
Proletari din toate țările, uniți-vă!

Noi și

Congresul

nostru

Să-ți privești 
datoriile de la 

aceeași înălțime 
cu ele

Aflînd, de la primele 
schimburi de replici, că in
ginerul RADU CATRINOIU, 
de la Uzina „Poiana" Cîm- 
pina, este născut pe data de 
1 ianuarie, am fost imediat 
tentat să-1 consider un exce
lent pretext pentru un repor
taj. Speculațiile pe această 
temă, a noului an și a celui 
de al 27-lea pentru el, puteau 
fi, intr-adevăr, nebănuit de 
interesante. Insă biografia 
interlocutorului meu nu mi-a 
mai dat nici un ajutor mai 
departe. Era pur și simplu o 
biografie ca oricare alta : a 
terminat Institutul politeh

nic din Brașov in 1966 și de 
atunci lucrează fără întreru
pere aici, la Cîmpina. Nici 
măcar nu are de gînd să 
plece în altă parte, în alt 
oraș, iar dacă are totuși o 
dorință anume, este și aceea 
mai curînd naiv-romanti- 
că și, în orice caz, inaplica
bilă : „aș mai face încă o 
dată facultatea, însă, cu expe
riența pe care o am acum și 
cu vîrsta pe care o aveam 
atunci".

Profesia sa nu are nici ea 
nimic extraordinar și mag- 
netizant, nu numai pentru o- 
chiul unui necunoscător din 
afară, ci și din modul cum 
relatează el însuși : „Noi 
nu fabricăm și nici nu pro
iectăm tractoare. Le repa
răm numai. Iar în meseria 
mea, asigurind asistența teh
nică în secții, nu știu dacă 
există ceva spectaculos, pent

D. M.

(Continuare in pag. a 11-a)

Fișa pentru 
o carte 

de onoare

Azi, vă prezentăm:

OK.! Ifflffl

Ki!
• 1948 — 60 uteciști; în uzină 

se produceau lacăte.
® 1971 —- 39 organizații de 

bază, cu 1 300 uteciști: produ
sul uzinei, automobilul de te
ren. „ARO-M 461“ este expor
tat în peste 35 de state, din 
toate continentele, printre 
care Belgia, R.D.G., R. S. 
Cehoslovacă, R. P. Polonă, 
R.F.G. si altele.

© Media de vîrstă în uzină 
— 21 de ani; în fiecare an ola
nul de producție a fost înde
plinit si depășit.

Diploma de onoare a C.C. 
al U.T.C., decernată pentru re
zultatele acțiunilor de muncă 
voluntar-patriotică din anul 
1964.

a 650 tineri muncitori înca
drați în 1970 în di/erite forme 
de învățămînt (liceu, școli teh
nice).

e Locul ? pe orașul Cîmpu- 
lung Muscel și locul II ne ju
dețul Arereș, pentru acțiunile 
de muncă voluntar-patriotică 
din anul 1969 — 68 000 ore 
muncă si 875 tone fier vechi.

• 1969 — două Diplome de 
onoare acordate organizației 
de comitetul județean Argeș 
al U.T.C.

« In Belgia „ARO-M 461“ a 
obținut locul I la „Raliul Pă
durilor* și locul II la RaT'îul 
„Infernul sinîrcurilor“, concu- 
rînd cu firme din 8 state și 
avînd c?, rivali reprezentanți 
ai cunoscutelor firme Ford, 
Fiat, GAZ, Land-Rower. Un 
succes al uzinei și, desigur, al 
tinerilor.

n Marea' majoritatea a ca
drelor actuale de ingineri, 
maiștrî și tehnicieni o consti
tuie specialiștii care au înce
put nrir. a fi muncitori ai uzi
nei și elevi 1?. liceul seral.

Ansamblul folcloric mus- 
celean „Carnați*. format mai 
ales din tineri salariați ai u- 
zinei. se bucură de un frumos 
prestigiu în județul Argeș, 
dar a efectuat cu succes tur
nee si în R. S. Cehoslovacă, 
Belgia si Olanda. pregătin- 
du-se acum pentru noi spec
tacole în Elveția și Anglia.

a Animatori principali ai 
norului, brigăzii, echipei de 
dansuri și formației de teatru 
a uzinei — tinerii.

a 1970. în. colectivul expedi
ției românești trans-africană 
au pornit la drum și tinerii 
Constantin Ludu și inr. Ion 
Cataranciuc. din. uzină, îm
preună cu două mașini „ARO
MI 461“.

a Printre delegații 1? Con
gresul al IX-lea al U.T.C. — 
Ion. losifescu. secretarul orga
nizației U.T.C. din secția scu- 
lerie si, totodată, cîștigătorul 
„Cuoei schiorului muscelean", 
ediția 1969—1970.
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Cum pregătim
cadrele pentru
agricultură ?

în jude ful Teleorman se cer
legumicultori, dar se școlari 

zeazâ viitori specialiști
în... îmbunâtdfiri funciare !
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DUPĂ RAIDUL NOSTRU ANCHETĂ 
„ACTIVITATEA DE PRODUCȚIE — 

LA NIVELUL PARAMETRILOR 
ÎNSCRIȘI ÎN PLAN“

SEMNALAM ÎN RAIDUL- 
ANCHETA ORGANIZAT DE 
ZIARUL NOSTRU, PUBLI
CAT MARTI 12 IANUARIE 
A.C. EXISTENTA NEDORITĂ 
ÎNCĂ DIN PRIMELE ZILE 
ALE ANULUI A UNOR DE
FICIENTE ÎN DESFĂȘURA
REA ACTIVITĂȚII PRODUC
TIVE, CAUZATE ÎNDEOSEBI 
DE UNELE ANOMALII PRE
ZENTE ÎN RELAȚIA FURNI- 
ZOR-BENEFICIAR. ÎN DO
RINȚA DE A CONTRIBUI, 
DINCOLO DE CONSEMNA
REA ACESTORA, LA SOLU- 

; TIONAREA LOR CÎT MAI 
RAPIDĂ NE-AM ADRESAT

Nicolae Ceausescu, a primit 
pe ministrul afacerilor externe

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit joi 
dimineața, la Predeal, pe minis
trul afacerilor externe al Repu
blicii Italiene, Aldo Moro.

La primire au luat parte Cor- 
neliu Mănescu, ministrul- aface
rilor externe, Vasile Gliga. ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Iacob Ionașcu, ambasado
rul României în Italia.

Au fost de față Niccolo Mos
cato, ambasadorul Italiei în 
România, și Roberto Ducci, am
basador, director general al 
cerilor politice.

în cadrul convorbirii care 
vut loc cu acest prilej, a
subliniată evoluția pozitivă a re-

Moroal Italiei, Aldo
lațiilor româno-italiene, relații ba
zate pe o îndelungată tradiție de 
prietenie între popoarele român 
și italian, și s-a exprimat dorin
ța comună de a dezvolta legătu
rile și colaborarea între Româ
nia și Italia. Au fost relevate, 
totodată, posibilitățile largi ce e- 
xistă pentru extinderea în conti
nuare, pe toate planurile, a coo
perării bilaterale, în interesul po
poarelor român și italian, al co
laborării și înțelegerii internațio
nale. De asemenea, au fost abor
date unele probleme ale situației 
politice din lume și s-a relevat 
dorința României și Italiei de a 
contribui la stabilirea unor re-- 
lății de bună conviețuire între 
statele europene, în interesul sta-

a a-
fost

tornicirii securității șl păcii pe 
continent.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de cordialitate.

In numele președintelui Repu
blicii Italiene, Giuseppe Saragat, 
ministrul afacerilor externe al Ita
liei, Aldo Moro, a adresat pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, invitația de a 
vizita Italia. Invitația a fost ac
ceptată cu plăcere.

Președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, și soția 
Elena Ceaușescu, au reținut 
la dejun pe ministrul afacerilor 
externe al Italiei și persoanele 
care îl însoțesc.

