Orașul cunoaște o creștere explozivă, 
în ultimul deceniu mai ales, cînd 
cartierele noi Crihala și Kiselef 
iau proporții impresionante și cînd 
în partea estică a orașului ia ființă 
o zonă industrială.

în cadrul acesteia se remarcă în 
primul rînd platforma lemnului și 
celulozei. Punînd în valoare masa 
lemnoasă a Carpaților din această 
parte a țării, platforma reprezintă 
de pe acum o nouă coordonată a dez
voltării industriale a orașului.

E vorba mai Intîi de Combinatul 
de exploatare și industrializare a 
lemnului. C.E.I.L., Turnu-Severin : 
produce mobilă (2(1000 de garnituri 
pe an), plăci fibrolemnoase. placaje, 
furnire, cherestea și se numără 
printre cele mai mari întreprinderi 
de acest gen din țară, alături de cele 
de la Suceava, Pitești, Pipe
ra, Sighet. Puse în funcție, rînd

bire de celelalte, va realiza celuloză 
dintr-o materie primă neutilizată in 
acest sens : lemnul de fag.

Valorificarea superioară cere uti
laje moderne, iar instalarea acestora 
pretinde lucrări de mare tehnicitate. 
Priza de apă, aflată sub fundul Du
nării. se realizează de „chesoniștii" 
dirijați de Constantin Neamțu ; la 
fundația halei de „regenerare", e- 
chipa lui Marin Grigorescu a trebuit 
să lucreze la toleranțe măsurabile în 
milimetri. îi mai putem cita pe dul
gherii din brigada lui Tudor Safta, 
ori pe cei din echipa lui Ion Mureșan, 
care au lucrat mai înainte la ridi
carea blocurilor din cartierul Cri
hala, numărîndu-se astfel printre 
constructorii noului Turnu-Severin.

îndelunga istorie a orașului, ates
tată de urme arheologice și docu
mente prețioase, a solicitat dintot- 
deauna interesul severinenilor. Ju
bileul orașului va fi un prilej de a

expune mărturii arheologice datînd 
dinaintea Drobetei dacice, cum ar fi 
cele aparținind culturii Sălcuța. Bine
înțeles că treptele bimilenarei exis
tențe își vor primi o corespunzătoa
re înfățișare.

Acestui sector documentar urmează 
să i se adauge în curînd un altul, pri
vind' evenimentele contemporane. 
Considerînd istoria ca un șir de eve
nimente „deschise", muzeografii vor 
să se constituie în „cronicari ai pre
zentului”. Conștienți că în acești ani 
istoria Turnului-Severin „se alcă
tuiește" . chiar sub ochii lor, ei în
cearcă să, o surprindă cu ajutorul 
unor documente moderne : filme, 
machete, fotografii vor oglindi dina
mismul contemporan al orașului.

Vor avea ce arăta. Se preconi
zează, în cincinalul ce urmează, o 
dezvoltare multilaterală. Producția 
de nave va fi dublată. Cea de va
goane va fi modernizată și diversi
ficată. Combinatul lemnului va că
păta noi fabrici. Prin asemenea 
sporari și prin intrarea în funcțiune 
a combinatului de celuloză și hîrtie, 
producția județului va spori de trei 
ori. Cifra este impresionantă. Și 
totuși — apreciază specialiștii — 
poate fi depășită.

. Cu prilejul unei recente vizite — 
septembrie 1971 — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat că acești indici, 
în unele cazuri, cum ar fi producția 
de' nave, ar putea fi realizați mai 
repede. Există pentru aceasta baza 
tehnico-materială necesară și, mai 
presus de ea. înalta conștiință munci
torească. „Ne-am bizuit pe mun
citorii din Turnu-Severin — a spus 
secretarul general al partidului — in 
anii ilegalității, în anii cuceririi și 
instalării regimului socialist . în 
România. în tot ce am înfăptuit în 
această perioadă ; ei constituie forța 
principală atît în Turnu-Severin, cit 
și în- județul Mehedinți, așa cum 
clasa muncitoare constituie forța 
principală a construcției socialiste în 
România !“

Aceste cuvinte, care umplu de mîn- 
drie inimile severinenilor, vor 
sta la loc de cinste pe frontispiciul 
ce încununează perspectiva de viitor 
a străvechiului port dunărean, ajuns 
în anii noștri pe treapta de apogeu a 
istoriei sale.

Noi modele de 
îmbrăcăminte 

pentru sezonul 
de iarnă

întreprinderile centralelor de con
fecții și tricotaje au realizat peste 
2 100 de modele de îmbrăcăminte ■ 
pentru sezonul de iarnă. Printre 
noutățile puse la dispoziția cumpă
rătorilor se remarcă paltoanele pen
tru femei și adolescenți, executate din 
materiale flaușate, paltoanele pen
tru fete și băieți lucrate din țesă
turi iuni sau fantezii, prevăzute cu 
garnituri de blană artificială. De 
notat că unele din modele sînt com
pletate cu bonete, căciulițe sau glugi. 
Femeile vor găsi în magazine rochii 
moderne din tricoturi jacquard, în
tr-o gamă variată de culori. Pentru 
bărbați au fost pregătite costume 
din noi tipuri de stofe din lină pură 
sau in amestec cu fire și fibre chi
mice. Celor mici, muncitorii din în
treprinderile de specialitate le oferă 
rochii gen tunică, costumașe din fire 
sintetice, în două sau mai multe 
piese, o gamă variată de cizmulițe 
și ghetuțe îmblănite, un mare sorti
ment de tricotaje.

Pentru lunile de iarnă,. unitățile 
comerciale au primit sortimente noi 
de incălțăminte, între care cizme cu 
carîmb elastic lăcuit pentru femei, 
cizme din velur în diverse modele 
și culori, iar pentru bărbați, ghete 
tip sport cu tălpi prevăzute cui o 
bandă din crep, care izolează ume
zeala. t

Se remarcă, de asemenea, străda
nia colectivelor fabriciloi- de articole 
de blănărie, concretizată în realiza
rea a 25 de noi modele de confecții, 
căciuli și gulere. O noutate în acest 
sector o constituie faptul că majori
tatea articolelor sînt realizate din- 
tr-un nou sortiment care imită dife
rite blănuri de valoare — focă, jder, 
leopard etc.

(Agerpre*)
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Apărută ca o necesitate 
majoră de ordin economic, 
acțiunea de autodotare s-a 
impus tot mai mult anul 
acesta în centrul atenției 
muncitorilor, tehnicienilor 
și inginerilor din între
prinderi. Traducînd in 
viață indicațiile conducerii 
de partid, ale tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu, formu
late cu prilejul numeroa
selor vizite de lucru în în
treprinderi, colectivele de 
oameni ai muncii se stră
duiesc să dea o tot mai 
mare amploare acțiunii de 
autodotare — cale sigură 
de satisfacere prin forțe 
proprii, a diferitelor nece
sități de mașini și utilaje, 
de reducere a importului, 
de lărgire și mai bună u- 
tilizare a capacităților de 
producție. In cele ce ur
mează înfățișăm cititori
lor noștri experiența deo
sebit de valoroasă acumu
lată în acest domeniu de o 
unitate a industriei noas
tre constructoare de ma
șini : UZINA „ELECTRO
MOTOR" DIN TIMI
ȘOARA.

• Mașini și utilaje în 
valoare de 4,5 milioane 
lei • Intensă activitate de 
concepție în compartimen
tul de autoutilare • 80 de 
oameni realizează „pre- 
mierAY tehnice pe plan 
mondial'*'®. Propuneri pen
tru minister : informare 
promptă, schimburi de ex
periență, măsuri organi
zatorice de conținut s> Ac
țiunea trebuie extinsă în 
condiții de eficiență eco
nomică superioară.

în această uzină timișo
reană au fost realizate a- 
nul trecut, prin autodotare, 
53 utilaje, mașini și insta
lații în valoare de peste 
3 000 000 lei, unele dintre 
acestea constituind adevă
rate „premiere" atît la noi 
în țară, cît și pe plan ex
tern. Anul acesta, volumul 
lu’crărilor respective se ri
dică la 4 500 000 lei, efor
turile principale fiind în
dreptate în direcția reali
zării de utilaje și insta
lații cu regim de funcțio
nare, automat sau semiau
tomat, deci cu un nivel 
de tehnicitate superior. 
Mijloacele tehnice create 
în uzină contribuie în mod 
direct la înfăptuirea . pre
vederilor referitoare la 
dezvoltarea și moderniza
rea producției întreprin
derii în actualul cincinal. 
O cifră este deosebit de 
concludentă : din volumul 
total al investițiilor desti
nate dotării cu utilaje a 
uzinei, în acest cincinal, 
peste 30 la sută urmează 
să se realizeze prin auto
dotare, pe această.cale a- 
sigurîndu-se -aproape : inie— 
grai mașinile specifice fa
bricației de motoare.

— Cu doi ani în urmă 
— ne spunea ing. Torni 
Ion Botar, șeful serviciu
lui constructor-șef II — în 
uzina noastră s-a constituit 
un compartiment distinct 
pentru activitatea de au
toutilare, care integrează 
la un loc concepția și exe
cuția utilajelor și mașini
lor prevăzute în programul 
anual și cel ■ de perspecti
vă. Prin crearea . ‘acestui 
compartiment, care cu
prinde în prezent peste 80 
de oameni, s-au asigurat o 
legătură mai strînsă între 
proiectant și executant, 
dar, mai ales, o res
ponsabilitate unică . și so
lidară, cu implicații fa
vorabile atît asupra cli
matului, cit și a' eficienței 
muncii. De asemenea, au 
fost afectate spații de pro
ducție noi, cu o suprafață 
de peste 700 mp, ceea ce 
a permis organizarea exe
cuției pe ateliere de uzi- 
naj, lăcătușerie, sudaj, 
montaj general ș.a., în • 
imediața vecinătate a ate
lierului. de proiectare. A- 
teliârtu de execuție a fost 
do..at cu. 20 utilaje univer
sale, apelîndu-se la cola
borarea cu celelalte secții 
din uzină numai pentru 
lucrări pe anumite utilaje 
speciale.

Directorul uzinei, Marin 
Tănase, ne-a vorbit despre 
orientarea cu totul nouă, 
față de un trecut nu prea 
îndepărtat, dată activității 
acestui compartiment de

creație tehnică. Practic, 
s-a hotărît dezafectarea 
totală a acestuia de execu
ția unor lucrări simple — 
ca mobilier industrial, e- 
chipament de transport 
(diferite cărucioare, con
tainere) — i profilîndu-se 
întreaga activitate a com
partimentului pe realiza
rea de mașini și utilaje 
tehnologice necesare fabri
cației de motoare electrice. 
Degrevat de aceste „mă
runțișuri11, compartimentul 
de autodotare și-a concen
trat întreaga activitate spre 
realizarea unor mașini și 
utilaje de mare complexi-

progresul susținut în acest 
domeniu depinde și de alți 
factori din afara uzinei.

— Informarea, schimbul 
de experiență, cooperarea 
tehnică în domeniul auto- 
utilării, opinează Gheorghe 
Constantin, inginer șef ad
junct de concepție, consti
tuie importante pîrghii, la 
îndemîna specialiștilor, cu 
ajutorul cărora se pot ob
ține, în mod prompt, so
luții tehnice deja verifica
te, se elimină paralelis
mele în activitate, respec
tiv, consumul inutil de 
muncă și de timp. Pentru 
prima dată, un catalog la

noștri au găsit soluția uti
lizării pompelor cu pisto- 
nașe radiale și presiuni ri
dicate, produse de Uzina 
mecanică din Plopeni — 
și aceasta după ce încer
cările făcute mai bine de 
un an în uzină nu dădu
seră rezultate. De aseme
nea, în urma unui schimb 
de experiență care a avut 
loc Ia fabrica „Anticorozi- 
vul" din Capitală s-a ac
celerat asimilarea, în uzi
na noastră, a procesului 
tehnologic de sudură a 
maselor plastice necesare 
realizării unor utilaje spe
cifice pentru atelierul

TRIBUNA EXPERIENȚEI ÎNAINTATE

tate tehnică, în condiții e- 
conomice avantajoase.
Totodată, s-a putut trece 
la o specializare accentua
tă, atît a cadrelor de con
cepție, cît și a muncitori
lor din atelierele de exe
cuție.

Eficacitatea acestei or
ganizări poate fi ilustrată 
printr-un exemplu conclu
dent. Complexitatea tehni
că, în continuă creștere, a 
utilajelor executate în uzi
nă a pus tot mai acut pro
blema asigurării echipa
mentului de reglaj și co
mandă, electric, pneuma
tic, hidraulic sau combi
nat. Dificultățile pe care 
le-ar fi creat obținerea a- 

. cestora din import — du
rată mare a ciclului de a- 
chiziționare, lipsa de fon
duri valutare ș.a. — au 
fost, însă, evitate prin a- 
similarea în uzină a mai 
multor tipuri de distribui
toare hidraulice, electro- . 
ventile liniare, echipament 
de reglaj, care nu se exe
cută centralizat în țară. 
Or, realizarea acestor echi
pamente în întreprinderea 
timișoreană, la nivelul e- 
xigențelor de execuție ce 
se impun, a fost posibilă 
numai în ' condițiile unei 
specializări de durată, pro
fundă a personalului teh- 
nic-ingineresc și a munci
torilor din compartimen
tul de autodotare. Adău
găm la toate aceste mă
suri și pe cele care privesc 
colaborarea cu întreprin
deri din județ sau din 
Conlucrarea strînsă 
Uzina constructoare 
mașini din Reșița la uzi- 
narea unor batiuri de di
mensiuni și greutăți mari, 
cu Uzina de strunguri din 
Arad. Uzina mecanică 
întreprinderea „6 
din 
din 
tea 
ple 
unor utilaje complexe ne
cesare producției.

în perspectiva apropiată, 
întreprinderea urmărește 
valorificarea tot mai de
plină a rezervelor inter
ne, pentru a situa autodo- 
tarea pe noi coordonate și 
ca volum și * ca grad de 
complexitate tehnică. Nu 
este mai puțin adevărat că

țară, 
cu 
de

Și Martie" 
Timișoara, cu „Unio“ 
Satu-Mare — iar aces- 
sînt doar cîteva exem- 
— a grăbit finalizarea

nivelul ministerului pri
vind realizările prin auto
dotare a fost tipărit, sub 
formă de culegere de fișe 
tehnice, abia cu ocazia or
ganizării expoziției de au
toutilare de la București, 
din luna aprilie 1971. Ar fi 
necesară continuarea aces
tei acțiuni, sub forma pu
blicării periodice a acestor 
culegeri, care să înfățișeze 
realizările obținute de toa
te uzinele constructoare de 
mașini. Nici 
schimburilor 
situația nu 
prea bine, 
schimbul de 
luna februarie a.c., organi
zat la Uzina de mașini e- ‘ 
lectrice din București, se-, 
'tftrăcestbra Thtrerilpt- • 
Cît de utile sînt asemenea 
schimburi de experiență și 
vizite se desprinde din ur
mătoarele : cu prilejul ex
poziției din luna aprilie de 
la București, specialiștii

în domeniul 
de experiență 
se prezintă 

Astfel, după 
experiență din

galvanizare. Mai înainte, 
■timp de peste 6 luni, am 
dus tratative, fără rezul
tate însă, pentru realiza
rea acestor operații în altă 
unitate specializată.

Ne-am notat și alte pro
puneri făcute de specia
liștii uzinei. Se cunoaște 
că în fabricația de utilaje 
și instalații tehnologice se 
utilizează în mod aproape 
general o gamă largă de 
elemente de comandă, ac
ționare și reglaj, elafctrice, 
hidraulice sau pneumatice, 
precum și unele suban- 
samble mecanice. Cantități
le din aceste sortimente fo
losite la scară națională 
sînt în permanentă creștere. 
Multe din ele au fost ti- 

- ■ pizate'"pe’/plani""'central' de" 
către institute de proiec
tări sau chiar de unele 
întreprinderi. Cu toate a- 
cestea, cerințele de aseme
nea elemente și suban- 
samble nu pot fi integral 
satisfăcute. Existența unei

game variate de tipodi- 
mensiuni, din aceste sub- 
ansamble, ar permite ale
gerea unor soluții con
structive optime in proiec
tarea mașinilor și instala
țiilor, reducerea în conse
cință a prețului de cost al 
acestora cu 30—50 la sută 
și scurtarea la jumătate a 
ciclului de fabricație. Tot în 
rîndul unor deziderate care 
își așteaptă soluționarea 
s-ar mai include problema 
corelării termenelor de pu
nere în funcțiune a capa
cităților realizate prin au
toutilare cu cele de des
chidere a finanțării lucră
rilor — chestiune dezbătu
tă și în presă, dar nere
zolvată pînă acum.

— După părerea mea — 
sugerează șeful serviciului 
constructor-șef II din uzi
nă — singura cale mai e- 
ficientă constă in devan
sarea fazelor de elaborare 
și avizare a studiilor teh- 
nico-economice respective, 
iar dacă acest lucru nu e 
posibil, ar trebui avizate 
în avans listele de utilaje 
care se execută prin efort 
propriu și 
planul, de 
deci, creditarea lor în a- 
vans față de restul obiec
telor, deoarece altfel 
vor înregistra mereu 
mineri în urmă 
zarea lucrărilor 
dotare.