(Agerpres)

FURNIZORII FAȚĂ
In fa ță cu beneficiarii
IMEDIAT FACTORILOR VI
ZAȚI SI, CONFORM PRO
MISIUNII FĂCUTE, DAM 
ASTĂZI CUVÎNTUL FURNI

ZORILOR

Scuze fără

Agricultura noastră, aflată în
tr-un proces continuu de mo
dernizare, presupune cadre califi
cate care să asigure un ritm ac
celerat creșterii producției vege
tale și animale. Totodată, una 
din cerințele acute ale aoestui 
proces de dezvoltare a agricul
turii o constituie diversificarea 
structurii profesiilor existențe. în 
județul Teleorman, unde agricul
tura ocupă un loc însemnat, ac
tuala structură a profesiilor a- 
grare argumentează în sprijinul 
lărgirii sferei de orientare școla
ră și profesională, mai ales în 
ceea ce privește absolvenții cla
sei a VIII-a ai școlii generale 
din mediul sătesc. In același 
timp, există tendința ca în cele 
57 școli generale de 10 ani e- 
levii să fie îndrumați spre pro
fesiile cu profil agrar. Urmărind 
structura profesiilor agricole din 
județ ce se școlarizează prin re
țeaua Ministerului Agriculturii și 
Silviculturii (a se vedea tabelul 
A, din pag. 3), vom începe cum 
e și firesc, cu cadrele care, se 
pregătesc prin liceele agrico
le. în actualul cincinal vor ab
solvi primele promoții de 
tehnicieni de diferite speciali
tăți. De la început se impune o 
constatare : deși județul este pro
filat pe culturi agricole, în ca
drul cărora legumicultura deține 
un rol important, nu întîlnim, în 
rîndul specialitățlor respective, 
pe acelea de agronomi sau horti
cultori. Se motivează că sînt 
prea multe cadre de agronomi și 
horticultori, dar realitatea este că 
nici cele existente nu sînt folosi
te în producție, ci dețin posturi 
administrative în C.A.P. Direcția 
agricolă județeană trebuie să 
mediteze mai mult asupra speci
aliștilor cu studii medii pe care-i 
are în momentul de față.Pe de 
altă parte, în orientarea școlară și 
profesională a absolvenților cla
sei a VIII-a trebuie să se insiste 
mai mult asupra unui echilibru

mai mult decît necesar între cali
tățile fizice Și aptitudinile pen
tru anumite profesii și ceea ce 
se numește specificul muncii în 
agricultură. în actuala structură 
a profesiilor agrare, ponderea 
fetelor este destul de mare. Mă 
refer, desigur, la liceele agricole, 
unde 2/3 din numărul celor în
scriși îl reprezintă fetele. Pentru 
unele profesii ca, de pildă, con
tabilitate agricolă, merceologie 
prezența fetelor este justificată. 
Nu însă și pentru profesii ca a- 
celea de tehnician pentru îmbu
nătățiri funciare, unde, din 300 
de elevi, 183 sînt fete. Așadar, 
se cere o reconsiderare a modu
lui'în cafe se facă’’ orientarea ■ 
școlară și profesională a absol- I 
venților. Astfel, pentru fete s-ar 
putea avea în vedere posibilita- ■ 
tea calificării lor în profesii ca I

M. CRISTEA

(Continuare în pag. a IlI-a)

Priceperea, pasiunea, atenția în exploatare, iată „combustibilul" cu' 
care funcționează utilajele ultramoderne din dotarea secției ■ pre

lucrări a F.M.U.A. București

12 ianuarie 1971. La Combi
natul chimic din Făgăraș sesi
zarea făcută de ziarul nostru 
privind nerealizarea programu
lui de producție la Fabrica de 
medicamente și produse chimi
ce „Terapia" din Cluj la sorti
mentul cloranfenicol, ca urma
re a neprimirii la timp a dino- 
nitro-etil-benzenului- a. fost ana
lizată cu operativitate.

în aceeași zi au fost expe
diate primele 48. tone, rămînind 
ca pînă Ia data de 16 ianuarie 
să fie livrată întreaga cantitate 
planificata pe luna ianuarie, A- 
nalizind cauzele nerealizării a- 
cestei poziții în 1970, fapt care 
a determinat rămincri în urmă 
Ia Fabrica „Terapia" din Cluj, 
inginerul șef cu producția la 
sectorul organic. Iosif Vlad ne-a 
sdus : ..Contractul cu Terapia 
Cluj a prevăzut pentru 1970 li-

ADINA VELEA

(Continuare în pag. a II-a)

SE POT SIMJI CA „ACASĂ"
LOCATARII CĂMINELOR MUNCITOREȘTI?

La conferința de dare de 
seamă și alegeri a organizației 
U.T.C. de la Uzinele textile 
„Oltul" din Sf. Gheorghe, mun
citoarea Ilona Furi atrăgea a- 
tenția asupra condițiilor de 
viață ale tinerelor care locu
iesc în căminul de fete. Pe scurt, 
iată ce solicitau tinerele munci
toare, o sală de club, televizor, 
bibliotecă și jocuri distractive, 
o recalculare a chiriei, repara
rea ferestrelor, înlocuirea per
delelor, asigurarea unei încăl-

ziri suficiente. De atunci au 
trecut aproape două luni și am 
dorit să vedem cum au fost re
zolvate sesizările locatarelor, 
mai ales că în noul comitet 
U.T.C. există cineva — munci
toarea Esther Balasz — care se 
ocupă de problemele legate de 
cămin.

Atunci cînd este privită din 
exterior, clădirea căminului nu 
poate fi acuzată de neospitali- 
tate, dar trecîndu-i. pragul, im
presia Se schimbă. —

răzbate un puternic miros de 
mîncare. Cauza ? Tinerele Sasz 
Iuliana și Szekely Yryana fac 
mîncare în bucătăria de la etaj 
cu ușa deschisă. Pe coridoare, 
parcă nici nu s-ar fi măturat 
de dimineață, peste tot praf și 
noroi. Fetele își curăță încălță
mintea pe coridor dar fiecare 
susține că a măsurat și că al
tele au uitat să măture. Admi
nistratorul Bella Kota ne spune 
că în fiecare zi are discuții cu 
unele dintre locatare in legă

tură cu aspectele semnalate, 
dar degeaba... Fetele fac tot 
cum vor, iar organizația U.T.C. 
nu-și face simțită prezența. E 
de mirare că asemenea lucruri 
se petrec într-un cămin de fete, 
unde ar trebui să domnească o 
ordine exemplară.

Revenind asupra condițiilor

V. RAREȘ 
O. NEGRU

acoperire
Printre alte „scuze" oferite re

porterului, pentru nerealizarea în 
prima decadă a lunii ianuarie a 
82 de tractoare fizice, conduce
rea uzinei brașovene reclama în 
articolul „Deficiențele din 1970 
se mențin și în această săptămî- 
nă“ din ziarul nostru din 12 ia
nuarie, faptul că Uzina de țevi 
„Republica" din Capitală nu le-a 
livrat în termen materialele con
tractate. Sîntem la laminoriști 
„acasă". Par foarte surprinși de 
afirmațiile beneficiarilor lor de 
la Brașov și se grăbesc să ne de
monstreze contrariul.

— Conform celor două con
tracte încheiate cu Uzina de 
tractoare —. ne spune tov. An- 
geluș Dumitrescu, șeful servi
ciului desfaceri, concretizindu-nc 
cele relatate cu documentele 
respective, trebuie să le livrăm

Discernămînt 
si fermitate in 
elaborarea 
temelor de proiect

Așa cum se afirma în artico
lul „Nc-am împotmolit la... cal
car" din ziarul nostru din 12 ia
nuarie. o importantă lucrare de 
investiții vizind dublarea capa
cității secției de bare trase și 
modernizarea acționării lamino
rului de profile a Uzinei „Oțelul 
roșu", va fi mult aminată peste 
termenul inițial. Beneficiarul 
pune totul pe seama Institutului 
de proiectări laminoare Bucu
rești care, „deși iși asumase 
sarcina predării documentației 
Ia finele anului 1970 nu a res
pectat acest termen" — spun to
varășii de la ..Otelul roșu". Din 
discuțiile cu șeful de proiect, in
giner CONSTANTIN FLOARES. 
cu conducerea institutului, insă.

R. LAL L. R.
(Continuare in pag. a II-a) (Continuare in pag. a II-a)

^v//zz//z/sz/zzzzzzzzz/z//zz//zs/zz////z///zzz//////z/z/zzz//zzz///////z/zzz/szz/{

DIFUZIA
RĂSPUNDERII

de ACULIN CAZACU

urmă, predominați mai mult și mai intens ca 
omniprezența înțelepciunii colective a partidului 
inserția mîinii sale sigure în miezul prefacerilor 
cunoscut lansarea largă și metodică în practică, 
ideilor de perfecționare multilaterală și de echi-

De la ușă (Continuare în pag. a Il-a)• ••••••••••

Continuare în pag: a lll-a)

ILIE COMAN

Cei trei tineri de la INOX 
în timpul „haltei" la Expres

nurile, a atribuțiilor care îi revin. El c 
fenomen destul de larg răspîndil: acel

către niciunde...
Gara de Nord. Plecări șt 

întoarceri. Uneori un buchet 
de flori purtat cu degete în
ghețate. Uneori o îmbrățișa-, 
re zgomotoasă și surâsul pier
dut al cuiva care vrea să trea
că mai departe.

...Călători către niciunde, 
întîrziind sub acoperișul de 
sticlă adunat în unghiuri în
șelătoare, în sălile de aștep
tare, în restaurant, dincoace 
de sticla cu tăieturi rotunde 
a biroului de informații, în 
dreptul tonetelor unde se 
vînd ziare, țigări, loz în plic, 
ciocolată —, pîndind limbile 
greoaie ale ceasornicelor și

sunetul vocii crainicei ascuns 
printre stinghiile de neon și 
fier, povestind grăbit plecări 
și întoarceri apropiate.

Și, iată, la ora la care în
cepem raidul, ora 22,15, o 
parte doar din brigada Oles- 
cu, Maria și Dumitru Olescu, 
Simion Olescu și Ion Stă- 
noaie de la Energo-montaj,

tinichigii și instalatori (ceilalți 
20 de membri ai brigăzii sînt 
așteptați după miezul nopții), 
se pregătesc să plece pe șan
tierul de la Palas.

...Dar iată că, ceva mai tîr- 
ziu, în jurul orei 23, încep 
să apară și. altfel de călători: 
călători către niciunde. Ii 
recunoști după felul cum se

Foto-
anchetă

vîntură dintr-un loc in altul 
cu palmele înfundate în bu
zunare, căutînd parcă ceva 
anume, un loc al liniștii pre
făcutei lor așteptări și plecări, 
și neîntîlnind decît ușa. pri
mitoare a restaurantului sau 
a bufetului expres.’ Tinărul 
din instantaneul nostru, abia 
a ieșit din spital, și-a cumpă
rat, ce-i drept, bilet de tren 
pentru Miercurea-Ciuc, dar 
n-a mai apucat să plece, și

nici n-a .mai plecat în acea 
noapte, pentru că, „dezilu
zionat sentimental", cum 
turisește, neavînd bani,

măr-

Foto anchetă realizată
CONSTANTIN STOICIU

VASILE RANGA

MARIA REPCIUC

Anii din 
oricind, de 
nostru, de 
sociale, au 
în viață, a 
tate socială. Extrase ain cadrul programatic al partidului, 
aceste idei se îngemănează și dobîndesc, zi de zi, o forță 
materială prin extensia răspîndirii și cuprinderii lor în mase. 
Operă colectivă prin excelență, finalizată prin dinamizarea 
resorturilor autentice ale democrației, perfecționarea socie
tății noastre solicită instituirea fermă, la orice loc de muncă, 
a unui angrenaj amplu al răspunderii comunitare cu cea 
individuală. Investite cu atributul finalității, actele majore 
ale perfecționării sociale presupun o „diviziune" armonioasă 
a răspunderilor, pe toate palierele activității economice, cul
turale, politice etc. Diviziune, în fapt, imposibilă în afara 
reversului său profesional, cel al competenței. în jocul dia
lectic dintre răspundere și competență se naște inițiativa, 
capacitatea de orientare, puterea de sinteză și în genere — 
tot ansamblul de calități care îl fac capabil pe individ să 
se judece pe sine lucid și să acționeze asupra mediului săă 
în termenii de eficiență, randament, progres.

Tocmai de aceea nu-mi pot înfrîna o reacție negativă la 
opinia sau comportamentul celui care, situat pe una sau alta 
dintre treptele funcționale ale ierarhiei de serviciu, își ima
ginează poziția ce-o deține ca pe un dat privat ce trebuie 
conservat cu orice preț, expus cît mai puțin sau chiar deloc 
oricăror periclitări, chiar dacă viața o cere. Individul de 
acest tip refuză, de cele mai multe ori tacit, să se angajeze 
plenar, necondiționat, în exercitarea deplină, pe toate pla
nurile, a atribuțiilor care îi revin. El generează, astfel, un 
fenomen destul de larg râspîndit: acela al difuzării în sus 
a răspunderilor, spre trepte ierarhice superioare. Am întîl- 
nit, de pildă, și nu o dată, în. diferite întreprinderi, ingineri 
șefi de secție, la nivelul cărora ajungeau spre soluționare 
probleme ce ar fi trebuit să intre, evident, în componența 
maistrului sau chiar a șefului de echipă. Dominat de fluxul 
de informații netriate, neselectate, ce-l asaltează de jos, 
inginerul se îndreaptă — la rîndul său — spre conducerea 
tehnică sau administrativă a întreprinderii, la început sub 
forma unei consultări în legătură cu decizia ce ar trebui 
luată dar, treptat, cu o obișnuință ce se va exprima, în 
cele din urmă : în „pasarea" cadrului celor mai multe dintre 
decizii în sus, pe un unghi ce se închide la director. Dacă 
se închide căci uneori asistăm și mai departe la o difuzie 
a răspunderii spre centrala industrială sau minister. Feno
menul acesta, asociat adesea unui anume „fetișism al func
ției", precum și a unei înțelegeri deformate a principiilor 
elaborării colective a deciziilor, izvorăște — cred — din 
minusuri adînci ale pregătirii profesionale, din cariile sub
stanței intime a competenței, cărora se asociază — de cele 
mai multe ori — un fond moral defectuos.

Răspunderea — tratată uneori doar ca un. concept etic — 
este prin dinamismul și complexitatea conținutului său o rea
litate polivalentă și multidirecțională. Ea traversează zone 
foarte variate ale personalității, are o reacție inversă la 
unidimensionalizare. Admit doar acel dinamism al răspun
derii care se bazează pe o delimitare riguroasă >a „spațiilor 
de variație" a competențelor, care angajează global per
sonalitatea și curajul, siguranța de sine și autoconștiința va
lorică, spiritul inovator. Principiul, răspunderea personală nu 
se sustrage ideii de activitate colectivă, ci potențează spi
ritul colectivului, îi dezvăluie fațete noi. Cel care gîn- 
dește altfel nu face decît să se ascundă în dosul unor prin-

(Continuare în pag. a II-a)
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în prima decadă a lunii martie, 
comanda de 96 900 perechi talpă 
matrițată să fie expediată în 
întregime pentru a putea intro
duce în lucru ceva mai repede 
talpa cerută de Clujeana.

— De ce doar 40 000 în ianua
rie ?

— In primele zile matrițele 
trebuie să fie folosite pentru 
talpa cerută de Clujeana. Pen
tru Alba Iulia, am început să 
producem abia din 8 ianuarie. 
S-au pierdut citeva zile cu lan
sarea noii comenzi cu pregătirea 
matrițelor etc. care nu se puteau 
recupera cniar atît de ușor.

Dar, repetăm, și noi, toată si
tuația de acum, toate neajunsu
rile create mai ales la benefi
ciar puteau fi evitate prin în-

injecție pe care abia am pro- 
curat-o' la intervenția Comite
tului de Stat pentru Economia 
și Administrația Locală de 
altă întreprindere echipată 
uh utilaj asemănător".

Lăsăm comentariile de 
parte privind temeinicia 
astfel de explicații, 
face, organele locale șă le in
terpreteze cum vor. Important 
este faptul că tn momentul 
față lucrurile s-au ‘ 
simțitor Deși planul de livrări 
pentru Oțelul Roșu cu calcar pe 
luna ianuarie 
in prima decadă a acestui an, 
au fost trimise deja 800, recupe- 
rîndu-se astfel, o bună parte 
din cantitatea rămasă restanță 
în luna decembrie.

I. DANCEA

la
CU

O 
unor 

Se poate,

de
îmbunătățit

este de 1 500 tone

Scuze fără
acoperire

bui să prevadă eșalonarea pre
cisă, eventual decadal, a terme
nelor pentru expedierea materia
lelor, nelăsîndu-se astfel posibi
litatea livrării lor la voia intim- 
plării.