Din discuțiile 
uzina „Electromotor" 
Timișoara s-a desprins și 
necesitatea îmbunătățirii 
metodologiei de raportare 
a productivității muncii, 
astfel ca sectoarele de au
toutilare să poată fi aco
perite cu forța de mundă 
la nivelul volumului pla
nificat de lucrări, precum 
și a reglementării sistemu
lui de stimulare morală și 
materială a celor care se 
preocupă direct de realiza
rea producției de utilaje și 
instalații destinate cerin
țelor proprii, în raport nu 
numai cu volumul lucră
rilor, ci și cu gradul de 
tehnicitate al acestora, cu 
eficiența lor economică. 

JS-a subliniat, de aseme
nea, dezideratul asigurării 
unei priorități in achizi
ționarea materialelor și 
subansamblelor necesare 
execuției sau experimen
tării utilajelor realizate 
prin autodotare.

Fapt este că în această 
uzină timișoreană se depun 
eforturi susținute în ve
derea producerii — prin 
autodotare — a unui nu
măr cît mai mare din uti
lajele cerute de producția 
întreprinderii, experiența 
colectivului de aici meri-; 
tind să fie cunoscută și ex-J 
ținsă- -și- în-ațte unități--in-j'

de

figurează în 
investiții și,

se 
ră- 

în finali- 
de auto-

avute la 
din

dustriale, în scopul ridicării 
acestei activități la îriălții 
mea sarcinilor stabilite 
conducerea partidului.

Cezar IOANA 
corespondentul „Scînteii"

cultor

Mulți ani, întreprinderea agricolă 
de stat Agigea, din județul Constan
ța, a fost cunoscută pentru produc
țiile bune obținute ; peste 4 500 kg 
grîu la hectar — producție realizată 
în 1967 — și 5 457 kg porumb la hec
tar — în 1969, pe terenuri neirigate, 
sînt numai două exemple. Dar pro
ducțiile obținute în acest an la prin
cipalele culturi sint inferioare celor 
din ultimii ani. Acest regres nu a 
apărut întîmplător.

Pentru început, să facem cîteva 
precizări referitoare la specificul și 
baza tehnico-materială a acestei u- 
nități. întreprinderea agricolă de 
stat Agigea are o suprafață de peste 
10 000 hectare, repartizată pe 31 de 
ferme cu profil vegetal, mixt sau 
zootehnic. La dispoziția lor există 
un numeros parc de tractoare și 
mașini agricole care asigură mecani
zarea complexă a lucrărilor. între
prinderea dispune de cantități sufi
ciente de îngrășăminte chimice, er- 
bicide și insecto-fungicide. Cu toate 
acestea, așa cum am mai arătat, re
coltele obținute anul acesta nu sînt 
mulțumitoare. La grîu planul nu s-a 
realizat cu 440 kg la hectar, iar la 
porumb cu 2 211 kg la hectar. Ca 
urmare, întreprinderea nu a putut 
livra, față de cît a avut planificat, 
6 350 tone grîu și porumb, 
se reflectă și în activitatea 
mico-financiară. Beneficiul 
cat — de 11 milioane lei — 
mai că nu se realizează, dar bilan
țul pe 1971 se va încheia cu pier
deri.

In mare parte cauzele care au dus 
Ia nerealizarea sarcinilor de plan 
sînt de ordin subiectiv. întreaga su
prafață a întreprinderii este amena
jată pentru irigații, fiind cuprinsă 
în sistemul Carasu. La începutul a- 
nului, deci încă de Ia întocmirea 
planului de producție, s-au primit 
asigurări din partea Departamentu
lui de îmbunătățiri funciare că sis
temul de irigație va intra în func
țiune. în primăvară, o dată cu în
ceperea lucrărilor agricole cînd se 
stabilesc tehnologiile de producție Ia 
porumb, asigurările că apa va a- 
junge pe canale și se va putea iriga 
întreaga suprafață cu grîu și po
rumb au devenit și mai „ferme". Ce 
a urmat ? Pentru realizarea sarci
nilor de producție, mult sporite în 
condiții de irigare — 5 211 kg porumb 
și 3 553 kg griu la hectar în cazul 
de față — s-au preyăzut tehnologii 
specifice : densitate sporită, canti
tăți mai mari de îngrășăminte chi
mice și lucrări de întreținere cores
punzătoare. A lipsit însă elementul

Aceasta 
econo- 

planifi- 
nu nu-

principal : apa. Din această cauză, 
in special la porumb, a fost afec
tată puternic dezvoltarea plantelor 
și îndeosebi legatul. La fiecare hec
tar au existat în medie 7 000 
jțlante sterile.

Nu ne propunem să analizăm 
rîndurile de față cauzele care 
determinat ca sistemul de

de
în 
au 

irigații 
care deservește I.A.S. Agigea să nu 
asigure apa necesară.

Vom insista mai mult asupra unei 
cauze care nu numai la Agigea, ci 
în multe alte locuri se dovedește a 
fi mai păgubitoare, mai rea decît se
cetă: lipsa de răspundere. Din ea iz
vorăște o anumită atitudine birocra
tică. Or, în această meserie birocra
ția se plătește mai scump decît în 
oricare alta. Puteau fermierii să 
intervină la momentul oportun in 
modificarea tehiiologiilor de produc
ție ? Sigur că da. Dar fermierii nu 
au făcut altceva decît să aplice în
tocmai indicațiile date de colecti
vul de conducere. De ce nu s-a in
tervenit totuși pentru a se schimba 
tehnologia culturii porumbtțlui în 
regim irigat cînd s-a văzut că apa 
nu-i asigurată ? Nu s-a acționat cu 
fermitate în această direcție deoa
rece a prins rădăcini concepția po
trivit căreia autonomia și indepen
dența în producție a șefului de fer
mă se reduc la formula : „A face 
ceva ce nu este planificat înseamnă 
a risca pe pielea ta". In asemenea 
cazuri se acționează doar prin sim
pla „transcriere" a unor indicații ve
nite de la un nivel superior unde, de- 
obicei, nu se. cunoaște situația con
cretă. Cel care trebuie să conducă o 
fermă, un proces de producție unde 
se lucrează cu materie vie trebuie 
să intervină în cunoștință de cauză 
și să nu conducă după principiile și 
sistemul conducerii programatice, 
automat, ca la un strung sau ca ori
care altă mașină industrială. Te uiți 
la pămînt, la plantă și dacă vezi că 
ce ai hotărît ieri nu se mai potri
vește azi, faci cum e bine. Dar dacă 
pierzi legătura cu pămîntul și ră- 
mîi robul normelor prestabilite, 
pierzi ! Adică, datoria fermierilor era 
de a acționa în funcție de condițiile 
concrete, de a stabili măsuri adec
vate . pentru realizarea și depășirea 
producției. Statul învestește în ei de
plină încredere tocmai pentru a face a- 
cest lucru. Inginerul Florea Dumitru, 
șeful fermei 21 „Movilița", „riscă pe 
„pielea lui", aplică corect tehnologia 
de producție adecvată condițiilor și 
obține la neirigat o producție egală cu 
cea planificată la irigat pentru griu. 
„...Am aplicat îngrășămintele la timp

și în dozele necesare, pregătirea tere
nului a fost făcută fo/'ce atent, am 
luat măsuri speciale is. semănat, iar 
recoltatul a durat numai 9 zile". Am 
mai adăuga poate și supravegherea 
deosebit de atentă din partea șefului 
de fermă a tuturor proceselor de 
muncă manuale și mecanizate, verifi
carea amănunțită a mașinilor agricole 
înainte de a efectua operația desti
nată. La ferma 12 („Moșneni"), Pascu 
Dumitru, om harnic și energic, cu to
tală dăruire și responsabilitate pro
fesională, merge mai departe. Dezvol- 
tînd principiul autonomie-indepen- 
dență, stabilește de comun acord cu 
lucrătorii din fermă norme de lucru 
locale, adaptate la condițiile concre
te, in scopul stimulării muncii.

Nu același lucru se poate spune 
despre șeful de fermă Zaberca Du
mitru, care a primit o imputare de 
7 000 lei pentru neglijență în condu
cerea fermei, neîntreținerea culturi
lor, recoltarea neintegrală a po
rumbului. Dar paguba adusă între
prinderii, avînd în vedere producția 
mică realizată, este mult mai mare 
decît imputația. De asemenea, Petre 
Pintilie și-a adaptat un principiu de 
conducere de la distanță. Or, a con
duce ferma prin... corespondență, ab- 
sentînd zile întregi se pierde legătu
ra directă cu pămîntul, cu culturile 
agricole, legătură indispensabilă con
ducerii oricărui proces de producție, 
dar vitală pentru munca în agricul
tură.

Superficialitatea profesională a fost 
generată în ultimă instanță și de un 
alt aspect, des întîlnit, la I.A.S. Agi
gea : repetatele transferuri, în special 
cadre cu pregătire, de la o fermă la 
alta, de la o întreprindere la alta. In 
timpul unei campanii, la o fermă s-au 
schimbat doi fermieri și patru eco
nomiști.

Iată deci că rezultatele nesatisfăcă
toare din acest an ale I.A.S. Agigea 
nu sînt întîmplătoare. Ele se datoresc, 
în principal, modalității greșite de 
planificare și organizare a producției, 
care nu au corespuns condițiilor crea
te. Pentru realizarea sarcinilor de 
plan trebuie aplicată o tehnologie co
respunzătoare, trebuie mai mult spi
rit de inițiativă și responsabilitate din 
partea fermierilor. A ’ face ceva ce nu 
esie plariificaț țiu înseamnă a risca pe 
pielea ta. Tocmai pentru a se folosi 
din plin condițiile naturale și dotarea 
tehnică a întreprinderilor agricole de 
stat s-a dat o largă autonomie șefilor 
de fermă, dar ea trebuie înțeleasă și 
folosită cu răspundere.

§

(Urmare din pag. I)

Ștefan DORGOȘAN

LA C.E.I.L. BRĂILA
ÎN FABR.ICAȚI-E 

UN NOU TIP 
DE MOBILĂ

Un grup de muncitori, tehni
cieni și ingineri de la secția de 
mobilă a Combinatului pentru 
exploatarea și industrializarea 
lemnului Brăila au asimilat și 
pus in fabricație noul tip de 
mobilă pentru dormitor „Fe
licia". ■

— Care sînt caracteristicile 
de bază ale. acestui produs ? 
l-am întrebat pe tovarășul in
giner Stoica Traian, tehnologul 
secției.

— Mai întîi vreau să vă, spun 
că mobila „Felicia" se compune 
din două dulapuri, respectiv cu 
2 și 3 uși, la care se adaugă un 
pat dublu cu două noptiere, o 
comodă și un taburet tapisat. La 
proiectarea acestui produs am 
avut în vedere utilizarea cît 
mai rațională a spațiului de lo
cuit.. De pildă, soclurile dulapu
rilor se folosesc ca spații de de

pozitare, lada pentru așternuturi 
este dispusă sub tapițeria so
mierei, iar ambele dulapuri sînt 
demontabile.

Comisiile de recepțioriare au 
stabilit că mobila „Felicia" răs
punde unor exigențe sporite 
și din punct de vedere ca
litativ. Ea se execută cu fur- 
niruri superioare, de diferite 
esențe și nuanțe : mahon, nuc, 
de paltin în culori, iar finisa
jul cu poliesteri îi oferă un 
lustru accentuat. Tapițeria din 
stofe superioare și de un colo
rit viu este executată la fabrica 
„Relaxa" din Mizil. Toate aceste 
calități oferă mobilei „Felicia" 
o linie modernă, fiind solicitată 
și la export.

N. Grigore MĂRAȘANU 
corespondentul „Scînteii"

minore ; nu zic, și acestea sint de
finitorii într-un anume sens, dar 
esențialul în etica noastră comunistă 
este cum ne îndeplinim datoria, cum 
facem ca prin exemplul nostru per
sonal să-i antrenăm și pe ceilalți, ce 
fel de modele de viață oferim noi, 
comuniștii !

Valeriu Ungureanu, șeful secției 
uzinaj, care asistă la discuția noas
tră din simplă curiozitate, adaugă :

— Dacă-mi dați voie să mă ames
tec, pentru mine principala trăsă
tură care definește etica unui om 
este modul în care știe să-și subor
doneze interesul personal interesului 
general, al secției, al uzinei, al țarii 
noastre. Am avut printre noi oameni 
care se considerau singurele și atot
puternicele autorități în materie,. și 
vă pot relata cazul unui coleg mai
stru care, deși bine pregătit, ne-a dat 
mult de furcă pentru că nu știa să 
lucreze cu oamenii din subordinea 
lui. El era omul „competenței" și nu 
făcea decît ceea ce îi revenea prin 
decizii, hotărîri și legi, restul nu-1 
privea, nici felul cum se comportau 
cei pe care îi comanda, nici proble
mele de interes general care se pu
neau in fața tuturor. El avea o ma
ximă : „In chestiunea asta nu mă 
bag. deoarece iese din competența 
mea 1“ Or, nimic din viața uzinei nu 
poate fi în afară competenței noas
tre și pregătirea pe care o avem, 
oricît de multilaterală ar fi ea, nu

ne poate scuti de competența de a 
fi oameni 1 Altul era un „competent" 
de paradă, strălucea în ședințe, avea 
un talent incontestabil de orator, dar 
atunci cînd oamenii au văzut că mai 
mult gura era de el și că în desfă
șurarea activității sale personale, cu
rente, făcea rabat la etică, i-au zis 
demagog și au constatat că este ne
voie să se ocupe de el, să-l ajute

credeți că pădure fără Uscături se 
poate ? în unele secții, cum este cea 
de uzinaj, se realizează piese de 
mare precizie, care necesită o excep
țională finețe, mîini cu adevărat ta
lentate. Ei bine, am dori ca și oa
menii să aibă prin ținuta lor, prin 
comportamentul lor, prin atitudinea 
față de muncă și de interesele co
lectivului un caracter de mare pre-

tru noi, cei ce eram ieri tineri, și 
azi zicem că mai sîntem încă, o ches
tiune de etică. în secția în care lu
crez există foarte mulți tineri. Munca 
nu este deloc ușoară și, pentru că la 
turnarea metalului ai nevoie de ca
ractere și de voințe tari, trebuie să 
lucrăm mult cu tinerii. Nu întotdeau
na este ușor. Cum să-i înveți a de
prinde că risipa de metal sau re-

ecare zi
■să-și deschidă ochii. Și abia cînd 
tocmai el s-a trezit cu un vot de 
blam pentru comportarea lui față de 
oameni a înțeles că nu putea avea 
două feluri de etică, una de tribună 
și alta de conduită !

La „locomotive-montaj", secția cu 
ponderea cea mai mare în producția 
uzinei, discut pe aceeași temă cu 
șeful de echipă H. Constantin, care 
îmi spune :

— Lucrez de douăzeci de ani în 
această uzină, din adolescență, și aș 
putea spune că printre cei 1 400 de 
muncitori și tehnicieni ai secției 
avem mulți oameni minunați. Dar

cizie șî de excepțională finețe. în 
fiecare zi avem o ședință a comisiei 
de disciplină a muncii, unde nu se 
discută numai abateri — acestea sînt 
tot mai rare — ci și disciplina co
laborării dintre diferitele comparti
mente ale uzinei. Credeți că asta nu 
este o chestiune de etică ?

— Mă întrebați ce este climatul 
etic ? — îmi răspunde Ștefan Zipțer, 
de la turnătoria uzinei. V-aș spune 
că este o componentă esențială a 
vieții noastre de fiecare zi. De exem
plu, a munci cu tinerii, a-i ajuta să 
se formeze ca oameni noi, este pen-

butul constituie o chestiune care 
depășește interesele pur economice 
devenind astăzi, pentru noi, o ches
tiune de etică ?

Dar nu este numai atît, ci însuși 
cadrul general de conduită, compor
tamentul fiecăruia, atitudinea în co
lectiv,-ținuta în societate, totul, pînă 
la ultimul amănunt din viața noas
tră formează cadrul etic în care tră
im. Tinerii se uită la noi, comuniștii. 
Ei caută modele de viață. Mulți se 
văd tentați să Imite aspectul exterior 
al vedetelor sau al sportivilor sim
patizați, și nu o dată ne trezim în 
fața unor imitatori care nu reușesc

decît să-și caricaturizeze modelele. 
Aș spune că în privința realizării 
acelui climat etic general de care 
s-a vorbit mult la ultima plenară a 
Comitetului Central, principalii fac
tori răspunzători sintem noi, comu
niștii, prin exemplul personal, prin 
atitudinea noastră activă, prin in
transigența și prin principialitatea 
noastră. în toate, încercăm o abor
dare umană a problemelor, dar, une
ori, parcă mai este nevoie și de 
altceva. Abordarea umană a princi
piilor de etică socialistă nu înseamnă 
aplicarea de scuze unor acte — să 
zicem — de huliganism, nici iertarea 
„slăbiciunilor" în numele tinereții, de 
pildă. Și noi am fost tineri și tocmai 
epoca aceasta ne-a format ca oa
meni. Cred că etic, pentru un comu
nist, este să-și spună răspicat, cu 
îndrăzneală opinia, nu numai la lo
cul de muncă, ci în toate împrejură
rile vieții !

Am consemnat aici dialogurile cu 
patru muncitori de la uzina, bucu- 
reșteană „23 August". Un sentiment 
mi s-a impus ca o dominantă a trț- 
turor discuțiilor : acela izvorît din 
constatarea primului meu interlocu
tor care a luat cuvîntul începînd prin 
a spune : „Plenara din noiembrie, 
continuă...". Ea va continua în ini
mile noastre pînă vom reuși să reali
zăm ceea ce ne-am propus : forma
rea unei conștiințe înaintate, for
marea unui om demn de epoca pe 
care o făurim cu toții, formarea unui 
climat etic general care să însemne 
încă un pas spre comunism.
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CARTEA SOCIAL-POLITICĂ CULTURALE
Un nou film românesc:

Șl ETICĂ PENTRU TINERET
Cartea, acest mijloc edu

cativ destinat în țara noas
tră prin excelență dezvol
tării orizontului de cunoaș
tere, formării conștiinței so
cialiste a maselor largi de 
oameni ai muncii, trebuie 
să capete, atunci cînd este 
adresată copiilor și tineri
lor, o tematică, un conținut 
și modalități specifice de 
prezentare. Și este ' firesc 
să fie așa, dacă ne gîndim 
că tînărului cititor cartea 
ii deschide în față un uni
vers pe care el abia începe 

• să-l descifreze și să-1 cu
noască, îi îmbogățește cu
noștințele și îi transmite 
idei generoase, îi călăuzește 
pașii în cristalizarea unei 
concepții științifice, mar- 
xist-leniniste, despre lume 
și viață, în formarea sa ca 
om și cetățean.

Ce cărți oferă editurile 
copiilor și tinerilor ? Cu 
puțin timp în urmă, Direc
ția generală pentru munca 
politico-educativă din Mi
nisterul învățămîntului și 
Biblioteca centrală peda
gogică au încercat să dea 
un răspuns la această în
trebare de mare actualitate, 
organizînd o expoziție de 
carte cu tema „LUCRĂRI 
CU CARACTER EDUCA
TIV PENTRU COPII ȘI 
TINERET'1 (editate în pe
rioada 1961—1971). Au fost 
prezentate 309 cărți, 62 pu
blicații periodice, 46 bro
șuri și material propagan
distic (pliante, afișe) edi
tate în țara noastră, toate 
consacrate educației poli- 
tico-ideologice, științifice, 
patriotice și moral-cetățe- 
nești a diferitelor catego
rii de tineri. Se remarcă, 
îndeosebi, lucrările cu te
matică patriotică destinate 
educării tineretului în spi
ritul dragostei față de pa
trie și partid (cele mai mul
te realizate de Editura mi
litară). Unei asemenea te
matici educative i se mai 
pot adăuga alte zeci și sute 
de titluri, în milioane de 
exemplare, auxiliare ale 
studiului limbii și literatu
rii române, literaturii uni
versale, opere de valoa
re ale clasicilor literaturii 
noastre și ale scriitorilor 
noștri contemporani, creații 
de seamă ale literaturii 
mondiale, menite să contri
buie substanțial la educa
ția morală a tineretului 
studios.

Organizatorii expoziției 
amintite au întreprins însă 
și o statistică pe plan te
matic, care reliefează — 
chiar dacă acceptăm un 
coeficient de aproximație 
— situația precară existen
tă într-o serie de sectoare. 
Astfel, din totalul cărților 
i’US-aminttte, îh perioada 
respectivă au apărut — ca 
lucrări cu profil net, dis
tinct în acest sens — nu
mai 18 lucrări politico- 
ideologice, 9 de educație 
ateist-științifică, ■ 17 de 
educație morală, 19 de 
educație estetică etc. Privi
te din punct de vedere al 
conținutului, lucrările de 
educație politico-socială, de 
exemplu, s-au limitat mai 
ales la prezentarea unor 
momente din trecutul de 
luptă al partidului, la cî- 
teva biografii ale unor mi- 
litanți ai partidului. Este 
oare suficient atîta ? Așa 
cum s-a subliniat și în 
documentele plenarei t C.C. 
al P.C.R. din 3—5 noiem
brie, pentru a contri
bui la traducerea în via
ță a vastului program 
de educare marxist-leni- 
nistă a întregului nostru 
popor, a tinerelor generații 
îndeosebi, este necesară o 
mai bună orientare a' acti
vității editoriale. Producția 
de cșrte cu conținut politic- 
social șl etic, în pfimul 
rînd, de care ne ocupăm în 
rindurile de față, ca și în 
general literatura - destinată 
copiilor și tinerilor, trebuie 
să răspundă mai eficient, 
multilateral și operativ ce
rințelor educației comunis
te și formării civice a ti
neretului. Iată de ce sîntem 
în măsură să ne întrebăm 
care sint direcțiile spre

care se cuvin îndreptate e- 
forturile creatorilor, edito
rilor, factorilor educativi 
cu responsabilități în acest 
domeniu.

— Cartea destinată pro
gramatic formării politice, 
sociale, etice a tineretului, 
spunea lectorul universitar 
Patița Silvestru, este de 
dorit să îmbrace o mai 
mare bogăție ‘ și diversitate 
tematică, un conținut mai 
strîus legat de specificul și 
cerințele actuale ale edu
cației comuniste a copiilor 
și tinerilor. Afirm acestea 
pornind de la constatarea 
că în standurile librăriilor, 
în biblioteci se află în mo
mentul de față extrem de 
puține lucrări de acest gen, 
pe care educatorii și ti
nerii înșiși să le poată 
utiliza cu folos în procesul 
edțicativ.

Se înțelege de la sine, am 
adăuga, că într-un aseme
nea consens educativ ma
jor nu-și au locul acele 
producții editoriale lipsite 
de mesaj educativ clar, pe 
înțelesul cititorilor cărora

De o mare utilitate ar fi 
— după cum a reieșit din 
anchetă — și editarea unor 
cărți care să sintetizeze, să 
comenteze, să explice pro
bleme majore de politică, 
sociologie, care să ajute 
tineretul să înțeleagă mai 
bine realitățile vieții noas
tre sociale, perspectivele 
dezvoltării țării așa cum 
sînt ele conturate în pro
gramul partidului, să-și 
clarifice o seamă întreagă 
de probleme privind lu
mea și gîndirea contem
porană* Iar o asemenea 
inițiativă editorială este pe 
deplin posibil de înfăptuit 
întrucît există numeroși 
oameni de știință și cul
tură, publiciști care ar pu
tea să redacteze cărți pe 
măsura înțelegerii și spe
cificului tineretului.

La acest capitol, unii pro
fesori au ținut să eviden
țieze și utilitatea publică
rii unor broșuri, pliante, 
grafice și imagini docu
mentare succint comentate 
înfățișind realizări ale po
porului nostru în opera de

Însemnări prilejuite 

de o expoziție

li se adresează sau care 
prezintă concepții de viață 
și moduri de existență 
străine normelor sociale și 
etice ale societății noastre 
socialiste. Eforturilor crea
torilor este, deci, nece
sar să li se alăture cu 
toată fermitatea eforturile 
editorilor de a face o se
lecție riguroasă — în lu
mina principiilor politice, 
marxist-leniniste, ale par
tidului și poporului nostru 
— a tuturor lucrărilor, o- 
riginale sau traduceri din 
literatura altor țări, pe care 
le pun la îndemîna tinere
tului și copiilor din patria 
noastră.

în această direcție, mal 
mulți membri ai corpului 
profesoral cu care am 
stat de vorbă au relevat 
importantul sprijin pe care 
educatorii, școala, familia 
îl așteaptă în această 
vastă operă educativă din 
partea editurilor, a autori
lor. „Știm cu toții ce sem
nificație principială are, 
pentru educația. comunistă 
și formarea politică a vi
itorului cetățean, studiul 
științelor sociale in anii de 
școală — subliniază ptof. 
Luiza Răican, directoare 
adjunctă la liceul „Nieolae 
Bălcescu" din București. 
Dar numai cu manualele 
școlare nu poți rezolva to
tul în formarea politico- 
ideologică a elevilor. De 
cele mai multe ori însă 
cînd doresc să îmbogățesc 
lecțiile sau să le recomand 
elevilor o bibliografie â- 
decvată mă lovesc de să
răcia tematică, aș spune 
chiar de inexistența unei 
literaturi politice, sociale, 
ideologice cuprinzătoare. 
Uneori recomand spre stu
diu și lectură elevilor mei, 
mai ales din anii mai mari, 
așa cum se recomandă și 
studenților, de altfel, lucră
rile de, literatură politică și 
ideologică destinate de edi
turi, de Editura politică 
îndeosebi, publicului larg. 
Socotesc însă că ar fi de 
mare folos unele culegeri 
tematice din documentele 
de partid, din expuneri
le tovarășului Nhjolae 
Ceaușescu și ale altor con
ducători ai partidului, nos
tru referitoare la direcțiile 
principale ale construcției 
socialiste, la pregătirea și 
educarea tineretului pentru 
participarea sa Ia opera de 
edificare socialistă a patriei 
noastre, unele lucrări care 
să evoce, împreună cu pa
gini din istoria glorioasă a 
partidului nostru, momente 
din activitatea din ilegali
tate a U.T.C.“

construcție socialistă, di
recții ale dezvoltării noas
tre economice, sociale și 
științifice de perspeciivă, 
care să ofere tineretului o 
imagine mai vie, sugesti
vă a aspectelor social-eco- 
nomice și politice pregnan
te ale societății noastre.

— Am observat, nu o 
dată, cît de mult poate 
impresiona și influența 
gîndirea și conduita unui 
tînăr o carte bună, scrisă 
pe înțelesul lui, dezbătîndo 
temă etică majoră — ne 
spune prof. Elena Rădan, 
directoarea Liceului nr. 30 
din Capitală. Asemenea 
lucrări ca „Dicționar de 
etică pentru tineret", „Car
tea fetelor" etc. (apărute în 
Editura politică) s-au bucu
rat de largă audiență în 
rîndul elevilor noștri. Dar 
de ce atît de puține ? Am 
remarcat și conținutul in
teresant al colecției „Ori
zonturi" a Editurii enciclo
pedice, destinat educației 
ateist-științifice a tinerilor 
cititori ; păcat însă că a- 
pare atît de sporadic !

Semnalînd slaba prezen
ță în librării a unor lu
crări diferențiate pentru 
vîrsta oopilăriei și adoles
cenței, menite să contribuie 
la educația lor morală, prof. 
Aurel Pîrlea, director ad
junct la liceul bucureștean 
„Ion Neculce", propune edi
turilor să realizeze operativ 
și cu o anumită periodici
tate antologii care să pre
zinte profilul etic al unor 
mari gînditori, enciclopedii 
pentru copii și tineret, lu
crări accesibile, larg exem
plificate, destinate pregă
tirii culturale, formării 
profilului moral al omului 
de azi și de mîine, educării 
voinței, a sentimentelor, 
monografii de profesii etc.

O bună parte dintre a- 
ceste cerințe îndreptățite 
ale cititorilor tineri, ale e- 
ducatorilor lor sînt în ge
neral cunoscute de edituri, 
planurile editoriale pe anul 
1972 și în perspectivă in- 
cluzind un număr mai mare 
de volume destinate copiilor 
și tinerilor, • cu o tematică 
social-politică și educativă 
bogată. Dar la o lectură 
atentă a acestora se ob
servă că unele dintre lu
crări au termene de apari
ție destul de îndepărtate, 
că există încă o slabă pre
ocupare pentru lărgirea co
lectivelor de autori și se 
apelează cu destulă timidi
tate la creatori din rîndul 
tinerilor.

Din nefericire, producția 
editorială mărturisește 
cîteodată și o înțelegere 
simplistă a noțiunii de 
carte pentru tineret, o li
mitare a ei doar la litera
tura de aventuri sau știin
țifico-fantastică. Este știut 
că interesul tineretului, 
capacitatea lui de cuprin
dere, de asimilare sînt 
mult mai vaste, că față 
de teme cu caracter social, 
etic, filozofic receptivita
tea sa este maximă. Edi
turile au de aceea un ca
dru mult mai larg de ac
țiune, pot să-și diversifice 
producția editorială pentru 
tineret, îndeplinindu-și 
as-tfel cu mai multă efica
citate atribuțiile ce le re
vin în formarea și educa
rea, în pregătirea pentru 
viață a tinerei generații.

Atenția încă scăzută ce 
se acordă cărții cu con
ținut politic-social și e- 
tic pentru tinerii cititori 
se reflectă și în modul în 
care se fixează tirajele 
unor asemenea lucrări. Deși 
adresate prin conținut că
tre mii și sute de mii de ci
titori tineri, de educatori, 
volume ca „Un univers în
tr-o carte" sau „Cartea 
fetelor" (ambele apar- 
ținînd Editurii politice) 
au apărut într-un tiraj insu
ficient. Tot astfel, măsurile 
de popularizare, de pre
zentare atractivă, vie, de 
natură să stimuleze pă
trunderea largă a acestei > 
literaturi în rîndul tuturor ■ 
categoriilor de cititori că
rora le este destinată se re
marcă prin prea puțină in
geniozitate, insuficientă o- 
perativitate și eficiență. 
Parcurgînd standurile ex
poziției, remareînd o sea
mă de realizări grafice, 
trebuie să arătăm totodată 
că și în această direcție se 
poate face mai mult. Se 
cere mai multă preocupare 
pentru a impune și prin- 
tr-o prezentare grafică vie, 
atractivă — de la titlu 
pînă la format, ilustrație
— cărțile destinate tinere
tului. După cum și în 
popularizarea cărții pentru 
tineret se cer mai multă 
inițiativă, mai multă fan
tezie. Aceste cărți trebuie 
să fie puse în drepturile 
lor totale, să nu mai fie 
tratate în nici o secție e- 
ditorială ca o cenușăreasă. 
Astfel, se va ajunge și la 
situația normală cînd — 
tipărind cărți valoroase, 
bine scrise, pe teme de 
larg interes pentru tineret
— nu se va mai putea a- 
firma că acest gen de li
teratură nu este căutat, că 
este greu vandabil. în a- 
celași scop, considerăm că 
ar putea fi folosite, într-o 
mai mare măsură, consfă
tuirile, consultările cu' ti
nerii asupra temelor, su
biectelor care îi interesea
ză ; s-ar putea organiza de 
către edituri sondaje și 
anchete sociologice, ape- 
lînd pentru aceasta și la 
ajutorul organizației de ti
neret, al centrului de cer
cetări pentru tineret.

Expoziția ia care ne-am 
referit la începutul rîndu- 
rilor de față, părerile pe 
care le-am transcris ple
dează deopotrivă pentru o 
mai bună valorificare a 
tuturor forțelor și capaci
tăților existente în edituri, 
in strînsă colaborare cu 
Ministerul învățămîntului, 
cu conducerile organiza
țiilor de tineret, pentru 
a se realiza îmbogăți
rea și îmbunătățirea sub
stanțială a literaturii 
consacrate educării co
muniste a tinerei generații. 
Alcătuirea unei bogate bi
blioteci cu literatură social- 
politică și etică consacrată 
tineretului va , reprezenta 
o contribuție importantă la 
vasta operă educativă pe 
care o realizează societa
tea noastră socialistă, pen
tru formarea politică, _ cetă
țenească, morală a tinere
lor generații.

Florîca DINULESCU

GALAȚI (corespondentul „Scîn- 
teii"). — în cadrul manifestări
lor din luna culturii, științei și 
educației „Danubiu ’71", la Galați 
a avut loc ieri vernisajul Salo
nului de toamnă deschis în sălile mu
zeului de artă din localitate. Sînt 
expuse peste 60 de lucrări de pic
tură, sculptură, grafică și artă deco
rativă ale artiștilor Dumitru Cionca, 
Simion Mărculescu, Pia Costescu, 
Ana Maria Andronescu, Mihai Mihai, 
Vasile Onuț și alții. Dominanta ex
poziției o constituie peisajul indus
trial și scenele de muncă. încă de la 
deschidere, expoziția s-a bucurat de 
prezența și aprecierea unui numeros 
public.

★

O societate culturală a fost consti
tuită miercuri în comuna Rociu din 
județul Argeș. Ea poartă numele căr
turarului Florian Aaron, care, în 
urmă cu mai bine de 125 de ani, a 
fondat prima școală de pe aceste 
meleaguri.

în aceeași zi a 'fost inaugurat în 
comună și un cămin cultural. Cu pri
lejul acestor două evenimente, lo
cuitorii comunei au adresat o tele
gramă C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nieolae Ceaușescu, în care arată, 
printre altele, că vor face ca prin
cipiile eticii și echității socialiste să 
triumfe în toate domeniile vieții e- 
conomice și sociale, ca cinstea, corec
titudinea, principialitatea, responsa
bilitatea față de sarcinile încredințate 
să de.vină trăsături definitorii pentru 
toți locuitorii comunei.

(Agerpres)

Spectacole la teatrul 
„Bulandra" pentru 

tineri muncitori, 
elevi și studenți

. Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra", 
în colaborare cu Comitetul municipal 
București al Uniunii Tineretului Co
munist, organizează în luna decem
brie o serie de spectacole pentru ti
neri muncitori, elevi și studenți. Ast
fel, miercuri, 22 decembrie, ora 10,30, 
va avea loc un spectacol cu „D-ale 
carnavalului" de I. L. Caragiale, iar 
vineri 24 decembrie, ora 19,30, cu „Iu
bire pentru iubire" de W. Congreve. 
Duminică, 26 decembrie, ora 10, va 
fi prezentată tinerilor spectatori piesa 
„Ziariștii" de AI. Mirodan.
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daugă și alte trăsături cs 
nu au nici în clin nici în 
minecă cu comandamentele 
etice ale școlii noastre.