D

(Urmare din pag. Z) Discernămînt
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tot Ia 31 
3 tone 
trecute, 
ianuarie 
de obli-

Una din întreprinderile amin
tite în articolul „Dificultățile 
din 1970 se mențin și în aceas
tă săptămînă", pentru că a creat 
greutăți în aprovizionarea Uzi
nei „Tractorul" Brașov, Combi
natul siderurgic Hunedoara, nu 
a livrat la timp unele mărci de 
oțeluri contractate. Ne-am adre
sat cu această observație criti
că inginerului Ionel Dobrin. di
rectorul comercial al combina^ 
tului :

— Considerăm că nu a fost 
suficient de documentat cel care 
a făcut această afirmație, ne-a 
declarat dumnealui. Nu avem 
nici o restanță față de ■benefici
arii noștri din Brașov.

— La oțelul OLCX5X rotund 
90 la care se face prima refe
rire. termenul de livrare a celor 
42 lone contractate pentru acest 
trimestru este 31 ianuarie. Nu
mai dacă depășim această dată 
pot exista motive .de îngrijora
re. La OLC 55X rotund 90 tre
buie să livrăm 45 tone 
ianuarie. Am expediat 
încă la sfirșitul lunii 
rămînînd ca pînă la 31 
să ne achităm integral
gatiile asumate. Tn aceeași si
tuație se află oțelul 18MOC N*3 
patrat 120 : din totalul de 490 
tone contractate pe semestrul 
I. 80 tone au termenul de livra
re 31 ianuarie. 10 tone au fost 
livrate încă înainte de începe
rea anului. Cît despre cealaltă 
marcă amintită. OLC 5OX cojit 
rotund 160, precizăm că în con
tract nu e prevăzut nimic pen
tru acest trimestru. De altfel, 
vrem să informăm pe această 
cale uzina din Brașov că ne-am 
pregătit si organizat 
programele de fabricație, 
vom livra toate contractele 
conformitate eu termenele 
contract metalul destinat 
ducției de tractoare.

în această dispută de la 
tantă. s-ar părea că ambii ] 
teneri ar avea dreptate. ____
„Tractorul" pentru câ duce lip
sa unor cantități din oțelurile 
amintite iar Combinatul din 
Hunedoara pentru că, formal, 
nu poate fi acuzat că nu și-a o- 
norat obligațiile contractuale. 
Unde se găsește atunci „călcîiul 
lui Achile", pentru că un punct 
vulnerabil trebuie să existe, de 
vreme ce „Tractorul" nu-și poate 
desfășura activitatea normală 
din cauza lipsei de metal? Ea se 
află după părerea noastră, în im
perfecțiunea contractelor — ceea 
ce provoacă o interpretare a lor 
diferită — care, privite de la ter
menul final pînă la care trebuie 
livrat produsul, termen fixat cu 
consimțămintul ambelor între
prinderi. Totuși. Combinatul si
derurgic din Hunedoara ar tre
bui să știe că pînă lă 31 ianuarie 
activitatea unei întreprinderi nu 
poate stagna....

temeinic. 
incit 

în 
din 

pro-

dis-
par- 

Uzina

A. B.

Ce era
să facem ?

încălțăminte „Ar- 
Alba Tulia, nu-și 
în întregime pla- 
zile întrucît fabri-

Fabrica de 
deleana" din 
poate realiza 
nul în aceste 
ca de talpă si încălțăminte din
cauciuc Drăgăsani nu-i livrează 
zilnic cele 1 200 perechi talpă 
matritată de care are nevoie.

— Situația de acum, ne spwne 
merceologul GH. POPESCU, din 
partea furnizorului, putea fi e- 
vitată din capul locului dacă 
contractul de livrări, dintre ndi 
și beneficiar era încheiat cu a- 
vizul ambelor părți pînă la 15 
decembrie cind trebuia să le a- 
vem deja pentru a putea lansa' 
producția primelor zile ale nou
lui an. Lucru posibil întrucît 
Fabrica de încălțăminte ..Arde
leana" a trimis înainte de 1 de
cembrie 1970 Centralei industria
le de prelucrare a cauciucului 
și maselor plastice din Bucu
rești, de care aparține și uni
tatea noastră comenzile cu nece
sarul de talpă și ordinea lor de 
livrare. La noi nu au ajuns insă 
decît în 19 decembrie, dată pină 
Ia care nu aveam de unde să 
știm că fabrica de încălțăminte 
din Alba Iulia aștepta din pri
mele zile ale anului 
matrița tă.

— întreaga noastră 
pentru luna ianuarie,
inginerul SABIN DICULESCU, 
directorul F.T.I.C., era deja o- 
cupată prin contractul încheiat 
la 8 decembrie 1970. conform 
căruia ne obligam să livrăm Fa
bricii de pielărie și încălțăminte 
„Clujeana" 48 200 perechi talpă 
matrițată. Ce era să facem 7 în 
23 decembrie i-am anunțat pe 
cei din Alba Iulia că nu putem 
începe livrările decît în februa
rie.

— Totuși, le-ați trimis o a- 
numîtă cantitate de talpă ma
trițată.

— Da, le-am trimis pină 
prezent 8080 perechi, pentru 
in urma intervenției celor de 
Clujeana am primit pe data
5 ianuarie o telegramă prin 
care ne anunța că sînt de acord 
să le livrăm cantitatea de talpă 
contractată incepînd cu trimes
trul II. Fabrica de încălțăminte 
din Alba Iulia. face parte din 
Combinatului de pielărie și în
călțăminte patronată de Clujea
na, de aceea s-au putut aranja 
lucrurile in acest fel. Situația 
se va redresa in sensul că pînă 
la sfirșitul'Ttmti vom putea tri-. 
mite în jur de 40 000 de perechi 
talpă matrițată din cele 48 000 
pe care ni le cer urmind ca pină

1971 talpa

capacitate 
precizează

în 
că 
la 
de

în această lună 82 tone țeavă 
trasă și 136 tone țeavă laminată 
la cald. Din primul sortiment 
le-am expediat pînă acum o can
titate de trei tone iar din cel 
de al doilea, 44 tone.

și fermitate
ti

t
I

*

FURNIZORII
FATĂ ÎN FAȚĂ 

CU BENEFICIARI!
cheierea contractului
Intervențiile de acum
face atunci mult mai________
bele părți aveau numai de cîști- 
gat din asta.

din timp, 
se puteau 
bine. Am-

IUSTIN MORARU

primele zeci de
Să lăsăm
onorarea
contractelor
la discreția unei
cisterne ?

■

Arătam cu două zile în urmă 
într-un articol că. cunoscuta Fa
brică de medicamente „Terapia" 
din Cluj întîmpină serioase di
ficultăți în realizarea sarcinilor 
de plan la unele sortimente din 
cauza materiei prime — cianura 
de sodiu livrată neritmic și în 
cantități insuficiente de Com
binatul petro-chimic Pitești. 
Furnizorul trebuia să expedieze 
eșalonat pe adresa „Terapiei" 
pînă la 15 ianuarie 6 tone cia
nură de sodiu cu concentrație 
de 100 la sută dar pînă la ora 
actuală la beneficiar au sosit 
doar 1,33 tone și acestea abia 
în data de 8 ianuarie, cînd ele 
erau necesare din 4 ianuarie. 
De ce ?

Ne răspunde tovarășul 
ner GH. MANEA, director 
mercial al Combinatului 
chimic Pitești.

— Inițial cianura de 
era livrată sub formă de 
te astfel incit transportul ei nu 
constituie o problemă. Defectîn- 
du-se compresoarele care exe
cutau brichetarea cristalelor de 
cianură de sodiu, sîntem nevoiți 
ca pînă la repararea lor (fiind 
importate este o chestiune de 
durată) să o livrăm sub formă 
de leșie cu concentrație de 30 
la sută. Nu avem însă decît o 
autocisternă care deservește ațît 
Clujul cît și Baia de Arieș, 
cind ar fi necesară cîte una 
pentru fiecare. O autocisternă 
care se defectează destul de des 
și nu putem să expediem ritmic 
cianura așteptată de beneficiar 
și acum, este defectă. Abia 
mîine va putea pleca într-o 
nouă cursă. Astfel nu ne putem 
onora obligațiile față de benefi
ciar chiar dacă avem în 
198 tone cianură de sodiu 
concentrație 
care putem 
cisterne.

— Ce ați 
pune capăt

— Se află în curs de execu
ție o autocisternă cu o capacita
te de 50 m.c. care ne va scoa
te pină la sfirșitul trimestrului 
din acest 
însă ; să 
tractelor 
terne ?

de 30 la 
umple 40

ingi- 
co- 

petro-

sodiu 
briche-

stoc 
de 
cusută 

de auto-

pentru aîntreprins 
acestei situații ?

impas. Ne întrebăm 
lăsăm onoarea

Ia discreția unei
con- 
cis-

■

M. I,

îmbunătățit
simțitor
La critica făcută privind li

vrarea insuficientă a calcarului 
de către cariera de piatră de 
Ia Ilerculane. uzinelor din Oțe
lul Roșu, inginerul șef al di
recției județene de industrie 
locală din Reșița, tovarășul ingi
ner TRAIAN SUCIU ne-a expli
cat : „Intr-adevăr, noi am rămas 
restanțieri încă de. anul trecut, 
cu 1 700 tone de calcar datorită 
unor cauze obiective și subiec- ■ 
tive. In acea perioadă au fost 
semnalate multe absențe nemo
tivate la cariera de piatră amin- 

■ rită; -iar timp de trei- sSptămîrti 
unui utilaj foarte important în 
mersul producției, unei autoîn- 
cărcătoare i-a lipsit pompa de

In elaborarea
temelor de proiect

(Urmare din pag. 7)

PROMISIUNILE NU... CINTA

tone restante
(Urmare din pag. Z)

reiese că vinovat de întîrzierea 
predării documentației se face, 
dimpotrivă, beneficiarul.

— Noi. precizează șeful de 
proiect, în baza temei elaborate 
de Ministerul Industriei Meta
lurgice și Centrala siderurgică 
Reșița am întocmit studiul tefi- 
nico-economic pe care l-am pre
dat în luna septembrie 1970. La 
ședința conducerii centralei și a 
M.I.M. pentru avizarea și dis
cutarea studiului. observațiile 
care s-au făcut vizau nu studiul 
în sine, cum ne așteptam, ci tema 
studiului. Rezultatul : (ema a 
fost total modificată față de 
prinia variantă pe baza căreia 
I.P.L. întocmise studiul. Initial, 
avuseseră in vedere o trăgăto- 
rie de bare cu livrarea în bare 
ea apoi să se gindcască la solu
ția unei trăgătorii cu livrarea în 
colaci. în 16 decembrie 1970, 
M.I.M. a întocmit în acest spi
rit o nouă temă care a fost 
zată de Uzina „Otelul roșu" 
Centrala siderurgică Reșița 
18 decembrie 1970. Pentru
noi să începem elaborarea unui, 
nou studiu ar fi trebuit să pri
mim în prealabil avizul oficial 
al M.I.M., dar nici pînă astăzi 
nu ne-a sosit. In aceste condiții 
de revenire a beneficiarului a- 
supra temei pe care el însuși o 
elaborase, de tergiversare a a- 
vizărilor legale nu vedem cum 
am fi putut să Ie întocmim do
cumentația in 1970. Cu toate a- 
cestea institutul nostru lucrează 
deja Ia întocmirea studiului pe 
baza noii teme, și el va fi pre
dat pînă la sfirșitul lunii fe
bruarie.

Comentariile sînt inutile. Din

vrarea unei cantități de 200 tone 
mononitritoluen benzen, supli- 
mentindu-se la finele trimestru
lui II cu 67 tone, modificat în 
cursul lunii noiembrie la canti
tatea de 247 tone, din care s-au 
realizat doar 220 tone pînă la 
finele anului. Nerealizarea în
tregii cantități planificate se 
datorează faptului că materia 
primă necesară pentru îndepli
nirea acestui sortiment pe 1970 
ă intrat în uzină doar la 30 de
cembrie. Înlăturînd posibilitatea 
realizării sarcinilor planificate. 
Amintim că. sarcina aprovizionă
rii cu materie primă revine Di
recției generale de aprovizionare 
din cadrul Ministerului Indus
triei Chimice".

Ce părere are forul tutelar 
despre acest mod de rezolvare ? 
Ce măsuri s-au luat pentru ca 
în anul 1971 să nu se mai re
pete astfel de situații ? Iată 
întrebări pe care le lăsăm des
chise, dorind mai ales ca răs
punsul să se manifeste concret 
în soluționarea operativă a pro
blemelor ivite.

— Există totuși o anumită în- 
tîrziere mai ales la primul sor
timent. Sînteți de acord, că trei 
tone într-o decadă nu reprezintă 
o treime din cantitatea contrac
tată, cum ar fi fost firesc, dacă 
s-ar respecta cuvenita ritrpicita- 
te a livrărilor ?

— Privind astfel lucrurile, a- 
veți dreptate, dar trebuie să ți
neți seama că țevile trase la rece 
au un ciclu lung de fabricație, 
care durează minimum 15—20 
de zile, deci ne era imposibil să 
le livrăm mai mult în prima de
cadă. Pînă la finele lunii, con
tractele noastre vor fi onorate în 
întregime..

Un astfel de angajament nu-i 
încălzește pe beneficiari. Dacă 
răsfoim avizele de expediție ale 
uzinei constatăm că absolut toa
te sînt datate în zilele de 7—11 
ianuarie. Un vagon cu materia
lo străbate distanța București— 
Brașov în circa 3 zile. Așadar, 
constructorii de tractoare, se poa
te spune, n-au folosit în prima 
decadă a lunii ianuarie nici o 
bucată de țeavă din cele livra
te de Uzina „Republica", pentru 
că ele n-au sosit la timp. Răs
punderea revine furnizorului. O- 
hligatiile contractuale se cer o- 
norate în ritmicitatea eptimă a _________ v
/.’■riduc-id, ou mairrudtă.-solicitu- pav'ea beneficiarilor de investi- 
diue față de pevode beneficiarii- ții se impune mai mult discer-
lui. Ce s-'at~ ^ț'mțdrr dacă tcAi nămint. mai multă fermitate îri

stabilirea în toate detaliile a 
profilului și caracteristicilor o- 
biectivelor pe care și le propun, 
pentru ca temele înaintate pro
iectului să fie complete și defi
nitive. Revenirile ulterioare im
plică pagube considerabile pe 
care le suportă în ultimă instan
ță economia națională.

furnizorii de materiale “tir ami
na expedierea acestora pentru 
ultimele zile ale lunii ? N-ar 
mai fi desigur, posibilă realiza
rea în termen a producției, iar 
consecințele le cunosc și lamino- 
riștii de la „Republica". Un viciu 
au înseși contractele. Ele ar tre-

vi-,

la
ca

Mă numesc Doina Oltean și 
sînt elevă în anul III la Liceul 
pedagogic din Năsăud. îmi place 
să tint. Cînt în formația de mu
zică ușoară a școlii din anul I. 
Am susținut spectacole, cu cole
gii, în localitate și în împrejurimi, 
fi ne-am bucurat de succes. Am 
participat și la concursul „Cupa 
de cristal" organizat în anul tre
cut de către Consiliul județean al 
sindicatelor Bistrița-Năsăud, ocu- 
pînd locul I. Am fost invitată la 
Festivalul interjudețean de muzi
că ușoară „Florile Ceahlăului" 
care a avut loc în perioda 8-12 
iulie la Piatra Neamț. Vă-nchi- 
puiți emoția pe care am acut-o 
in fața cunoscuților interpreți 
Angela Similea, Nicolae Suciu, 
Marcel Roșea, George Brener. 
Mariana Milea. Am cîntat... cu 
sufletul și am obținut Premiul 
special al orașului gazdă — un 
aparat de radio, și asigurări 
că-mi va fi expediat la adresa 
indicată. Am așteptat. Zadarnic. 
Nici cu telefonul nu am rezol
vat nimic. Am primit promisiuni. 
Dar din păcate promisiunile nu- 
cîntă. Vă cer ajutorul dv. Doresc 
acest premiu, primul meu trofeu 
într-o competiție organizată la 
nivel republican.

Ai dreptate, Doina. Promisiuni
le doar îneîntă. Dar la dumneata 
nici de aceasta nu mai poate fi 
vorba. Lansăm acest apel spre 
organizatori și sperăm ca „unde
le" să fie cît mai scurte. Să aș
teptăm I

hrănim cu lapte, (ca și alți co
pii) dar nu avem de unde-l lua. 
Pînă la Năvodari unde există pia
ță și chioșcuri alimentare este o 
cale lungă. Ar trebui să renunțăm 
la școală, să plecăm dis-de-dimi- 
neață la drum ca să putem reve
ni la ora 11. Părinții nu pot face 
acest drum pentru că muncesc. 
Există și la noi un chioșc deschis 
nu de mult, dar acolo se vînd 
numai băuturi. Spuneți-ne ce să 
facem

...Sa facem un apel la tovarășii 
din consiliul popular comunal, 
un apel care-să le amintească de 
responsabilitățile directe 
aprovizionarea

pentru
normală a satului.