împreună cu tatăl ei. pro
fesor pensionar, ea a orga
nizat un mic trust de 
meditații. Roadele acestei 
bănoase ocupații sînt vizi
bile. cum s-ar spune, cu o- 
chiul liber : în tovărășie cu 
o soră contabilă (salariu 
lunar — 1 400 lei), R.A. și-a 
•construit în plin centrul Ca
pitalei, pe strada Amiral 
Urseanu 3, două apartamen
te confort sporit, cu două 
garaje, în valoare totală de 
circa 370 000 lei (iar a- 
ceasta e numai suma con
strucției propriu-zise, căci 
trebuie menționat că și te
renul a costat bani bunicei) 
din care au depus, bani 
gheață, 226 000 lei. La a- 
ceasta se adaugă și un auto
turism FIAT 1100, ca și mul
te voiajuri, an de an, in di
verse țări ale Europei. Indi
ferent de desfășurarea mai 
departe a cercetărilor, se 
pune cu deplină îndreptăți
re întrebarea i cum se face 
oare că o profesoară a a- 
juns în situația de a trezi 
asemenea suspiciuni, care 
s-o aducă în fața comi
siei pentru controlul averi
lor ? Și. de asemenea, ne 
putem întreba : cum de a 
fost aleasă R.A. într-o ase
menea funbție de înaltă

răspundere, cum de a fost 
învestită. în același timp, 
și cu delegația de director 
adjunct ?

Toate acestea apar însă 
sub o lumină specială cînd 
Ie corelăm cu anumite situa
ții cel pu'in ciudate ce s-au 
ivit, bunăoară, cu prilejul 
examenului de admitere din 
anul școlar 1970—71, cînd 
R. A. a fost profesor-exami-

Urmează ca, în termen 
scurt, o comisie a Inspecto
ratului școlar al municipiu
lui București să elucideze 
pină la capăt, cu sprijinul 
tuturor forurilor competen
te, problema acestui exa
men de admitere.

Mai grav, poate, decît tot 
ce am relatat mai sus este 
însă faptul că R.A, a cău
tat ca. folosindu-se de si-

Cartea prin poștă
Printr-o simplă carte poștală 

expediată pe adresa „Cartea 
prin poștă" — București, Calea ■ 
Moșilor 62—68, se pot obține lu
crarea sau lucrările dorite de ci
titori din întreaga țară. Pentru 
cărțile 'în curs de apariție se 
pot face înscrieri dinainte. Căr
țile se expediază,contra ramburs, 
la domiciliul tuturor soliei tanți- 
lor din mediul urban. Totodată, 
cei care doresc să se documen
teze asupra cărților existente, 
precum și asupra celor în curs 
de apariție, pot primi gratuit, la 
cerere, materiale bibliografice.

PROGRAMUL I
16,30—17,00 Pentru lucrătorii din 

agricultură
17.30 Emisiune în limba maghiară 

La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto 
Confruntări
Pentru sănătatea dv. „Pu
tem consuma medicamente 
în timpul sarcinii 7“ Invitata 
emisiunii.— dr. Elena Zervos 
1001 de . seri — emisiune 
pentru cei mici. Aventurile 
Iul Pety : „Păsările"

19.30 Telejurnalul de seară
20,00 Tinerii despre el înșiși. Din - 

cuprins : • „Stîlpi de cafe
nea..." O anchetă cu tinerii 
care șl-au format un med 
de viață din a-și pierde vre
mea în cafe-barurl, realizată 
de Emil Ghlțulescu și Iulian 
Neacșu. s „Matei -■
0,20". Reportaj de 
per. • ,,Sevilla, 
și... trei întrebări 
taj-anchetă de 
Stark.

20,50 Pagini de umor. „Comici

18,30

13,50
19,10

19,20

Kirali și... 
Tlta Chi- 
bărbler.ul 

!“. Repor- 
Alexandru

mite comportări și ati
tudini ale Rodicăi Apreuțe
se. în repetate rînduri. Ion 
Dan și Cristian Boșneag i-au 
criticat cu asprime. în bi
roul organizației, stilul de 
muncă sectar, nedemocra
tic, manifestările de neprin- 
cipialitate. E drept că nici 
aceste critici n-au căpătat o 
formă intru totul principia
lă, transformîndu-se. la un

Circumstanțe agravante
nator la matematică. Suro
rile M. și G.B., de pildă, des
pre care se spune că au fost 
preparate de tatăl Rodicăi 
Apreutese, au primit, la ma
tematică în teză, ambele, 
cite un 10 (subliniem că. în 
cursul anului ce a urmat, 
cînd profesoara lor la mate
matică n-a mai fost R.A.. ele 
au scăldat-o tot timpul în
tre 3 și 4). Cercetind cele 
două teze ne-a frapat nu 
numai similitudinea lor 
cvasiperfectă. dar și faptul, 
deosebit 'de grav, că într-una 
din ele se găsește o ciornă 
redactată dezinvolt și precis 
cu un scris de... om matur.

tuația pe care i-o conferea 
dubla funcție de directoare 
adjunctă și secretară de par
tid, să-și extindă practicile 
profitoare, mercantile și la 
raporturile cu ceilalți mem
bri ai corpului didactic al 
școlii. A țesut, o adevărată 
rețea de favoritisme care a- 
veau la bază un unic crite
riu : serviciile personale pe 
care i le aducea unul sau al
tul dintre profesori, mai a- 
les prin meditațiile acorda
te propriului ei fiu, elev în 
clasa a Xl-a a altui liceu.

Nu s-ar putea spune că 
membri de partid de la 
„Aurel Vlăicu" n-au luat 
atitudine față de anu-

moment dat într-un soi de 
răfuială personală.

în loc să funcționeze ca 
un organ colectiv de dezba
tere aprofundată a proble- 
meloi complexe pe care le 
pune activitatea educativă 
intr-o instituție școlară, bi
roul se transformase în 
arena unor interminabile 
discuții neprincipiale. Nu 
putem să nu subliniem 
că era de datoria Co
mitetului de partid al 
sectorului 8 să cunoască mai 
din timp situația, creată în 
rindurile organizației de 
bază de la liceul „Aurel 
Vlaicu" și să acționeze cu

„DECOLAREA
în prima parte a filmului, și unele 
inegalități de dramaturgie, in bună 
măsură compensate regizoral, in
clusiv printr-un montaj în genere in
spirat, cu deosebite virtuți expresi
ve (montajul : Eugenia Naghi).

Aflat la primul său film ar
tistic de lung metraj, regizorul Ti- 
motei Ursu a abordat cu seriozi
tate problemele acestei realizări de 
debut. Respingînd tentația unor de
monstrații de virtuozitate formală, el 
narează degajat, recurge cu acuratețe 
profesională la mijloace sugestive 
de comunicare a sensurilor povestirii 
cinematografice. în colaborare cu un 
foarte bun operator, Ștefan Horvath, 
regizorul descrie

• Decolarea : PATRIA — 10; 12,30; 
15; 17,30; 20, GRIVIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Pădurea de mesteceni : CAPI
TOL — 9,45; 12; 14,15; 16,15; 18,30; 
20,45.
© Trenul : SALA PALATULUI — 
19,30' (seria de bilete — 3899), FES
TIVAL — 9; 12; 14,45; 17,30; 20,30, 
SCALA — 9,30; 12,15; 15; 18; 21.
s Unchiul Vania : MODERN — 8; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Waterloo : LUCEAFĂRUL — 
8,45; 11,45; 14,45; 17,45; 20,45, BUCU
REȘTI — 9; 11,45; 14,30; 17,30; 20,15, 
FAVORIT — 9,30; 12,30; 16,30; 19,30. 
© Duel straniu : BUCEGI — 15,45; 
18; 20,15, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 
16: 18,15; 20,30.
• 12 oameni furioși : VICTORIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, 
FEROVIAR — 9,30; 12,15; 15; 17,45; 
20,30, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16: 18,30; 20,45.
• Asediul : CENTRAL — 10;
12,30; 15; 17,30; 20.
• Anna celor o mie de zile : EX
CELSIOR — 9; 12,30; 16; 19,30,
AURORA — 9; 12,15; 16; 19,30, TO
MIS — 9; 12,30; 16; 19,30.
• B. D, intră în acțiune ; Briga
da Diverse în alertă : LUMINA — 
9—19,45 în continuare.
• Oliver : DRUMUL SĂRII — 16; 
19, MIORIȚA — 10; 13; 16,15; 19,30. 
© Tinerețe 
PURI NOI 
nuare.
© Saltul ; 
18; 20,15.
t® Poveste 
15,30; 18; 20,15.
• Mihail Strogoff î FLAMURA — 
9; 11,15, 13,30; 16; 18,15; 20,30.
i® Anna Karenina — 10; 13, Sarea 
pămîntului — 16,30, Program de 
scurt-metraje olandeze — 18,45,
Malec în noaptea nunții — 21 : 
CINEMATECA (sala Union).
• Vis de dragoste : FLOREASCA
— 15,30; 19.
• Castanele sînt bune : ‘ GIU
LEȘTI — 15,30; 17,45; 20. . '
• Tudor : MUNCA — 15,3b; 19.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
• Floare de cactus : DOINA — 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, RAHO
VA — 15.30; 18; 20,15.
• Așteptarea : VOLGA 
12,30; 15; 17,30; 20.'
9 Marele premiu : ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE POPOARE — 15,30; 19.
• Nu te întoarce : CRÎNGAȘI — 
15,30; 18; 20,15.
• Aeroportul : UNIREA — 15,30; 19.
• Mihai Viteazul : VIITORUL — 
15,15; 19.
• Cromwell î COSMOS — 15,30; 19.
• Avînt : ARTA — 15,30; 18; 20,15. 
® Steaua de tinichea : POPU
LAR — 15,30; 18; 20,15.
@ Floarea-soarelui : MOȘILOR — 
15,30; 17,45; 20.
• Articolul 420 : PACEA — 15,45; 
19.15, VITAN — 15,30; 19.
@ N-am cîntat niciodată pentru 
tata : FLACĂRA — 15,45; 18; 20. 
@ Ritmuri spaniole : FERENTARI
— 15,30; 17,45; 20.

Start la moștenire : LAROMET
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Hello, Dolly ! : PROGRESUL — 
15,30; 19.
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convingător am
bianța stației „A- 
viasan", ne plimbă 
pe străzile 
de viață ale 
jului ; ne 
martori ai 
— surprinsă 
momente de 
ritabilă poezie — 
dintre Paul Ben- 
tu și Valentina 
(Monica Ghiuță), 
ai confruntărilor 

încărcate de tensiune dintre tînărul 
pilot și comandantul său, Barcan (Li— 
viu Ciulei). Diferitele linii ale nara
țiunii se întretaie ooncurînd, în pofi
da inegalităților amintite, la caracte
rizarea personajului principal.

Momentul-cheie al filmului îl re
prezintă evocarea inundațiilor din 
primăvara anului 1970 — care între
rup călătoria lui Paul Bentu spre 
București. Filmul devine mai înche
gat, cu episoade de o forță artisti
că aparte. Secvențele de documentar 
cinematografic — mărturii tragice ale 
calamităților naturale — fac corp 
comun cu scenele turnate special 
pentru acest film, motivînd schimba
rea atitudinii lui Bentu și înapoierea 
lui la Cluj, răsturnarea care se pe
trece, probabil, în sufletul tînărului 
pilot. Responsabilitatea morală pen
tru moartea comandantului Barcan 
(care-i luase locul la comenzile heli
copterului pe oare ar fi trebuit să-l 
piloteze el) acționează în același sens, 
dar secvențele finale ni s-au părut 
a sugera mai mult „fringerea" ambi
țiilor eroului principal, deciț un au
tentic proces de conștiință, de trans
formare. Dincolo de această observa
ție, cazul lui Paul Bentu, așa cum 
e povestit pe ecran, îndeamnă la 
meditație, devine o pledoarie pentru 
înaltă responsabilitate în fața vie
ții, adresată tinerei generații.

Revenind la regie, vom nota omo
genitatea — la cotă înaltă — a in
terpretării actoricești, autenticitatea 
personajelor, inclusiv a celor care au 
o pondere mai mică în acțiune, cum 
ar fi cele interpretate de Constantin 
Guriță (călătorul), de Emanoil Petruț, 
Gheorghe Radu. Gheorghe Nuțescu, 
Marin D. Aurelian, Nieolae Mavrodin. 
în rolul lui Barcan, Liviu Ciulei 
trăiește reținut drama aviatorului 
pasionat dar condamnat din pricina 
unei boli de cord să nu poată zbura
— și am regretat că partitura exce
lentului actor nu a avut mai multe 
implicații în acțiunea filmului. La 
rîndul său, George Motoi, pe care 
l-am aplaudat nu de mult în „Se
rata", este convingător în rolul „doc

torului". O tnină creație izbutește 
Monica Ghiuță — în rolul Valentinei, 
întruchipind cu aceeași naturalețe

, diferitele ipostaze ale acestui per
sonaj și depășind dificultatea * 
nor momente oarecum literare în 
dialog (ca popasul la cabană, de 
pildă)'. în sfîrșit, Emil Hossu apare
— întruchipîndu-1 pe Paul Bentu — 
ca un actor de film-cu mari-posibili
tăți de afirmare ; este adevărât să 
rolul i se potrivește, dar la fel de 
adevărat e faptul că — printr-un joc 
discret și nuanțat — își ferește per
sonajul de îngroșări, conferindu-i pe 
tot parcursul filmului veridicitate. în 
ce privește comentariul sonor, mu
zica lui Tiberiu Olah mi s-a părut de 
astă-dată (exceptînd finalul) mai pu
țin acordată cu dramaturgia, deose
bită din acest punct de vedere de alte 
partituri scrise pentru cinematogra
fie de acest talentat compozitor, au
torul admirabilului comentariu muzi
cal al filmului „Mihai Viteazul". Con
semnăm, in încheiere, aportul de ca
litate al scenografiei (arh. Radu Că- 
linescu), ca și contribuția operatoru
lui Mihail Narti (care a realizat li
nele imagini ale acestui film).

Filmul „Decolarea", prin dezbate
rea cu evidente implicații etice pe 
care o conține, prin mesajul educativ 

, pe care-1 transmite convingător, re
prezintă, în ansamblul său, o plăcută 
reușită 
nuată de alte realizări 
tualitățfî, investigării 
contemporane, pentru 
său a demonstrat, în 
parte a peliculei, o 
cație.

cinematografică

pline 
Clu- 
face 

idilei 
în 

ve-

BS

Prezentarea acestui nou film ro
mânesc impune, înainte de orice alte 
considerații, consemnarea unui aspect 
semnificativ și de bun augur p-entru 
evoluția cinematografiei naționale : 
Decolarea este cea de-a treia pre
mieră a acestui an datorată unui re
gizor tînăr care — la prima sa con
fruntare cu publicul — se înfățișează 
cu un film pe o temă de actualitate. 
După dramaticul documentar-artistic 
„Apa ca un bivol negru", realizat de 
un colectiv de cineaști tineri și ta- 
lentați, și după „Frații (film inspirat 
din viața satului contemporan, repre- 
zentînd debutul concludent al regizo
rilor Gică Gheorghe și Mircea -Moldo
van), Decolarea demonstrează o dată 
mai mult — pa
ralel cu frecvența 
și calitatea debu
turilor ca atare — 
perspectiva amplă 
de afirmare pe 
care o deschide 
tinerei generații 
de creatori opți
unea pentru pro
blematica zilei de
azi, preocuparea " 
de a răspunde so
licitărilor actualității.

„Decolarea" (scenariul — Constan
tin Stoiciu ; regia — Timotei Ursu) 
aduce pe ecran un mediu aproape 
deloc frecventat de cinematografia 
noastră — acela al aviatorilor — și 
o face fără a miza pe spectaculosul 
exterior al acestei profesiuni. Dim
potrivă, aeroportul, activitatea pro- 

jLpriu-zisă a piloților constituie doar 
'‘cadrul abia schițat al povestirii cine

matografice. O. povestire în primul 
rînd despre oameni, mai exact 
despre raporturile dintre oameni și 
despre răspunderea individului față 
de societate, despre sensul noțiunii 
de „a te realiza".

Personajul principal, Paul Bentu 
(interpretat de actorul Emil Hossu), 
proaspăt absolvent al Școlii de zbor 
din Capitală, este repartizat pentru 
un stagiu de doi ani în cadrul avia
ției utilitare și alege — ca șef de 
promoție — .ștația „Aviasan" din 
Cluj. Insă Bentu, un tînăr simpatic 
dar dificil șl dominat de ambiții in
dividualiste, își consideră stagiul ca 
un exil temporar ; convins că va 
reuși să obțină cu-rînd o repartizare 
pe liniile TAROM, el refuză să se 
integreze în colectivul stației clu
jene, este incapabil să se apropie de 
colegii săi pe care, în fond, îi dispre
țuiește socotindu-i niște ratați. Pri
ma parte a filmului conturează ca
racterul contradictoriu al tînărului 
pilot, pe fundalul conflictului artifi
cial dar ireductibil cu cei din jur. 
Dorința obsesivă de a zbura pe 
avioane mari și nu pe „tărăboanțe" 
îmbracă, în cazul lui Paul Bentu, hai
na inadaptabilității, a unor manifes
tări extreme de egoism și în cele din 
urmă îl determină șă-și părăsească 
postul, să fugă spre București.