ALCOOL LA... 2 ANI ?

Titlul aparține exclusiv redac
ției. Ne-am gîndit la formulare 
după ce am citit scrisoarea celor 
4 frați Bădescu din satul Lumi
na, comuna Ovidiu, județul 
Constanța. Iată ce spun aceștia : 
„Laptele este, după cum se știe, 
un aliment indispensabil în hra
na; copiilor mici. Sora ■ noastră 
Aurica are 2 ani. Trebuie să

VINERI, 15 IANUARIE 1971
• 10,00—11,30 Emisiuni-lecție 

pentru lucrătorii din agricultură
• 17,00 Deschiderea emisiunii. 
Teleșcoală • 18,00 Căminul • 
18,50 Revista economică TV. • 
19,10 Tragerea Loto • 19,20 1001 de 
seri — emisiune pentru cei mici
• 19,30 Telejurnalul de seară • 
20.00 Film artistic : „Feldmareșa- 
la“ • 21.40 Mai aveți o întrebare ? 
a 22,40 Telejurnalul de noapte.

LOCUITORII 
SÎNT

DIN VOINESTI 
NECĂJIȚI

ne scrie un cores-.Comuna
pondent din județul Dîmbovița — 
are sportivi huni și o valoroasă 
tradiție. Mai demult, pe malul 
Dîmboviței a fost amenajată o 
bază sportivă, singura pe care 
tinerii din comunele vecine sus
țineau întreceri la fotbal, hand
bal, rolei, atletism. Tot aici echi
pa de fotbal a asociației sporti
ve „Dîmbovița" se antrena și se 
disputau meciurile oficiale din 
cadrul campionatului județean. 
Astea. sînt însă de domeniul tre
cutului. Pentru că într-o zi, sub 
șenilele tractorului, baza sportivă 
care aparținuse asociației prin 
decizia nr. 13 a Comitetului exe
cutiv al consiliului popular, a 
dispărut Nu este un fapt izolat, 
scrie corespondentul. A mai exis
tat o bază care la fel a fost des
ființată (atunci din motive obiec
tive). S-a dat în schimb un sfat: 
„faceți alta !“ Ușor de zis, greu 
de făcut. Și apoi de ce acest joc 
de-a uite baza, nu e baza ???

Ni se răspunde
CATALINA BALAN — co

muna Aluniș, juchPrahova. Ne-ați 
relatat c,ă II ani de zile tătăl.dyj 
nu și-a amintit că are o .fiică, vi 
înțelegem tristețea și dorința de 
a afla cîte ceva despre el. Inspec
toratul general al miliției — Di
recția evidența populației — ne-a 
comunioat locul unde-l puteți

URSUL ȘI PĂPUȘĂ ■ rulează la 
Patria (orele 9; 11,30; 14; 16,30;
19; 21,15), Capitol (orele 8,45: 10,45; 
12,45; 15; 17.15), Favorit (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16: 18,15; 20,30).

CRIMA ȘI PEDEAPSA : rulează 
la Capitol (ora 19,15).

CTNTECELE MARII : rulează la 
Luceafărul (orele 
16; 18,30; 20,45).

B.D. INTRA IN 
lează la Central 
13,30;

ACȚIUNE : ru- 
__ _____  (orele 8,30; 11;

___  16; 18.30: 21). Gloria (orele 
9,30: 12; 15: 17.30; 20). Modern (ore
le 8: 10,30: 12,45: 15.30: 18,15; 21).

GENOVEVA DE BRABANT: 
rulează la București (orele 8.30; 
10,30; 12,30; 14,30; 16,45; 19; 21),
Victoria (orele 8,30; ■ 10,30: 12.30:
14,30: 16,30).

ȘARADA:
(orele 8;
Feroviar
18.30; 21).
13,30; 16;
9: 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20.45).

SEMNALE PE DRUM : rulează 
la Victoria (orele 18: 20,30).

PRIMUL CURIER : rulează
Lumina (orele 18.30: 20,30).

CAPCANA : rulează la Lumina 
(orele 9.15: 11,30; 13,45: 18).

rulează la Festival 
10,30; 13; 15,30; 18,15; 21) 
(orele 8,30; 11; 13,30: 16; 
Excelsior (orele 8.30; 11; 
18,30; 21). Melodia (orele

la

FABLIO MAGICIANUL : rulea
ză la Doina (ora 10).

PĂSĂRILE ; rulează la Doina 
(orele 11,30; 13,45; 16: 18,15; 20.30).

AMINTIRI BUCUREȘTENE ; 
PENTRU PACE ȘI COLABORA
RE INTERNAȚIONALĂ - film 
dedicat participării președintelui 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu. la Sesiunea Jubiliară a 
O.N.U. și vizitei în S.U.A. : ru
lează la Timpuri Noi (orele 9; 
11.45: 14,30: 17,15; 20).

POMUL DE CRĂCIUN : rulează 
la Grivița (orele 9; 11,15; 13,30: 
15,45; 18; 20,30), Aurora (orele 9.30: 
12: 15,45; 18: ----- ------ ------
9.30: 12: 15,15;

POVEȘTILE 
BO : rulează 
15.30: 17,45).

AI GRIJĂ DE SUZI : rulează la 
înfrățirea (orele 20).

ATENȚIE. BROASCA ȚESTOA
SĂ ! ■ rulează la Buzești 
15,30: 18).

ȘOIMII : rulează
20.30) .

VAGABONDUL: 
cia (orele 8,30; 12: 
(orele 9: 12,30; 16; 19,30), Arta (ore
le 9; 12,30; 16; 19,30).

IN
ALE
rulează la Bucegi (orele 16: 18.15:
20.30) .

CĂPITANUL FLORIAN : rulea. 
ză la Unirea (orele 15; 17,45; 20,15), 
Moșilor (orele 15: 17,45; 20,30).

• • • • •

20.15), Tomis 
17,45: 2015).

PITICULUI 
la înfrățirea

(orele

BIM- 
(orele

(ora

la Buzești (ora

Da-rulează la
15,30; 19), Lira

GHEARELE INVIZIBILE 
DOCTORULUI MABUSE :

CĂLUGĂRITA DIN MONZA : 
rulează la Drumul Sării (orele 
15.30; 17,45: 20).

FEMEIA SA SE TEAMĂ DE 
BĂRBAT : rulează la Giulești ta
rele 15.30; "*

100 DE
Cotroeenl
20.30) .

MAYERLING : rulează la Fe
rentari (orele 15,30; 19).

KING KONK EVADEAZĂ : 
lează la Crîngași (orele 15,30;
20.15) , Munca (orele 15,30;
20.15) .

CIRC FĂRĂ FRONTIERE : 
lează la Floreasca (orele 15,30;
20.30) , Flamura (orele 9: 11.15: 
18.15: 20,30).

RĂZBUNAREA SFlNTULUI : 
rulează la Viitorul (orele 15.45; 18;
20.15) . Rahova (orele 15; 17; 19; 21).

Z : rulează la Miorița (orele 10; 
12.30; 15: 17,30; 20).

DREPTUL — / —--------
rulează la Popular 
20,15).

SOARELE ALB
LUI : rulează la 
15,30; 17,45; 20).

DE ȘAPTE ORI
lează 
20,15).

DEPARTE DE LUMEA DEZ
LĂNȚUITA : rulează la Pro
gresul (orele 15,30; 19), Cosmos 
(orele 15,30; 19).

MY FAIR LADY : rulează la 
Pacea (orele 16; 19).

18; 20,30).
CARABINE : rulează la 
(orele 14.30; 16,30; 18,30; VINERI, 15 IANUARIE 1971

ru- 
18: 18:

ru- 
18: 
16:

DE A TE NAȘTE : 
(orele 15.30; 18;

AL PUSTIU-
Flacăra (orele

ȘAPTE : ru
la Vitan (orele 15,30; 18;

Opera Română : COSI FAN 
TUTTE — ora 19,30 ;■ Teatrul de 
Operetă : CONTESA MARITZA
— ora 19,30 ; Teatrul Național „I. 
L. Caragiale" (Sala Comedia) : 
BECKET — ora 20 : (Sala Stu
dio) : CUI I-E FRICA DE VIRGI
NIA WOOLF ? — ora 20 ; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu) : METEORUL — ora 
20 ; Teatrul de Comedie : ALCOR 
ȘI MONA — ora 20 ; Teatrul Mic : 
FATA CARE A FĂCUT ,O MINU
NE — ora 20 : Teatrul „C. I. 
Nottara" (Bd. Magheru) : ADIO 
CHARLIE — ora 19,30 ; (Sala Stu
dio) : CIND LUNA E ALBASTRA
— ora 20 ; Teatrul Giulești :
OMUL CARE A VĂZUT MOAR
TEA — ora 19.30 ; Teatrul „Ion 
Vasilescu" : FETELE DIDINEI — 
ora 19,30 ; (La 
REVISTA LA 
19,3»; Teatrul 
ROATA MORII 
trul „Țăndărică' ___  ________
GULIVER tN TARA PĂPUȘILOR
— ora 17 : (Str. Academiei) : 
AMNARUL — ora 17 ; Teatrul „C. 
Tănase" (Sala Savoy) : LA GRA
DINA CĂRĂBUȘ — ora 19,30 ; 
(Cal. Victoriei) : SONATUL LU
NII — ora 19.30 ; Studioul 
I.A.T.C. ; DIVERTISMENT '70 — 
ora 20 ; Circul Globus : ARENA 
TINEREȚII — ora 19.30.

Sala Palatului) ; 
VOLAN - ora 
„Ion Creangă" ; 

— ora 16 ; Tea-
(Cal. Victoriei) :

• ••••••••••

găsi : Mihai Bălan, Fabrica de 
cărămidă „Record", comuna Guș- 
terița, jud. Sibiu.

NICOLAE POPESCU, comu
na Livezi, jud. Vîlcea. Faptele re
latate sînt juste. Inspectoratul 
miliției județului Vîlcea ne-a 
confirmat că, într-adevăr, parti- 
cipînd la seara distractivă orga
nizată la liceul din comuna Gră
diștea, Nicolae Busuioceanu a a- 
vut o comportare reprobabilă 
față de o elevă invitată la dans. 
Fapta sa huliganică n-a rămas 
nepedepsită. Cu procesul verbal 
de contravenție seria A, nr. 
233 680, „cavalerul" a fost amen
dat cu 500 lei. Pentru ținere de 
minte !

STELIANA DUIA, Cîmpina, 
județul Prahova.
din scrisoarea dv. dorința de 
a vă încadra în

trimis
: Oficiului

Am reținut

cîmpul mun- 
scrisoarea 

for-
cii și am I 
spre rezolvare 
țelor de muncă. Sîntem de-a 
dreptul surprinși de atitudinea pe 
care ați avut-o : vi s-a oferit un 
loc permanent de muncă potrivit 
pregătirii pe care o aveți — 4 
clase elementare — cu un salariu 
de peste 900 lei și ați refuzat, 
în această situație pe bună drep
tate ați fost scoasă din evidență.

OPREA PESCARU — Ploiești. 
Consiliul municipal sindical Plo
iești a verificat atent scrisoarea 
pe care ne-ați trimis-o și a con
statat că cerința dv. de a fi folosit 
conform pregătirii profesionale 
este îndreptățită, fapt pentru 
care ați fost repus în drepturi. în 
discuția cu delegatul consiliului 
ați formulat și unele cereri care 
țin de mai buna organizare a 
locului de muncă, care au fost 
însușite de către conducerea coo
perativei.

UN GRUP DE LOCUITORI, 
din comuna Valea Mare, jud. 
Olt. V-ați exprimat nemulțumirea 
că nu s-a construit podul din cen
trul comunei pentru a se înlătura 
urmările calamităților din vara 
anului trecut. Consiliul popular 

. județean. ne-a adus la cunoștință 
. tfaptul că podețul propus a fost 
.jnclus în planul de modernizare 
a drumului pe traseul D.N. 65. 
în aurind veți scăpa de necazuri.

Rubrică realizată de
LIDIA POPESCU

SE POT SIMȚI
CA „ACASĂ"?

(Urmare din pag. I)

120 de tinere

RĂSPUNDERII
‘ DIFUZIA SA-ȚI PRIVEȘTI DATORIILE

(Urmare din pag. 1)

cipii pe care le înțelege greșit și pe care tinde de fapt — 
și aceasta este vizibil să ie exprime în formule dogmatice, 
invariante. Aș putea spune, chiar, că el se opune — în 
esență — ideilor majore ale spiritului colectivist, mai ales 
dacă îi vom observa mai atent reacțiile de sens, „în sus" 
și „în jos". Difuzînd, de regulă, răspunderea în sus, el răs- 
pîndește în aceeași măsură o constelație de sarcini în jos, 
spre cei mai tineri ,spre noii veniți si cîmpul său de activi
tate. „Lasă, dragă, ești tînăr, poți să faci multe, o sarcină 
în plus nu contează" t— iată o formulă care îi aparține și 
pe care o întîlnim foarte des. Departe de mine gîndul de a 
susține .că țînărul nu trebuie să intre direct, fără menaja
mente, 1n sfera unor îndatoriri multiple. Dar tinerețea nu 
este, nicidecum un argument în sine pentru supraîncărcare. 
Cu ațîț mai mult, cu cît cele două sensuri deformatoare de 
mișcare a răspunderilor și sarcinilor creează, în fond, o 
stare de inechitate, duce la apariția, în cele mai multe cazuri 
la nivelul unor verigi intermediare, a unor spații vide atît 
de răspunderi, cît si de sarcini, a căror expresie morală este 
neîndoielnic de devergență cu principialitatea și oricum — 
neutră sau dăunătoare în raport cu efortul general de per
fecționare.

în 
de

(Urmare din pag. I)
tru că întotdeauna, dacă știi 
perfect ce ai de făcut, nu 
mai apare nimic drept extra
ordinar".

Și, cu toate acestea, 
ciuda oricărei impresii
firesc și cotidian care înso
țește activitatea sa de cîțiva 
ani de zile, în ultima vreme 
RADU CATRINOIU trece 
din surpriză în surpriză. A- 
cestea îi răsar în cale de cea
laltă parte a drumului pe 
care tot el și l-a ales, cel 
al activității obștești. In co
mitetul organizației U.T.C. a 
uzinei îndeplinește diverse 
funcții, cam tot de cînd 
a sosit aici. In urmă cu vreo 
două luni, însă, Conferința 
organizației orășenești U.T.C. 
Cîmpina l-a ales membru al 
comitetului orășenesc U.T.C., 
pentru ca, după puțin timp, 
să fie ales și în comitetul 
județean U.T.C., iar tn con
ferința organizației jude- 
țere să afle — „am rămas 
în primele momente uluit" — 
că este propus și candidat

pentru organele centrale ale 
U.T.C. „Abia după aceea, mai 
tîrziu, își continuă el mărtu
risirile. am început să caut 
în propria mea comportare 
argumentele că meritam o 
asemenea dovadă de cinste 
și încredere. Mă gîndesc, însă, 
fără falsă modestie, că ele 
există probabil, odată ce cei
lalți au reușit să le vadă. In 
ceea ce privește modul cum 
mă voi achita de aceste mul
tiple îndatoriri care, vă spun 
drept. îmi dau mult de gîn- 
dit, n-aș putea spune mare 
lucru acum. îmi voi da mai 
bine seama după ce va trece 
cîtva timp, după cC voi pu
tea eu însumi aprecia, privind 
în urmă. Deocamdată n-aș 
putea decît să-mi exprim ho- 
tărîrea fermă de a mă situa 
tot timpul, din toate puterile, 
la nivelul așteptărilor inves
tite de colegii mei în mine".

Mi se pare că pentru în
ceput este exact ceea ce are 
de făcut : să-și privească da
toriile de la âceeași înălțime 
cu ele.

de viață ale celor
din cămin, constatăm că nu prea 
s-a schimbat nimic în timpul, 
scurs de la conferința U.T.C. 
și pînă acum. Maria Gall ne 
spune că noaptea trebuie să se 
învelească cil trei pături și tot 

. li e frig, întrucît caloriferele nu 
funcționează iar ferestrele nu 
sînt bine închise. Mobilierul e 
vechi de aproape 12 ani, fiind 
degradat și neadecvat. De ani 
de zile, fetelor li se promite că 
vor fi aduse dulapuri pentru 
păstrarea hranei, dar mîncarea 
se păstrează tot în spațiul din
tre ferestre. Perdelele sînt rupte 
si atît de străvezii, îneît fetele 
se tem pur și simplu să le 
spele. S-au adus citeva cărți, 
un televizor și jocuri de remy, 
dar au fost îngrămădite într-o 
încăpere nu prea mare, unde nu 
încap toate tinerele dornice să 
Vizioneze un program T.V. Ca
merele clubului continuă să fie 
ocupate —■ de peste trei ani — de 
diverși locatari. fără a exista 
perspective certe de a reintra in 
vechea lor destinație.