Această traiectorie a eroului prin
cipal — pînă la împrejurările-limită 
care aveau să declanșeze resorturi 
ascunse ale conștiinței sale — este 
urmărită pe ecran cu iln remar
cabil simț al autenticității, 
noaștem aici calități proprii și sce
nariilor anterioare semnate de Con
stantin Stoiciu (Colaborator al regi
zorului Andrei Blaier în realizarea 
filmelor „Diminețile unui băiat cu
minte" și „...Apoi s-a născut legen
da") — un anume refuz al simplifi
cărilor arbitrare, ca și al complica
țiilor livrești, știința dialogului, ca
pacitatea de a contura personaje, 
psihologii cu intuiția adevărului vie
ții. în același timp, se fac simțite,

Reeti-

vestiți ai ecranului și... ma
șinile lor"

21,35 Mai aveți o întrebare ? „Cu
noașterea universului" în 
lumina ultimelor descope
riri din acest domeniu. Par
ticipă : prof. dr. Călin Po- 
povicl — astrofizician ; dr. 
Cornelia Cristescu — astro
nom ; prof. dr. Ludwig 
Grtlnberg — filozof ; prof, 
dr. Edmond Nlcolau ; conf. 
dr. Ion Mînzatu. Prezintă 
Ion Petru. Redactor : Tere
za Sudura

25,20 Recital de balet Ion Tugea- 
ru. își dau concursul : Ro
dica Simion, Aluca Băbeanu, 
Ion Sabău, Florin Mateescu 
și un grup de balerini de la 
Opera Română. Coregrafia: 
Tilde tlrseanu, Vasile Mar- 
cu, Ion Tugearu

22,45 Telejurnalul de noapte

PROGRAMUL H

20,00 Concertul orchestrei simfo
nice a Radiotelevizlunii. Fes
tivalul Enescu 
In program : Enescu 
ta a Il-a în do 
Bruckner' — Simfonia a Vl-a 
în la major. Dirijor 
Bergel. 
de știri

22,00 Film serial„Patru tanchișii 
și un cîlne" — episodul V

Bruckner. 
- Sul- 
major.

___ ______ Erich 
In pauză : Buletin

u-

fără bătrînețe : TIM-
— 9,30—20,15 în

BUZEȘTI

conti-

15,30;

sîngeroasă : LIRA —

10;

I
mai multă promptitudine 
pentru a o curma. Trebuie 
să spunem, de asemenea, că 
măsura pe care am amin
tit-o la începutul articolu
lui nostru — care a fost, re
petăm. bine primită de co
muniști — va rămîne doar o 
jumătate de măsură dacă nu 
va fi completată cu punerea 
în discuția organizației de 
bază a întregului caz Rodica 
Apreutese, cu toate impli
cațiile sale de ordin social 
și etic.

Puternica nemulțumire a 
comuniștilor de aici față de 
comportarea Rodicăi Apreu
tese s-a exprimat cu deose
bită tărie în cadiul adună
rii generale deschise a or
ganizației de bază din 2 oc
tombrie. in care s-au dezbă
tut documentele consfătuirii 
ideologice din iulie. Din pă-, 
cate însă, acest prilej n-a 
putut fi valorificat din plin, 
așa cum se cuvenea, deoa
rece reprezentantul comi
tetului de sector al P.C.R., 
tovarășul Nieolae Rădules- 
cu-Botică, secretar al Consi
liului popular al sectorului 
8, a încercat să imprime a- 
dunării, încă de la început, 
o atmosferă menită să to
cească ascuțișul critic al ce
lor dornici să contribuie la 
clarificarea problemelor; a- 
cesta a mers pînă la a-i 
reproșa, la un moment dat, 
unei profesoare faptul că, 
în timpul citirii referatului.

ț

își lua notițe spre a-și pre
găti cuvîntul în cadrul dez
baterii. Este o încălcara 
clară a prevederilor Stă
tutului P.C.R., a normelor 
democrației interne de 
partid. Ne permitem, în 
treacăt, o întrebare : oare o 
asemenea atitudine n-a fost 
de natură să acrediteze în 
rindurile colectivului ideea 
că reprezentantul comitetu
lui de partid al sectorului o 
protejează pe Rodica Apreu
tese, căutînd s-o ferească de 
criticile meritate ?

...Reflectînd la cazul R.A., 
nu se poate să nu te izbeas
că nocivitatea unor aseme
nea abateri, datorită rico- 
șeului lor inevitabil în con
științele încă fragede ale1 ti
nerilor. Dacă există o pro
fesie in care rolul modelu
lui înaintat să fie covîrșitor, 
în care concordanța, armo
nia desăvîrșită între cuvînt 
și faptă să fie determinante, 
apoi aceasta este profesia 
educatorului. Dascăl — 
trebuie să se înțeleagă bine 
acest lucru — nu este nu
mai cel ce pune întrebările, 
ci, mai ales, cel ce dă răs
punsurile, răspunsuri la toa
te problemele, mari și mă
runte, ale cunoașterii și ale 
vieții', răspunsuri pe care 
trebuie să le ilustreze, ceas 
de ceas, clipă de clipă, prin 
ținuta și fizionomia sa mo
rală. Răspunsuri din care 
decurge o imensă, mereu 
reîmprospătată răspundere I

teatre
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o reușită ce se cere conti- 
consacrate ac- 

problematicii 
care autorul 
cea mai mare 
autentică vo-

• Conservatorul de muzică „Ci- 
orlan Porumbescu“ (sala G. Enes
cu) : Recital instrumental susți
nut de Valeriu Negru — vioară și 
Vasile Țugui — violoncel — 20.
0 Opera Română : Cosi fan tutte
— 19,30.
• Teatrul de operetă : Țara 
surîsului — 19,30.
© Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (sala Comedia) : Take, Ianke 
și Câdîr — 20; (sala Studio) : Jo
cul de-a vacanța — premieră
— 20.
• Teatrul de comedie : Interesul 
general — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Play Strindberg — 20; 
(sala din str. Alex. Sahia) : Min
cinosul — 20.
• Teatrul Mic : Antigona — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" 
Magheru) : Omul care... — 
(sala Studio) : Gaițele — 20
• Teatrul Giulești : Omul care a 
văzut moartea — 19,30.

Teatrul „Ion Creangă" : N-a 
fost în zadar — 9; Pinocchio — 16. 
q Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Sînziana
— 15; (sala din str. Academiei) : 
Cartea cu Apolodor — 15.
« Teatrul evreiesc de stat : Două 
nunți și un divorț — 19,30.
© Teatrul de stat din Galați (în 
sala Studio a teatrului „Lucia 
Sturdza Bulandra") : Florin și 
Florina — 9,30; 15.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Siciliana — 19,30. 
© Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Bimbiridă — 
19,30, (sala din Calea Victoriei 
nr. 174) • Groapa — 19,30.
@ Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" La izvoare de frumu
sețe — 19,30.
• Circul Globus : Parada rîsului
— 19,30.

Do COSTIN ■U

*
SĂPTÂMÎNA ACEASTA LA CINEMATOGRAFUL

CAPITOL

„Pădurea de mesteceni'"

Cu : DANIEL OLBRYCHSKI (premiul pentru 
interpretare masculină — Moscova 1971) 

ambianță dramatică, destine înlănțuite între 
dragoste și moarte 

Film distins cu :
— Medalia de Aur regizorului Andrzej Wajda —• 

Moscova 1971
— Premiul FIPRESCI la festivalul filmelor T.V. 

(Mifed) — Milano 1971
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SOSIREA IN CAPITALA A MINISTRULUI
AFACERILOR EXTERNE AL MARELUI DUCAT

AL LUXEMBURGULUI

(Agerpres)

a delegației Ministerului Industriei Metalurgice

Cronica zilei

Cursul ascendent al relațiilor
de prietenie și colaborare

româno-egipteneLa invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Ro
mânia, Corneliu Mănescu, miercuri 
seara a sosit în Capitală ministrul 
afacerilor externe al Marelui Ducat 
al Luxemburgului, Gaston Thorn, 
care, împreună cu soția, face o vi
zită oficială în țara noastră.

Oaspetele este însoțit de Roger 
Hastert, directorul Protocolului și al 
Serviciului Juridic, Paul Helminger, 
șeful Diviziei N.A.T.O./U.E.O.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
ministrul luxemburghez a fost întîm-

pinat de Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, cu soția, Ale
xandru Lăzăreanu, ambasadorul Ro
mâniei la Luxemburg, Suzana Gâdea. 
președinta Consiliului Național al 
Femeilor,' de funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe.

Au fost prezenți Pieter Veecken 
Putman-Cramer, ambasadorul Olan
dei în țara 'noastră, și Paul Duque, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Belgiei la București.

(Agerpres)

S-a înapoiat aseară în Capitală, 
delegația Ministerului Industriei Me
talurgice, condusă de ministrul Ni- 
colae Agachi, care, la invitația mi
nistrului metalurgiei al R.P. Chi
neze^ Cen Șao-kun, a făcut o vi
zită în această țară. în timpul con
vorbirilor purtate la Pekin, cei doi 
miniștri s-au informat reciproc asu- 
K_-a/ realizărilor, preocupărilor și ac
tivității de perspectivă în domeniul

metalurgiei în țările respective și au 
abordat aspecte ale dezvoltării cola
borării între ministerele de resort.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost întimpinată de mem
bri ai conducerii Ministerului Indus
triei Metalurgicei precum și de Cian 
Hai-fun, ambasadorul R.P. Chineze 
la București.

PLECAREA DELEGAȚIEI 
DE ACTIVIȘTI 

Al P.C. BULGAR
Miercuri seara a părăsit «Capitala 

delegația de activiști ai P. C. Bulgar, 
condusă de Vasil Civ-iiski, adjunct a! 
șefului Sepției financiar-administrati- 
ve a C.C. al Partidului Comunist 
Bulgar, care, la iijvitația C.C. al 
Partidului Comunist Român, a făcut 
o vizită în schimb de experiență in 
țara noastră.

La plecar.e, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost condusă de Mircea 
Solomon, adjunct de .șef de secție Ia 
C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

Au fost de față Snas Gospodov, 
ambasadorul R. P. Bulgaria, și mem
bri ai ambasadei.

Delegația guvernamentală română, 
condusă de tovarășul Petre Blajovici, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Comitetului de Stat pentru Eco
nomia și Administrația Locală, care, 
la invitația guvernului Republicii 
Unite Tanzania, a făcut o vizită 'în 
această țară, s-a înapoiat miercuri 
după-amiază în Capitală.

Delegația guvernamentală română 
a participat la festivitățile prilejuite

de aniversarea a 10 ani de la procla
marea independenței tinerei țări afri
cane și a avut întrevederi cu John 
Mhavllle, ministrul muncii, locuințe
lor și dezvoltării urbane, și alte ofi
cialități tanzaniene. Cu acest prilej 
au fost abordate probleme privind 
lărgirea relațiilor de prietenie dintre 
cele două țări, cooperarea în dome
niul construcțiilor de locuințe, siste
matizarea urbană și rurală a Tanza
niei.

Dezvoltînd prietenia și colaborarea 
strinsă cu toate țările socialiste, Ro
mânia promovează, în același timp, 
relații cu toate țările lumii, indi
ferent de orinduirea social-politică, 
acordind o deosebită importanță ra
porturilor de' solidaritate cu noile 
state mdependente, care militează 
împotriva colonialismului și impe
rialismului, pentru progres. Una din 
orientările constante în această di-, 
recție o constituie preocuparea pen
tru amplificarea legăturilor prie
tenești cu țările și popoarele arabe, 
solidaritatea activă cu lupta lor pen
tru apărarea suveranității naționale, 
pentru dezvoltare economică și so
cială.

în acest cadru, cronica relațiilor 
româno-egiptene, cu vechi tradiții 
în trecut, s-a îmbogățit zilele aces
tea cu noi file, prin vizita oficială 
în țara noastră a prim-vicepreședin
telui Consiliului de Miniștri al Re
publicii Arabe Egipt, dr. Aziz Sedki.

Fără îndoială, se poate afirma că 
întreaga desfășurare a vizitei a 
avut loc sub auspiciile unei reci
proce prietenii, momentul cel mai 
bogat în semnificații fiind primirea 
oaspetelui egiptean de către președin
tele Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Sentimentele de 
stimă și prețuire ce le nutresc unul 
față de altul cele două popoare și-au 
găsit expresie în mesajul prietenesc și 
urările calde adresate președintelui 
Nicolae Ceaușescu, poporului român, 
de președintele Republicii Arabe E- 
gipt, Mahomed Anwar El Sadat, în 
urările la fel de calde adresate la rîn- 
dul său președintelui și poporului 
egiptean de președintele Consiliului 
de Stat al României, întrevederea a 
prilejuit, totodată, trecerea în re
vistă a evoluției ascendente, pe mul
tiple planuri, a relațiilor dintre cele 
două țări, exprimarea dorinței reci
proce de extindere a acestora, în 
interesul ambelor popoare, al cau
zei generale a înțelegerii și păcii în

importanți pași în lărgirea și diver
sificarea acestor relații de colaborare 
prietenească.

în cadrul dialogului româno-egip- 
tean, un loc important l-au ocupat, de 
asemenea, unele probleme internațio
nale. Așa' cum se vădește și din 
comunicatul comun, a ieșit încă 
o dată în evidență, în modul cel mai 
pregnant, largul consens pe care îl 
întrunește ideea, cardinală pentru e- 
poea noastră, a clădirii raporturilor 
dintre state pe principiile respectării 
independenței și suveranității națio
nale, egalității în drepturi, neames
tecului în treburile interne, avanta
jului recinroc. Excluderea forței, a- 
menințării cu forța și a presiunilor 
de orice natură în relațiile interna
ționale, abolirea practicilor politicii 
imperialiste de dominație și agresiu
ne, soluționarea pe cale pașnică a 
problemelor litigioase, inadmistoili- 
tatea ocupării prin forță de teritorii 
ale altor state și necesitatea restitui
rii acestora, respectarea dreptului sa
cru al fiecărui popor de a-și hotărî 
singur calea dezvoltării — iată jaloa
ne fundamentale ale vieții interna
ționale contemporane care au întru
nit o deplină aprobare în cadrul 
schimburilor de vederi româno-egip
tene.

Manifestîndu-și profunda îngrijo
rare față de situația gravă din Ori
entul Apropiat, care constituie o a- 
menințare la adresa păcii și securității 
internaționale, cele două părți au 
reafirmat că este necesar să se 
tot posibilul pentru soluționarea 
mijloace pașnice a conflictului 
bo-israelian, pentru înfăptuirea 
vederilor - rezoluției Consiliului

Republicii Vietnamului de Sud
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, â primit, din partea mi
nistrului afacerilor externe al Repu
blicii Austria, Rudolf Kirchschlăger, 
o telegramă de mulțumire pentru fe
licitările transmise cu prilejul numi
rii sale în această funcție.

Sub egida secției de științe tehnice 
a Academiei, în zilele de 14 și 15 de
cembrie a avut loc la București o 
sesiune științifică cu tema „Contri
buții originale la dezvoltarea bazelor 
mecanicii moderne".

Comunicările susținute și discuțiile 
care au avut loc au abordat o arie 
largă de probleme de actualitate ale 
mecanicii aplicate, referitoare la con
strucțiile de mașini, combustie, ex
ploatarea sondelor și a instalațiilor 
folosite în industria extractivă, pre
cum și unele aspecte teoretice de 
mare interes științific și practic.

în cadrul sesiunii a avut loc și o 
dezbatere pe teme ale științei spațiale 
organizată de comisia de astronau- 
tică a Academiei.

★
Miercuri, Secția de cultura plante

lor a Academiei de Științe Agricole 
și Silvice a dezbătut și avizat pro- 
iectele de tehnologii și schemele de 
producere a seminței la culturile de 
cimp. Din materialele prezentate și 
din dezbateri a reieșit că, potrivit 
legii privind producerea, folosirea și 
controlul' calității semințelor și ma
terialului săditor pentru producția a- 
gricolă vegetală, unitățile de cerceta
re au elaborat tehnologiile potrivite 
pentru fiecare din principalele cul
turi de cimp, urmînd ca ele să fie 
puse la dispoziția unităților producti
ve. Totodată, participanții au anali
zat activitatea desfășurată de stațiu
nile experimentale ale . I.C.C.P.T. 
Fundulea în domeniul ameliorării și 
producerii de semințe și planul cen
tralizat. al cercetărilor privind pro
tecția plantelor. De asemenea, a fost 
aprobat planul de activitate al secției 
de cultural plantelor de cimp pe anul 
viitor.

Cu prilejul celei de-a Xî-a ani
versări a creării Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de sud, 
miercuri dimineața, Ia ambasada a- 
cestei țări din București a avut loc 
o conferință de presă. Cu acest pri
lej, ambasadorul Republicii Vietna
mului de Sud, Lam Van Luu, a vor
bit despre însemnătatea evenimentu
lui, subliniind, totodată, succesele po-

porului din Vietnamul de sud în 
lupta sa eroică împotriva intervenției 
americane, pentru independență, pen
tru eliberare națională.

La conferință au participat repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, atașați de presă acreditați 
la București, ziariști români și cores
pondenți ai presei străine.

(Agerpres)

DE CALITATE

Abonamente la ziare

și reviste pe anul 1972

(Agerpres)

I

(Agerpres)
GARANTAREA UNOR REPARAȚII

r

L

LA AUTOVEHICULE

In aceste zile, în întreaga țară se desfășoară acțiu
nea de abonare la ziare și reviste pentru anul 1972. în 
afara noilor abonați, al căror număr este în continuă 
creștere, abonații acestui an sînt rugați să-și reînnoiască 
din timp abonamentele,1 spre a le putea primi, în con
tinuare, în bune condiții, încă din primele zile ale anu
lui viitor. Abonamentele se primesc la oficiile și factorii 
poștali, difuzorii de presă din întreprinderi, instituții și 
de la sate din întreaga țară

Tulcea. Vedere din centrul orașului

î I I

CRAIOVA. (Corespondentul 
„Scînteii" Nistor Țuicu). — Pe 
șoselele naționale din împrejuri
mile Craiovei întîlnești frecvent, 
în tot cursul anului, autovehi
cule ce poartă indicativele' de 
circulație din majoritatea jude
țelor țării. Multe din ele sînt 
venite pentru reparații capitale 
la Uzina de reparații auto-Cra- 
iova. Specializată în reparația 
dubițelor TV, autosanitarelor, 
turismelor de teren „M 461“ și 
altele, uzina craioveană dispu
ne de utilaje și instalații care 
îi dau posibilitatea să execute 
toată gama lucrărilor cerute de 
reparațiile capitale la autovehi-

culele amintite. Craiova are, 
de altfel, o veche tradiție în lu
crările de reparații auto, iar 
inginerii, tehnicienii și muncito
rii fabricii au o bogată expe
riență în acest domeniu. Lucrul 
este organizat în flux continuu 
pe specialități. După ce ies de 
aici, începe a doua viață a auto
vehiculelor. Pentru creșterea 
simțului răspunderii lucrătorilor, 
uzina eliberează certificate de 
garanție pe o perioadă de 
3 luni de funcționare sau 10 009 
km rulați, timp în care se obli
gă să remedieze toate defecțiu
nile ivite pe parcurs din cauza 
reparațiilor de slabă calitate.

LA ÎNTREPRINDEREA „INDUSTRIA LÎNII

TIMIȘOARA

Peste 100
1 ■" ' T ■ '

întreprindere^ „InGustrial1 li
nii" Timișoara și-a cîștigat,' He-a 
lungul anilor, un binemeritat 
prestigiu între unitățile simila
re din țară, prin varietatea și 
calitatea deosebită a stofelor din 
lină sau din lină în amestec, 
destinate confecțiilor de damă și 
bărbătești. Anul acesta au fost 
introduse în fabricație peste 10G 
de noi articole, în mai bine de 
1 500 de desene și poziții colo- 
ristioe. Merită să fie menționat 
faptul că in decursul ultimilor 
trei ani întreaga producție de 
stofe din fire pieptănate se rea
lizează pe bază de materii pri
me noi (fibre chimice), în con
texturi noi, distingîndu-se prin
tr-un tușeu plăcut, rezistență 
mărită la purtare și stabilitatea 
dimensiunilor. Concomitent, în 
întreprindere s-au construit ori

noi articole
au fost dezvoltate importante ca
pacități de producție, în special 
la filatura pieptănată — de care 
aparține și secția bobinaj. Re
cent, au fost puse in funcțiune 
o seamă de utilaje moderne și 
în preparația filaturii, asigurîn- 
du-se în acest fel firelor de lină 
sau in amestec o calitate su
perioară. Acțiunea 
continuă acum în 
saj. Noile mașini, 
asigură țesăturilor 
poarta fabricii unele atribute 
mult apreciate de .cumpărători, 
cum ar fi relaxarea maximă a 
stofelor, luciu plăcut etc. în a- 
nul viitor urmează să fie reuti- 
lată și 
al cărei 
crește, 
aproape

de reutilare 
sectorul fini- 
montate aici, 
ce pleacă pe

țesătoria întreprinderii, 
volum de producție va 
pe această 
50 la sută.

lume. O expresie semnificativă 
acest sens o constituie invitația a- 
dresată președintelui Consiliului 
Stat al României din partea preșe
dintelui Republicii Arate Egipt de 
a face o vizită oficială în această 
țară, invitație acceptată cu plăcere.

Același spirit, aceeași atmosferă 
prietenească au caracterizat convor
birile prilejuite de primirea la pre
ședintele Consiliului de Miniștri, to
varășul Ion Gheorghe Maurer, dis
cuțiile cu prim-vicepreședintele Con
siliului de Miniștri, tovarășul Ilie 
Verdeț, cu alte oficialități române 
— convorbiri care au pus în eviden
ță, concomitent cu satisfacția pentru 
cursul pozitiv al relațiilor reciproc 
avantajoase pe plan politic, economic, 
tehnico-științific, cultural, posibilită
țile largi existente de dezvoltare con
tinuă a acestora. Tocmai pornind de 
la aceste posibilități, comunicatul co
mun a consemnat dorința și hotărîrea 
celor două țări de extindere și di
versificare .continuă, multilaterală a 
raporturilor dintre ele.

Caracterul pozitiv, de lucru, pe 
care l-a avut vizita și'-a găsit- ex
presie în încheierea unor înțelegeri 
concrete, care creează premise 
cele mai favorabile dezvoltării 
continuare a bazei materiale a 
cestor relații, respectiv întăririi 
amplificării colaborării și cooperării 
economice și tehnico-științifice. 
După cum este știut, și pînă. acum 
această colaborare a înregistrat ‘' un, 
bilanț pozitiv ; ca urmare a intensi
ficării schimburilor comerciale, vo
lumul acestora a crescut cu 40 la 
sută față de anul trecut ; alături de 
muncitorii, specialiștii și tehnicienii 
egipteni, specialiștii români contri
buie la înălțarea unor obiective in
dustriale în Egipt, cum sînt comple
xul de fosfați de la Hamrawin sau 
fabrica de produse sodice de la A- 
lexandria. Este neîndoielnic că prin 
acordul de cooperare economică și 
tehnică, prin lucrările Comisiei mixte 
guvernamentale româno-egiptene, 
prin contractele și protocoalele în
cheiate acum se vor înregistra noi și
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FOTBAL ÎN CÎTEVA RÎNDURI
© Aseară, România

Danemarca 11-11

U.T.Â. a redevenit

Meciurile din grupele semifinale 
ale campionatului mondial feminin 
de handbal au început aseară la 
„Energiehale" din Rotterdam. De 
fapt, a fost vorba doar de două 
partide, căci din fiecare grupă semi
finală o echipă (grupele au numai 
cîte trei formații) a avut zi liberă : 
R. D. Germană și Ungaria. început 
la orele 19,30 (la București, ora 
20,30), meciul dintre România și Da
nemarca avea să aibă, conform pre
supunerilor, o desfășurare extrem de 
palpitantă — o victorie pentru ori
care dintre formații, înserhnînd în 
fapt o opțiune dintre cele mai se
rioase în lupta pentru o medalie, 
pentru un loc pe podiumul de onoa
re. Cum era și firesc, antrenorii 
■noștri au folosit în teren cele, mai 
bune jucătoare, în stare să facă față 
robusteței fizice a adversarelor, 
deopotrivă bune tehniciene și cu 
mare forță de șut.

Evoluția scorului arată că fiecare 
punct s-a marcat foarte greu, echi
pele conducind pe rînd, dar la o di
ferență minimă. La pauză', handba
listele noastre aveau un avans de un 
gol (4—3). în final, tabela de marcaj 
indica însă un rezultat egal : 11—11. 
Agenția D.P.A. a transmis aseară că 
în minutul 38 danezele conduceau 
cu 11—10. Golul egalizator l-a mar
cat Doina Băicoianu.

Aceeași miză, același interes pen
tru rezultat și în meciul următor : 
R.F.G.-Iugoslavia. Echilibrul de forțe 
— presupus dinainte — a existat in
tr-adevăr incă 
ciului. (Pînă 
ziarului nostru 
scorul final).

Pentru astă-seară sînt programate 
următoarele două partide : România- 
R.D.G. și Ungaria-R.F.G. Echipele 
Danemarcei și Iugoslaviei au zi li
beră.

de la începutul me- 
la închiderea ediției 
însă nu ne-a parvenit

meci cu Tottenham Hotspur
Nimeni, credem, nu putea pre

tinde rapidiștilor ca ieri, în meciul 
retur cu Tottenham, să obțină nu nu
mai o victorie simplă, ci una ia. 
scor, suficient pentru a le asigura 
calificarea în sferturile de finală ale 
„Cupei U.E.F.A.". Cele trei goluri 
primite în primul joc, pe ..stadionul 
londonez (indiferent în ce circum
stanțe..,). nu puteau fi anulate chiar 
așa „dintr-un condei", numai pentru 
că returul avea loc la București și 
pentru că Rapidul își simțea supor
terii aproape. Echipa lui Bazil Ma
rian — destul de realistă, după cit se 

■pare — a afișat, e adevărat, un anu
me optimism, dar acesta viza — lu
cru pe deplin posibil — un rezultat 
onorabil, o victorie la limită în fața 
unei formații despre care antrenorii 
respectivi și alți specialiști afirmă că 
are șanse serioase la cucerirea tro
feului.

Așa cum au evoluat La început osti
litățile. . ieri, pe stadionul „23 Au
gust", totul părea posibil. Intențiile 
tactice ale rapidiștilor erau simple, 
dar cît se poate de indicate : atac 
după atac, o permanentă ofensivă, 
cu efectivul complet (fără, bineînțe
les. Răducanu) în terenul advers. 
Unele din acțiunile acestea puteau 
fi concretizate foarte ușor, însă de 
fiecare dată a lipsit ceva : Codreanu, 
de la 2 m. a întîrziat cu o fracțiune 
de secundă intervenția cu capul la o 
minge centrată foarte bine de pe par
tea dreaptă (era in minutul 4) ; șu
tul lui Dumitru (min. 6), foarte pu
ternic și cu adresă, a eșuat de puțin, 
mingea trecînd pe lingă bară ; Ene 
Daniel a ezitat să șuteze (în min. 27) 
sau a vrut să mai dribleze și por
tarul țin min. 41), cu care rămăsese 
singur-singurel. Centrarea-șut a lui

Pop, cu un minut înaintea pauzei, 
putea fi, de asemenea, fructificată 
extrem de ușor, dacă... Dar înșirind 
astfel de ocazii ratate ar însemna să 
dăm impresia că neșansa, ghinionul 
poartă vina înfringerii suferite și ieri 
de rapidiști. Adevărul este că giu- 
•leștenii — fie dezolați de infructu
oasa lor activitate din prima repri
ză, fie obosiți de insistența atacurilor 
(dar și de replierea la care au fost 
obligați deseori de contraatacurile 
englezilor) — n-au mai apărut la fel 
de deciși in partea a doua a meciu
lui. Lipsa lui Dumitru, pe de altă 
parte, s-a resimțit (el a fost înlocuit 
cu Angelescu), dar, probabil, că și 
așa folosirea acestuia pe timp de 45 
de minute a fost un risc ce ar pu
tea intirzia și mai mult refacerea 
genunchiului accidentat... Echipa a 
căzut complet, am spune, la primirea 
golului (vrind să-1 salveze, la un șut 
al lui Pearce, Codrea a reluat min
gea sub bara lui Răducanu, aflat de
parte de poartă). Din tot ce a urmat, 
au reținut atenția numai trei lucruri : 
eliminarea de pe teren pentru lovire 
reciprocă a lui Pearce șt Pop (min. 
65). penalii ul ratat de Peters (min. 
70) la un fault in careu comis de Co
drea și, în fine, al doilea gol — care 
a definitivat scorul partidei — 
scris de Chivers (min. 85).

Insatisfacția celor circa 15 000 
spectatori și, fără discuție, a telespec
tatorilor este legată nu numai de îh- 
frîngerea rapidiștilor ci — în primul 
rînd, am zice — de calitatea destul 
de slabă a jocului, în general, sub 
nivelul reputației de care se bucură 
cele două echipe in campionatele ță
rilor respective.

în

de

I. ».

lideră

• Ieri, U.T.A.-Politehnica
4-1

Intr-un meci restanță din cadrul 
campionatului diviziei A la fotbal, 
la Arad s-au întîlnit ieri după-amia
ză formațiile U.T. Arad și Politeh
nica Iași. După o primă repriză echi
librată, în cea de.-a doua parte a 
jocului fotbaliștii arădeni s-au do
vedit superiori, obținînd o victorie 
meritată cu scorul de 4—1 (0—0). 
Golurile învingătorilor au fost mar
cate de Domide (min. 71 și 80), Both 
(min. 49) și Broșovschi (min. 53). 
Punctul oaspeților a fost realizat in 
minutul 59 de Romilă II.

în urma 
U.T. Arad 
clasament, 
(golaveraj
restanță cu Petrolul

*
înaintea acestei

loc o festivitate în cadrul căreia ju
cătorul arădean Iosif Lereter a fost 
distins cu titlul de maestru 
al sportului. După cum se știe, re
cent, lui Iosif Lereter i s-a acordat 
și „Trofeul fair-play" 
ciația presei sportive 
Uniunii ziariștilor.

în cadrul aceleiași 
trenorului Nicolae Dumitrescu 
fost acordat titlul de antrenor 
rit pentru îndelungata sa activitate 
la formația U.T. Arad.

acestei victorii, echipa 
a trecut pe primul loc în 

totalizînd 20 de puncte 
31—14) și avînd un joc 

Ploiești.

partide a avut

emerit
re-

de către Aso- 
din cadrul

festivități,, an
i-a

eme-

HOCHEI. — Pe patinoarul „23 Au
gust" din Capitală s-a desfășurat a- 
seară cel de-al doilea joc interna
țional amical de hochei pe gheață 
dintre echipa României și selecțio
nata secundă a Cehoslovaciei. Ho- 
cheiștii cehoslovaci au obținut victo
ria cu scorul de 5—3 (2—1, 1—0, 
2—2). în primul meci scorul a fost 
egal (4—4).

Aseară s-a înapoiat în Capitală 
cunoscutul tenisman reman 'Ilie Năs- 
tase, care, recent, la Paris, a repurtat 
un strălucit succes internațional, ter- 
minînd învingător în „Turneul cam
pionilor", ultima mare competiție a 
sezonului. Pe aeroportul internațio
nal Otopeni, valorosul nostru spor
tiv a fost întîmpinat de reprezentanți 
ai Federației române de tenis, spor
tivi, ziariști -și numeroși admiratori, 
care l-au felicitat pentru performan
țele obținute în acest an.

FOTBAL. — Pe stad'onul „Karais- 
kakis" din Atena, echipele Nacional 
Montevideo și Panathinaikos s-au 
întîlnit ieri în prima manșă a finalei 
„Cupei intercontinentale" la fotbal. 
Formația greacă înlocuiește, după 
cum se știe, pe cîștigătoarea din a- 
cest an a „Cupei campionilor euro
peni", echipa olandeză Ajax Amster
dam. Partida, urmărită de 45 000 de 
spectatori, s-a încheiat la egalitate 
1—1 (0—0). Autorii 
kouris (min. 48) . 
(min. 51).

Returul va avea 
brie la Montevideo.

golurilor : Fila
și Luis Artime

loc La 29 decem-

ȘAH. — Meciul pretendentelor ia 
titlul mondial feminin de șah, des
fășurat la Kislovodsk între maestrele 
sovietice Alia Kușnir și Nana Alek- 
sandria, s-a încheiat cu scorul de 6,5— 
2,5 în favoarea primei. Astfel, Alia' 
Kușnir a obținut dreptul de a se în- 
tîlni anul viitor cu actuala campioa
nă mondială . Nona Gaprindașvili.

• Cea de-a treia ediție a „Cupei 
campioanelor europene" Ia șah a 
ajuns înaintea ultimei runde, dar 
învingătoarea va fi desemnată, pro-

babil, numai la sfîrșitul turneului. 
Deocamdată, pe primul loc se află 
Veroczi (Ungaria) cu 6,5 puncte (1), 
urmată de Polihroniade (România) 'și 
Gheorghieva (Bulgaria) cu cîte 6‘ 
puncte și o partidă întreruptă fiecare, 
în penultima rundă, maestra român
că Elisabeta Polihroniade, printr-un 
imparabil atac de mat, a învins-o pe 
campioana poloneză Erenska.

• Cu trei runde înainte de termi
narea turneului' de șah
Alehin",
conducă _____ _____ _ _ ______
Leonid Stein cu 9,5 puncte, urmat de 
Smîslov și Karpov cu cîte 9 puncte 
fiecare. Campionul mondial, Boris 
Spaski, ocupă locul 10 cu 7 puncte, 
iar șahistul român Florin Gheorghiu 
se află pe locul 14 cu 6 puncte.

„Memorialul
în clasament continuă să 
marele maestru sovietic

HANDBAL. — Meciurile desfășu
rate în cea de-a doua zi a turneului 
internațional masculin de handbal de 
la Schwering s-au soldat cu urmă
toarele 'rezultate : îugosîavia-Ungaria 
13—12 (13—7) ; R.D. Germană A - 
R.D. Germană B 20—17 (14—6) ; Ce
hoslovacia-Danemarca 24—21 (13—7). 
în clasament conduce echipa Iugo
slaviei — 4 puncte (36—26), urmată 
de R. D. Germană A — 4 puncte 
(34—29).

BOX. — Mexicanul Jose Napoles 
și-a păstrat titlul de campion mon
dial la categoria semimijlocie, învin- 
gînd la puncte, în 15 reprize, pe ame
ricanul Heddgemon Lewis.

TENIS — Competiția europeană 
de tenis pe echipe s-a încheiat la 
Ancona eu victoria selecționatei Ita
liei, care cîștigă pentru prima oară 
trofeu) pus în joc. în finală, tenis- 
manii italieni au întrecut cu 2—1 
formația Spaniei. Nicola Pietran- 
geli (în vîrstă de 37 de ani) l-a în
vins cu 7—9, 8—6, 6—4 pe Juan 
Gisbert, iar Manuel Orant.es a dis
pus cu 6—3, 6—2 'de Adriano Panat- 
ta. în partida decisivă, cuplul ita
lian Pietrangeli-Panatta a cîștigat cu 
4—6, 8—6,. 6—3. 6—4 în fața cuplu
lui spaniol Orantes-Gisbert.

facă 
prin 
ara- 
pre- 

______  _____ _____ de 
Securitate din 22 noiembrie 1967. în
săși viața demonstrează că pentru a- 
sigurarea unei, păci durabile în Ori
entul Apropiat este necesar să fe 
retrase forțele armate israeliene de 
pe teritoriile arabe ocupate, să fie 
respectate independența, suveranita
tea și integritatea teritorială a fie
cărui stat din această regiune, să fie 
găsite soluții corespunzătoare pro
blemei poporului palestinean, în con
formitate cu aspirațiile sale naționale. 
Așa cum este știut, cu diverse prilejuri 
țara noastră și-a exprimat aprecierea 
față de inițiativele și propunerile Re
publicii Arabe Egipt pentru regle
mentarea, pe cale politică, a conflic
tului din această parte a lumii, inclu
siv propunerile privind redeschiderea 
Canalului de Suez, ca și față de răs
punsul pozitiv dat memorandumului 
trimisului O.N.U., Gunnar Jarring, 

, considered totodată că Israelul tre
buie să dea dovadă de mai multă 
flexibilitate și receptivitate în vede
rea rezolvării în mod pașnic a pro
blemelor litigioase, potrivit rezoluției 
amintite a Consiliului de Securitate. 
De altfel, în același spirit. România 
a votat în sprijinul rezoluției cu care, 
la începutul acestei săptămîni, 
s-au încheiat dezbaterile din Aduna
rea Generală a O.N.U. în problema 
Orientului Apropiat. Țara noastră 
și-a reafirmat și în, comunicatul co
mun de la București aceste poziții, de 

'■‘■.■.'câre partea' egipteană a luat act eu 
satisfacție.

O vie expresie a atașamentului 
ferm al celor două state față de 
lupta de eliberare, față de dreptul 
inalienabil al popoarelor la autode
terminare o constituie cererea de în
cetare imediată a războiului si 
intervenției străine în Indochina, de 
respectare a dreptului sacru al po
poarelor din această regiune a lumii 
de a fi stăpîne pe destinele lor, ca și 
exprimarea sprijinului față de cauza 
dreaptă a popoarelor din Angola, Mo- 
zambic iși Guineea Bissau, pentru li
bertate și independență națională, 
condamnarea energică a politicii de 
apartheid și discriminare rasială — 
practici ce reprezintă o amenințare la 
adresa păcii și securității pe conti
nentul african.

Eveniment de importanță majoră în 
evoluția legăturilor tradiționale româ
no-egiptene. vizita, în țara noastră 
a prim-vicepreședintelui guvernului 
Republicii Arabe Egipt, prin rezulta
tele sale fructuoase, constructive, prin 
concluziile evidențiate și pozițiile a- 
firmate, aduce o contribuție de sea
mă la o mai bună cunoaștere recipro
că, la dezvoltarea prieteniei și 
colaborării multilaterale dintre cele 
două țări și popoare, întemeiate pe 
prețuire și respect reciproc, pe dorin
ța comună de a . contribui, ca popoare 
independente și suverane, la promo
varea principiilor de dreptate și ega
litate în raporturile dintre state, la 
statornicirea unui climat al înțelegerii 
și încrederii. Este, de aceea, îndreptă
țită convingerea opiniei publice din 

. țara noastră că ea va deschide noi 
perspective în dezvoltarea relațiilor 
bilaterale, servind, totodată, la cauza 
păcii iși colaborării internaționale.

A. BUMBAC

vremea

Timpul probabil pentru zilele ele 
17, 18 și 19 decembrie. în țară : Vre
mea se menține în general căldu
roasă. Cerul va fi mai mult acope
rit. Vor cădea precipitații slabe1 loca
le, îndeosebi în zona de munte și 
nordul țării. Vînt potrivit. Tempera
turile minime vor fi cuprinse j între 
minus 5 și plus 5 grade, izolat mâi 
coborîte în depresiuni, iar maximele 
intre zero și 10 grade, local ■ mai 

' ridicate. Ceață, seara și dimineața.
In București : Vreme relativ Căldu
roasă. Cerul va fi variabil. Vîht po
trivit. Temperatura în creștere 
ușoară.

/

PRONOEXPRES
Numerele extrase la tragerea nr. 50 

din 15 decembrie 1971
Fond general de cîștiguri : 1 880 386 

lei, din care 767 541 lei report.
Extragerea I : 27 25 24 29 36 32
Fond de cîștiguri : 1 165 722 lei, din 

care 589 876 lei report cat. I
Extragerea a II-a : 26 22 43 14 13
Fond de cîștiguri : 714 664 lei, din 

care 177 665 lei report categ. A.

*

Orant.es


viața internațională
Evoluția conflictului

indo-pakistanez
ALGER Delegația M.A.N. și-a încheiat

Rezoluții privind acordarea 
independenței tuturor țărilor 

și popoarelor coloniale

vizita în Venezuela

NEW YORK 13. — Corespondentul 
nostru transmite : Comitetul pentru 
decolonizare ■ al Adunării Generale a 
O.N.U. a adoptat cu o majoritate co- 
vîrșitoare mai multe proiecte de re
zoluție, pe linia aplicării Declarației 
cu privire la acordarea independenței 
tuturor țărilor și popoarelor coloniale.

Dintre acestea, proiectul de rezo
luție privind activitatea și interesele 
economice străine în teritoriile colo
niale, supus aprobării de un grup de 
17 state, a fost adoptat cu 86 de vo
turi pentru, 7 contra și 13 abțineri. 
Documentul . reafirmă convingerea 
statelor că interesele monopolurilor 
și trusturilor străine care exploatea
ză atit bogățiile, cit-și forța de muncă 
a popoarelor de sub dominația colo
nială constituie un mare obstacol în 
calea aplicării Declarației cu privire 
la acordarea independenței tuturor 
țărilor și popoarelor coloniale. Tot
odată, deploră acțiunile acelor state 
membre ale N.A.T.O, care au dus o 
politică de încurajare a companiilor 
și monopolurilor lor pentru continua
rea întăririi pozițiilor economice ale 
acestora în teritoriile coloniale.

Proiectul de rezoluție elaborat de 
20 de state privitor la teritoriul 
„Papua-Noua Guinee", adoptat în 
unanimitate, cere Australiei, în cali
tate de putere tutelară, să ia toate 
măsurile necesare pentru, asigurarea 
obținerii autoguvernării și indepen-

a

denței poporului din Papua-Noua 
Guinee, prin aplicarea dreptului la 
autodeterminare al acestui popor și 
organizarea de alegeri libere, in anul 
1972. sub supravegherea O.N.U.♦

★
Comitetul Adunării Generale

O.N.U. pentru decolonizare a votat 
o rezoluție condamnind Republi
ca Sud-Africană pentru a fi „re
fuzat continuu" să se retragă din 
Africa de sud-vest, teritoriu în care 
a extins practicile rasiste ale apart
heidului și unde încearcă să insti
tuie crearea de „bantustane" — divi
ziune teritorial' administrativă bazată 
pe criterii rasiale — ceea ce, după 
cum afirmă rezoluția, duce la „dis
tragerea unității poporului și a inte
grității teritoriale a Africii de sud- 
vest", teritoriu al Africii ocupat ile
gal și samavolnic de R.S.A.

DELHI 15 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al armatei indiene, 
citat de agențiile Reuter și United 
Press International, a declarat, că, 
înaintînd în Pakistanul de est, forțele 
indiene au ocupat localitățile Jaydeb- 
pur și Tungi, situate la 30 kilometri 
și, respectiv, la 19 kilometri de Dacca. 
Forțele indiene, care se îndreptau 
spre Dacca din două direcții, au în
cercuit, complet, miercuri, capitala 
Pakistanului de est, a anunțat la 
Delhi un purtător de cuvînt, citat 
de agenția France Presse.

Pe de altă parte, agenția Press 
Trust of India, reluată de France 
Presse și Reuter, anunță că trupele 
indiene ajunseseră miercuri seara la 
aproximativ 3 kilometri de principala 
garnizoană a unităților pakistaneze 
din orașul Dacca.

Un alt purtător de cuvînt indian, 
reluat de agenția France Presse, a 
anunțat că lupte grele se desfășoară 
in împrejurimile localității Khulna, 
„unde forțele pakistaneze opun o 
zistență dîrză".

Postul de radio „AII India" a 
municat că avioane pakistaneze 
bombardat din nou aerodromul 
dian de la Srinagar, în Cașmirl

RAWALPINDI 15 (Agerpres). • 
purtător 
citat de 
declarat 
angajat 
militare 
șutate la. nord de Dacca. Situația la 
Dacca este „foarte rea", a declarat, 
miercuri, la Rawalpindi, purtătorul 
de cuvînt oficial al guvernului pa
kistanez, citat de agenția 
Presse. El a menționat că 
foarte grele se desfășurau in îm
prejurimile capitalei Pakistanului 
oriental și că trupele indiene se în
dreptau spre oraș din diferite di
recții. Un . purtător de cuvînt ofi
cial de la Rawalpindi a informat că, 
la sud de Dacca, în localitatea Khul
na și în împrejurimile ei, forțele pa
kistaneze opun o puternică rezisten
ță trupelor indiene.

Pe de altă parte, postul de radio 
pakistanez a anunțat că aviația pa
kistaneză a bombardat.din nou aero- 
bazele indiene de la Șrinagar și 
Amritsar.

Un 
de cuvînt oficial pakistanez, 
agenția France Presse, a 
că' forțele pakistaneze au 
lupte violente cu unitățile 

indiene helipurtate și para-

France 
lupte

APROPIAT

Berlinul occidentalORIENTUL

La 20 decembrie vor fi semnate

ALGER 15. — 'Corespondentul
■Agerpres, C. Benga, transmite : In
tre societatea algeriană de cercetări 
și exploatări miniere „Sonarem" și 
întreprinderea română de comerț 
exterior „Mineral Import-Export" a 
fost semnat un acord în baza căruia 
Algeria va livra țării noastre, în anul 
1972, 1 100 000 tone minereu de 
fier.

Intr-o declarație făcută cu acest pri
lej ziariștilor,. Tahar Hamedi, direc
torul general al societății „Sona
rem", a relevat că acest acord consti
tuie un important jalon al dezvol
tării continue a relațiilor eeonomico- 
comerciale dintre Algeria și România, 
o nouă premisă a lărgirii cooperării 
dintre cele două țări, atit în indus
tria minieră, cit și in alte domenii. 
■Tahar Hamedi a menționat că acest 
acord conturează perspective îmbucu
rătoare și in ceea ce privește posi
bilitatea deschiderii, în Algeria, a 
unor mine noi sau a reluării activi
tății altora mai vechi, pentru care 
România va acorda asistență tehnică 
și utilajul respectiv.

Rofhânia va livra Algeriei, în 
schimbul minereului de fier, insta
lații de foraj și utilaje miniere.

Convențiile dintre

• G. Jarring pregătește re
luarea misiunii sale • Atentat 
împotriva ambasadorului Ior

daniei la Londra
NAȚIUNILE UNITE 15 (Ager- 

pres). — Gunnar Jarring, reprezen
tantul special al secretarului, gene
ral al O.N.U. în Orientul Apropiat, 
a stabilit contacte cu reprezentanții 
Israelului și Egiptului în legătură cu 
reluarea misiunii sale de pace în 
Orientul Apropiat, informează a- 
genția Associated Press. Un purtător 
de cuvînt al O.N.U. a afirmat, că 
Jarring a început să lucreze la mo
dalitățile de reînnoire a efortului 
său de mediere în lumina hotărîrii 
Adunării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite.

★
LONDRA 15 .(Agerpres). — Am

basadorul Iordaniei în Marea Bri- 
tanie, Zaid Al-Rifai, a fost ușor ră
nit, miercuri, în cursul unui 
tat, anunță agenția Reuter, 
un comunicat al ambasadei 
niene de la Londra. In ciuda 
ample acțiuni polițienești, a 
(at Scotland Yard-ul, atentatorii nu 
au putut fi încă arestați.

aten- 
citînd 
iorda- 

unei 
anun-

U uniicne a iorțe.or patriotice din Cambodgia în timpul unei misiuni de 
luptă

„DECLARAȚIA
încheierea conferinței pe tema

DE LA LIMA"
»J Unitatea latino-americană

LIMA 15 (Agerpres). — La Lima 
au luat sfîrșit lucrările conferinței pe 
tema „Unitatea latino-americană", la 
care au participat delegați ai organi
zațiilor naționale din Argentina, Bra
zilia, Republica Dominicană. Colum
bia. Costa Rica, Mexic, Peru, Uru
guay și Chile. în documentul final — 
„Declarația de la Lima" — se apre
ciază că principalele obiective ale po
poarelor latino-americane sînt conso
lidarea independenței naționale, re
stabilirea suveranității depline asupra 
resurselor lor naturale, coexistența 
pașnică și cooperarea între toate sta
tele latino-americane. unitatea aces-

tora în lupta pentru apărarea dreptu
rilor lor legitime.

în celelalte rezoluții adoptate, 
ticipanții la conferința din cap 
peruană își exprimă solidaritatea cu 
poporul panamez în lupta acestuia 
pentru restabilirea suveranității sale 
depline asupra Canalului Panama și, 
totodată, sprijinul față de măsurile de 
naționalizare a petrolului aplicate în 
Venezuela. Pe de altă parte, rezolu
țiile condamnă măsurile cu titlul de 
represalii adoptate de Statele Unite 
împotriva Ecuadorului, precum și 
presiunile exercitate de S.U.A. asupra 
guvernului din Chile.

BERLIN 15 (Agerpres). — După 
cum informează agenția A,D.N„ 
imputerniciții guvernului R. D. Ger
mane, Peter Florin, secretar de stat 
la Ministerul Afacerilor Externe, și al 
Senatului Berlinului occidental, Ulrich 
Miiller, director senatorial, au con
venit să semneze la 20 decembrie a.c. 
la Berlin Convenția eu privire la 
„facilitarea și îmbunătățirea călăto
riilor și vizitelor cetățenilor din Ber
linul occidental in capitala și pe te
ritoriul R.D.G." și „Convenția între 
guvernul R.D.G. și Senatul Berlinu
lui occidental pentru reglementarea 
problemelor enclavelor prin schimb 
de teritorii", parafate la 11 decem-

In „Trafalgar Square" din Lon
dra a avut loc o puternică de
monstrație împotriva intrării 
Angliei în Piața comună. Par
ticipant» la manifestație, relevă 
agenția France Presse, au venit 
din toate regiunile țării pentru 
a-și exprima dezacordul lor față 

de aderarea la C.E.E.

CARACAS 15. — Trimisul special 
Agerpres, E. Pop, transmite : Dele
gația Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Mihai Dalea, pre
ședintele Comisiei de politică externă 
a M.A.N., a făcut o vizită la Con
gresul Național al Venezuelei.

In incinta Congresului, delegației 
române i-au fost prezentate onoruri 
militare. S-au intonat imnurile na
ționale ale celor două țări.

Oaspeții au fost salutați de pre
ședintele Senatului, Jose Antonio 
Perez Diaz, și președintele Camerei 
Deputaților. Antonio Leidenz. Intre 
președinții celor două camere și dele
gația română a avut loc o discuție. 
„Cunoaștem eforturile constructive 
ale poporului român în ridicarea pa
triei sale, a spus președintele Sena
tului. Sintem convinși că vizita dele
gației Marii Adunări Naționale a 
României aduce o contribuție impor
tantă ia dezvoltarea legăturilor dintre 
țările noastre, la o cunoaștere reci
procă tot mai bună". Conducătorul 
delegației române și-a exprimat con
vingerea că legăturile directe dintre 
reprezentanții popoarelor pot aduce o 
contribuție valoroasă la ansamblu! 
relațiilor dintre ele, la intensificarea 
și dezvoltarea acestora.

Tot în cursul vizitei la Congresul 
Național, delegația română a avut o 
întîlnire cu comisiile de politică ex
ternă ale celor două camere. Dele
gația a fost salutată de senatorul 
Jesus Soto Amesty, președintele Co
misiei de politică externă a Sena
tului venezuelean.

Intre deputății români și venezue- 
leni a avut loc un schimb de păreri 
in legătură cu stadiul actual și pers
pectivele relațiilor dintre cele, două 
țări, subliniindu-se rolul contactelor 
parlamentare în stimularea acestor 
legături.

Delegația română a avut, de ase
menea, o întîlnire cu ministrul de 
externe al Venezuelei, Aristide Cal- 
vani. Șeful delegației române și mi

nistrul de externe venezuelean au 
abordat unele probleme legate de 
perspectivele dezvoltării relațiilor de 
colaborare și de cooperare între cele 
două țări în domeniile economic și 

■ cultural.
La intilniri a participat Octavian 

Bărbulescu, ambasadorul României 
la Caracas.

★
Delegația Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste Româ
nia, condusă de tovarășul Mihai Da- 
lea, președintele Comisiei de politică 
externă a M.A.N., a părăsit 
Venezuelei, Caracas, plecînd 
aerului spre patrie.

La plecare, pe aeroportul 
tia, delegația a fost condusă de se
natorul Jesus Soto Amesty, pre
ședintele Comisiei de politică externă 
a Senatului, și de alți parlamentari.

A fost prezent Octavian Bărbu- 
lescu, ambasadorul României la Ca
racas.

capitala 
pe calea
Maiqtic-

VARȘOVIA 15 (Agerpres). La Var
șovia a avut loc o ședință a Birou
lui Politic ai C.C. al P.M.U.P., în 
cursul căreia au fost analizate moda
litățile de îndeplinire a sarcinilor 
decurgînd din programul adoptat de 
Congresul al Vl-lea al P.M.U.P.

Biroul Politic a hotărît convocarea 
la 20 decembrie a.c. a celei de-a doua 
Plenare a Comitetului Central al 
P.M.U.P., în vederea discutării sar
cinilor organizațiilor de partid pri
vind transpunerea în viață a propu
nerilor prezentate în cursul dezbate
rilor care au precedat congresul și a 
hotărîrilor congresului.

Devalorizarea PARISWASHINGTON

rămîn imprevizibileremediul crizei?

După întrevederea Nixon -Pompidou

Cele cîteva paragrafe 
ale laconicului comunicat 
comun publicat miercuri 
după întrevederea pre-- 
ședinților Nixon și Pom
pidou au fost rezumate 
de presa americană in 
fraza la fel de laconică: 
„dolarul urmează ă fi de
valorizat".

Ilotărîrea de principiu 
privind devalorizarea do
larului — considerată de 
„NEW YORK TIMES" ca 
„o concesie făcută de Sta
tele Unite Franței și res
tului țărilor Pieței co
mune" — și implicațiile 
ce decurg de aci asupra 
relațiilor economice inter- 
occidentale și mai ales a- 
supra economiei S.U.A. e- 
clipsează, in presa ameri
cană, toate celelalte pro
bleme abordate de cei doi 
președinți in timpul celor 
12 ore de negocieri.

Aceștia au subliniat in
să că devalorizarea dola
rului va depinde de reali
zarea unor' acorduri in le
gătură cu reevaluarea al
tor monede occidentale.

Cu cit va fi devalorizat 
dolarul și mai ales cind 
va fi.fixat noul curs al a- 
cestuia sînt principalele 
necunoscute ale complexei 
ecuații a relațiilor econo
mice și comerciale inter- 
atlăntice și interpacifice, 
care urmează a concentra 
din nou atenția „clubului 
celor zece" miniștri de 
finanțe ce se va. în- 
tilni vineri la W ashington. 
„WASHINGTON POST", 
citind surse oficiale ame
ricane, arată că în cazul 
in care se va ajunge în 
cele din urmă la un a- 
cord asupra reevaluării 
altor monede occidentale, 
dolarul ar urma să fie 
devalorizat cu circa 8 la 
sută. Ca urmare, cercuri 
de afaceri americane a- 
preciază că. în urma „al
terării valorii în aur a 
dolarului — pentru prima 
dată din 1934 încoace — 
s-ar confirma renunțarea 
oficială la pretenția con-

ca 
în

siderării dolarului 
principala valută 
schimburile comerciale 
internaționale".

Atrage in același timp 
atenția că problema anu
lării de către Statele U.r- 
nite. a suprataxei de 10 la 
sută, la importuri, deși a 
format obiectul unor am
ple discuții în cursul în
trevederii Nixon-Pompi- 
dou, nu este menționată 
deloc în declarația co
mună. Ea va fi însă dez-

I

s-a 
în

„Mitul biletelor verzi 
spulberat în momentul 
care președintele Nixon a 
acceptat oficial devalori
zarea dolarului, ca o so
luție a crizei monetare. 
Este a doua devalorizare a 
monedei americane din a- 
prilie 1792, data creării do
larului" scrie, ziarul „PA
RIS JOUR", comentînd 
decizia anunțată in urma 
întilnirii din insulele 
Azore. Ziarul amintește că 
prima devalorizare a avut

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI

bătută în cadrul reuniunii 
„clubului celor zece", 
S.U.A. scontind, în schim
bul acestei renunțări, pe 
concesii serioase din par
tea celorlalte țări occiden
tale. Este semnificativ, 
de altfel, că ministrul a- 
merican de finanțe. John 
Connaly, a ținut să pre
cizeze că „deși am căzut 
în principiu de acord a- 
supra devalorizării dola
rului, ne menținem ne
atinse toate opțiunile", 
sugerind astfel posibilita
tea anulării acordului de 
principiu dacii negocierile 
multilaterale nu vor duce 
la un acord acceptabil 
S.U.A. Dincolo de aceste 
aspecte, presa americană ‘ 
își pune întrebarea „in ce 
măsură devalorizarea do
larului și în general reali- 
nierea monedelor occiden
tale va constitui sau nu 
remediul crizei monetare 
interoccidentale", între
bare cit se poate de fi
rească dacă ținem seama 
că in declarațiile și docu- ■ 
mentele oficiale nu se po
menește un cuvînt despre 
cauzele profunde ale~ a- 
cesteia — cheltuielile mili
tare, care înghit fonduri 
uriașe în scopuri nepro
ductive.
c. aeexandroaie

loc în 1934, ca urmare a 
gravei crize mondiale din 
1929—1933, amănunt de 
natură să indice profunzi
mea contradicțiilor mone
tare prin care trece astăzi 
lumea occidentală.

Presa pariziană exprimă 
în gerieral satisfacție față 
de această hotărîre — ce-i 
drept deocamdată numai 
de principiu — pe care 
Franța a reclamat-o cu in
sistență. .Pentru opinia 
mondială — menționează 
'„LE FIGARO" — șeful 
statului francez, este cel ce 
a avut meritul de a fi de
tronat «zeul dolar», conșâ- 
crind principiul devalori- 

. zării sale intr-un text ofi
cial". La rindul său, „LA 
NATION" consideră că a- 
ceastă decizie „a devenit 
posibilă datorită poziției 
ferme adoptate de Franța 
din momentul în care s-a 
anunțat că dolarul a deve
nit neconvertibil".

Subliniind că intilnirea 
din Azore va avea drept 
consecință realinierea. in 
lanț a principalelor mone
de din lumea capitalistă, 
ziarele din capitala Fran
ței pun in evidență că 
„francul nu se va clinti" 
(„FRANCE SOIR"). 
însă si comentatori

lasă să se întrevadă posi
bilitatea unei revalorizări, 
simbolice a francului cu 
2 sau 3 la sută.

Satisfacția care se degajă 
din majoritatea comenta
riilor apărute în ziarele 
franceze este oarecum um
brită de perspectiva unor 
consecințe negative asupra 
vieții economice a unor 
țări occidentale. Astfel, in 
condițiile devalorizării do
larului, se creează posibi
litatea creșterii exporturi
lor americane către Eu
ropa occidentală și Japo
nia, întrucit produsele a- 
mericane vor costa mai 
puțin ; dimpotrivă, prețu
rile pe piața americană ale 
produselor japoneze și 
vest-europene vor spori 
și deci posibilitățile de 
pătrundere pe piața ame
ricană se vor îngusta.

Arătînd că devaloriza
rea dolarului este o con
secință a dificultăților in
terne șl externe ale State
lor Unite, „L’HUMANITE" 
remarcă faptul că „fran
cul, aparent neschimbat, 
va fi în fapt reevaluat in 
raport cu dolarul și, fără 
îndoială, apropiat de mar
ca vest-germană. Această 
dublă deplasare înseamnă 
că compromisul se va face 
în detrimentul comerțului 
exterior și, in general, al 
economiei franceze". Cit 
privește anunțarea unor 
viitoare negocieri comer
ciale între cele două țări.

■ ziarul se întreabă dacă a- 
ceste tratative „nu vor 
deschide Piața comună 
și. în consecință, Franța, 
unei avalanșe de produse 
«Made in U.S.A.»".

Iată așadar că implica
țiile întilnirii din Azore 
nu pot fi încă pe deplin 
prevăzute, mai ales atit 
timp cit nu se cunoaște 
procentajul exact de de
valorizare a dolarului 
Și, implicit, procentajele 
reevaluării celorlalte mo
nede occidentale.

Comisiei Politice a P.C din Honduras
. ■■ 1 . <
TEGUCIGALPA ,15 (Agerpres). — 

Comisia Politică a Partidului Comu
nist din Honduras a dat publicității 
o declarație 'în care denunță campa
nia împotriva libertăților democratice 
și cere guvernului adoptarea de 
măsuri social-economice pentru re
dresarea economică , a țării și îmbu
nătățirea condițiilor de viață ale 
populației —. anunță agenția Prensa 
Latina. In declarație se subliniază 
că politica prețurilor promovată de 
guvern favorizează capitalul privat, 
în timp ce înghețarea salariilor a 
dus Ia scăderea posibilităților ma
teriale ale oamenilor muncii, la a- 
ceasta adăugîndu-se’- creșterea șoma
jului, costul ridicat al vieții, înrău
tățirea situației mașel.or țărănești, ca 
urmare a neaplicării reformei agrare. 
Fenomenele de. criză prin care trece 
în prezent țara, se arată în declarație, 
sînt agravate de exploatarea bogăți
ilor țării și a forței de muncă de că
tre monopolurile străine.

Declarația P.C. din- Honduras chea
mă la adoptarea unor măsuri social- 
economice - în favoarea majorității 
populației și la promovarea unei po
litici externe independente, de prie
tenie și bune .relații cu toate țările.

BOLIVIA

i LA PAZ 15 (Agerpres). — Disen
siunile din cadrul juntei militare in
stalată in Bolivia după lovitura de 
stat din august împotriva fostului 
președinte Juan Jose Torres tind să 
se adîncească. După cum informează 
agenția. Prensa Latina, fostul șef al 
armatei boliviene, generalul Luis 
Reque Teran, care a jucat un rol 
important in evenimentele ce au dus 
la instalarea guvernului Hugo Ban
zer, a fost deferit în mod surprin
zător unei curți marțiale. Motivele 
pentru care Teran se află în fața 
instanței nu au fost încă făcute cu
noscute public.

P. DIACONESCU

REDACTIA Șl ADMINISTRAȚIA i București, Piața „I

al P. C. din Austria
VIENA 15. — Corespondentul

nostru, P. Stăncescu, transmite .: 
După cum informează ziarul „Volks- 
st.imme", la Viena a avut loc o șe
dință plenară a C.C. al P.C. din Aus
tria consacrată examinării situației 
politice din țară după alegerile par
lamentare, planului de muncă al C.C. 
pentru anul viitor, problemelor mun
cii în întreprinderi și ale luptei îm
potriva creșterii impozitelor. Plenara 
a aprobat în unanimitate planul de 
muncă și rezoluția cu privire la si
tuația politică din Austria și a adop
tat o hotărîre asupra muncii comu
niștilor în întreprinderi.

agențiile de presă transmit
0 expoziție românească 

de ilustrație de carte, insu~ 
mînd .un număr de 90 de .lucrări, a 
fost deschisă la Clubul oamenilor de 
cultură din Berlin, sub auspiciile 
Asociației artiștilor plastici din R. D. 
Germană. La vernisaj au fost pre- 
zenți reprezentanți ai ■ C.C. al 
P.S.U.G., Ministerului Afacerilor Ex
terne și Ministerului Culturii, ai unor, 
organizații și instituții centrale, nu
meroși artiști plastici.

în urma alegerilor Pentru 
adunarea municipală a orașului 
Ageo (prefectura Saytama), care 
au avut loc duminică, au fost aleși 
deputați toți cei cinci candidați ai 
Partidului -Comunist din Japonia. In 
felul acesta, P. C. 
tuează pe primul 
dele politice în ce 
de reprezentanți 
municipală din Ageo.

șilor italieni, condusă de președintele 
acestei organizații, Renato Lombardi. 
Premierul sovietic a expus oameni
lor de afaceri italieni părerea guver
nului U.R.S.S. cu privire la posibili
tatea dezvoltării relațiilor economice 
bilaterale și colaborării tehnico-știin- , 
țifi'ce în perioada 1971—1975. relatează 
agenția T.A.S.S.

din Japonia se si- 
loc printre parti- 
privește numărul 
aleși în adunarea

Aproximativ 200 000 do 
funcționari de stat italieni 
au declarat o grevă de 48 de 
ore, în semn de protest față de în- 
tîrzierea adoptării unor măsuri me
nite să amelioreze condițiile lor de 
trai. O grevă similară a avut loc luna 
trecută. Actuala întrerupere a lucrului 
a afectat, in special, serviciile ad
ministrative și pe cele de asigurări 
sociale.

Convorbiri ungaro-iugo- 
SlaV6. Miercuri, la Budapesta, au 
continuat convorbirile între președin
tele guvernului ungar, Jeno Fock. și 
președintele Consiliului Executiv Fe
deral al R.S.F. Iugoslavia, Gemal 
Biedici, care se află în vizită în 
Ungaria. Cu acest prilej, menționează 
agenția M.T.I., s-a procedat la un 
schimb de opinii asupra problemelor 
internaționale actuale și a fost exa
minată dezvoltarea relațiilor bilate
rale.

Tratativele S.2LL.T. se- 
diul Ambasadei U.R.S.S. din Viena a 
avut loc miercuri o nouă ședință de 
lucru din cadrul celei de-a șasea run
de a convorbirilor sovieto-americane 
asupra limitării cursei înarmărilor 
strategice (S.A.L.T.). Următoarea șe
dință a convorbirilor S.A.L.T. va avea 
loc la 17 decembrie.

Congresul al treilea al 
ziariștilor sovietici
cepul lucrările miercuri în Sala 
Ioanelor a Casei sindicatelor din Mos
cova, în prezența a peste 500 de de
legați. La congres participă numeroși 
reprezentanți ai presei străine, între 
care Nestor Ignat, președintele Uniu
nii ziariștilor din Republica Socialis
tă România. în raportul de activitate

și-a în-
co-

Președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., Ale- 
xei Kosîghin, a avut o convorbire 
cu delegația Confederației industria-

Mari inundații au afectat numeroasa.localități din estul Malayeziei, obli- 
gînd autoritățile să evacueze peste 10 000 de persoane

al Uniunii ziariștilor sovietici, pre
zentat de M. V. Zimeanin, este oglin
dită activitatea presei sovietice în 
perioada de la ultimul congres al 
ziariștilor din U.R.S.S. și se relevă 
sarcinile de viitor.

La Pekin s-a deschis, Sn 
prezența lui \Go Mo-jo, vicepreședinte 
al Comitetului Permanent al Adună
rii Reprezentanților. Populari din în
treaga Chină, și a altor persoane ofi
ciale chineze, Expoziția industrială 
iugoslavă.

0 nouă experiență nu
cleară a tost' eEectuat§ de Stajele 
Unite, marți, la poligonul de expf 
riențe din Nevada, a anunțat Corni 
sia americană pentru . energia ato
mică. Cu o putere de ordinul a 
20 000 pînă la 200 000 tone TNT, 
aceasta este a 11-a experiență nu
cleară subterană anunțată de S.U.A. 
în 'cursul acestui an.

Libia a lost exclusă din 
zona lirei sterline - anuntă 
comunicat al trezoreriei britanice, 
dat publicității marți seara, la Lon
dra. De menționat că excluderea 
survine la numai o săptămînă după 
ce Libia a hotărît naționalizarea tu
turor proprietăților societății engleze 
„British Petroleum^

„Cosmos-465". în Uniunea 
Sovietică a fost lansat miercuri sate
litul artificial al Pămîntului „Cos- 
mos-465“, care s-a plasat pe o orbită 
cu apogeul de 1 023 km, perigeul de 
984 km și înclinația de 74 grade. Pe
rioada inițială de rotație este de 1105 
minute.

Cercetările stațiilor sovietice automate
asupra planetei Marte

MOSCOVA 15 (Ager
pres). — Stațiile sovie
tice automate „Marte- 
2“ și „Marte-3“, care 
s-au plasat pe orbite 
perimarțiene la 27 no
iembrie și, respectiv, la 
2 decembrie a.c., conti
nuă cu succes cercetă
rile științifice asupra 
planetei Marte și a 
spațiului cosmic cir- 
cumplanetar, transmite 
agenția T.A.S.S.

Conform programului 
de activitate, cu ajuto
rul sistemelor autono
me de astronavigație,

și 
o-

stațiile „Marte-2“ 
„Marte-3“ au fost 
rientate de așa manieră 
incit, la o comandă de 
pe Pămint, au fotogra
fiat suprafața planetei 
Marte de la distanțe 
diferite. După prelu
crarea fotografiilor la 
bordul stațiilor, ele au 
fost transmise pe P.ă- 
mint prin canale radio.

în timpul zborului, 
menționează agenția 
T.A.S.S., au fost stabili
te 153 de contacte prin 
radio cu stația „Marte- 
2“ și 159 cu stația

„Marte~3‘‘. Au fost 
transmise rezultatele 
măsurătorilor științific 

. ce, date cu privire la 
funcționarea aparatelor 
de bord, la temperatu
ra din compartimentele 
stațiilor ?i s-a efectuat 
controlul parametrilor 
orbitelor celor doi sa
teliți artificiali ai pla
netei Marte. Aceste 
date i-au condus pe 
specialiști la concluzia 
că toate sistemele sta-- 
țiilor „Marte-2“ și 
„Marte-3“ funcționea
ză normal.
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