Așadar. nu s-a schimbat a- 
proape nimic, deși conducerea 
uzinei cunoaște aceste lucruri. 
Tinerele au fost lămurite doar 
în privința costului și a.tît P. 
Oricum, ni se pare că 100—150 
lei pe lună pentru un Ioc în
tr-o cameră cu patru paturi e 
prea mult

In căminele întreprinderii ju
dețene de construcții, am remar
cat că nu există portar, iar ad
ministratorul e de negăsit, de
zordinea și murdăria dominînd 
în cele două incinte. Kacshes 
Bela și Kacshes Jeno stau de 
aproape o lună în frig, nefiind 
singurii în ale căror camere 
n-au fost înlocuite geamurile 
sparte. Camerele n-au fost pre
văzute cu chiuvete, iar diminea
ța puținele robinete din spălă
toarele comune abia pot face 
față aglomerației.

Și totuși am găsit o cameră 
frumos aranjată, dovadă că ti
nerii țin la locuința lor, deși 
conducerea întreprinderii nu se 
îngrijește de cămine. Zidarul 
Alexandru Fazekas și instalato
rul Arpad Benedek și-au zugră
vit camera, și-au luat un tele
vizor și mobila e bine păstrată. 
Nu e cald în camera lor. ca și 
în celelalte, pentru că centrala 
termică aparține altei întreprin
deri, iar conduaerea T.TC.M. 
Covasna n-a avut încă timp să 
se ocupe și de această proble
mă 1 Este oare necesară trece
rea iernii pentru â se rezolva 
litigiul cu cealaltă întreprin
dere ? E drept că nici organiza
ția U.T.C. nu s-a ocupat absolut 
deloc de viata tinerilor din că
min. de condițiile lor de 
Astfel se explică situația 
tentă in aceste cămine.

Am găsit însă. în alte 
ale țării, la Craiova și la 
soara. aspecte care dovedesc că. 
atunci cînd există grijă și aten- 

. ție pentru condițiile de locuit 
ale tinerilor, cînd tinerii înșiși

viațâ 
exis-

oărți 
Timi-

privesc locuința lor temporară 
ca pe propriul cămin, aceasta 
arată intr-adevăr ca un cămin, 
oferă un cadru adecvat pentru 
odihnă și relaxare.

Astfel, la căminul întreprin
derii „Electrobanat" din Timi
șoara camerele sînt curate, mo
bila — chiar dacă e mai veche 
— este bine întreținută, primii 
care au grijă de păstrarea obiec
telor din dotare fiind tinerii 

. înșiși. Mîna de gospodar a admi
nistratorului. solicitudinea cu 
care acesta rezolvă operativ 
toate problemele ivite se simt 
la tot pasul. Camerele sînt bine 
încălzite, lenjeria este schim
bată cu regularitate, tinerii au 
posibilitatea de a-și prepara 
alimente mai ușoare, de a-și cu
răța și călca îmbrăcămintea. O 
situație asemănătoare am în- 
tîlnit la căminul tinerilor care 
lucrează la „Electromotor", ale 
căror camere curate și bine în
treținute oferă senzația de con
fort și intimitate.

Aceeași atmosferă intimă, 
plăcută, persistă în toate spațiile 
aferente. în oficii, pe coridoare, 
în hol. Desigur mobilierul, co
voarele, perdelele și alte obiecte 
de uz comun nu mai sînt noi 
dar este evidentă grija tuturor 

acelor care au- locuit aici de a nu 
deteriora aceste bunuri, de a le 
păstra pentru tinerii care ur
mau să devină, la rîndul lor, 
oaspeții căminului.

Am vizitat, de asemenea, cele 
două cămine așa zise „de bur
laci" ale uzinei „Electroputere" 
din Craiova, unul dintre ele 
fiind dat destul de recent în fo
losință. Tinerii muncitori care 
locuiesc aici sînt, în general, 
mulțumiți de condițiile pe care 
le oferă căminele. în camere e 
căldură suficientă, mobilierul e, 
la rîndul lui, bine întreținut, 
se face curățenie cu regulari
tate pe coridoare și în depen
dințe.

Discutînd atît cu tinerii cît și 
cu personalul administrativ, 
ne-a fost relevată colaborarea 
operativă dintre aceștia în re
zolvarea micilor defecțiuni ivite 
în sistemul de încălzire sau în 
cel de iluminare, .colaborarea 
permanentă în activitatea de în
treținere a curățeniei etc. Am 
aflat, de asemenea, despre per
manenta prezență a organizației 
U.T.C. în mijlocul căminiștilor, 
despre interesul organizației 
pentru condițiile în care locu
iesc tinerii, despre ajutorul a- 
cordat de uteciști în rezolvarea 
problemelor care apar.

Iată, deci, că există posibili
tățile de a ft valorificate plenar 
condițiile create pentru ca ti
nerii care nu și-au format încă 
un cămin să se, simtă „ca acasă" 
în căminele întreprinderilor. 
Cu condiția ca. grijii “ și solici
tudinii manifestate în cele mai 
multe cazuri de conducătorii în
treprinderilor, de organizațiile 
U.T.C., să i se adauge grija și 
respectul tinerilor locatari pen
tru bunurile pe care le au în 
dotare, pentru aspectul locuinței 
lor provizorii.
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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste România, a primit din 
partea Iui RUDOLF GNAEGI, președintele Confederației El
vețiene, următoarea telegramă :

Am fost foarte mișcat de amabilele urări și felicitări pe 
care Excelența Voastră mi Ie-a trimis ou ocazia instalării 
mele în funcția de președinte al Confederației Elvețiene.

Mulțumindu-vă foarte sincer, vă rog, la rindul meu, să 
primiți cele mai bune urări pentru fericirea Dumneavoastră 
personală și pentru prosperitatea poporului român.

★
Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Con

siliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a primit 
din partea lui EDWARD HEATH, primul ministru al Marii 
Britanii, următoarea telegramă :

Sînt foarte recunoscător pentru amabilul dumneavoastră 
mesaj pe care mi l-ați trimis în legătură cu tragedia recentă 
de la stadionul de fotbal Ibrox Park.

Noi toți apreciem profund 
patie.

Primire la
Consiliului

Președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit în audiență pe Ibrahim 
Yossri, însărcinat cu afaceri a.i. 
al Republicii Arabe Unite, la ce
rerea acestuia.

Ibrahim Yossri a înmînat pre
ședintelui Consiliului de Miniștri

dumneavoastră de sim-

Președintele 
de Miniștri

un mesaj din partea primului 
ministru al R.A.U., Mahmud 
Fawzi.

Întâlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

A participat George Macoves- 
cu, prim-adjunet al ministrului 
afacerilor externe.

Vizita ministrului de externe

ai Italiei, Aldo Moro
Joi dimineața, ministrul de ex

terne al Italiei, Aldo Moro, îm
preună cu persoanele oficiale 
care îl însoțesc, și-a continuat vi
zita la Brașov. Oaspeții au făcut 
un prim popas Ia Biserica Nea
gră, vechi monument istoric, 
construit cu peste 480 de ani în 
urmă. în continuare, a fost vizi
tat Muzeul culturii românești din 
Scheii Brașovului. La plecare, 
ministrul afacerilor externe al 
Italiei, a semnat în cartea de o- 
noare a muzeului.

Oaspeții au părăsit apoi Brașo
vul, îndreptîndu-se spre stațiu
nea climaterică Predeal.

★
Cu prilejul vizitei în țara noas

tră a ministrului afacerilor exter
ne al Italiei, Aldo Moro, ambasa
dorul acestei țări la București, 
Nicoolo Moscato, a oferit, joi sea
ra, o recepție în saloanele amba
sadei.

Au luat parte Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, loan 
Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, Cornel 
Burtică, ministrul comerțului ex
terior, Pompiliu Macovei, pre
ședintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Mircea 
Malița, ministrul învățămîntului,

Au luat parte, de asemenea, 
șefi de misiuni diplomatice și alți 
membri ai corpului diplomatic.

SPORT • SPORT • SPORT
în „Cupa cupelor'*

la baschet masculin;

STEAUA - SPARTAK

LENINGRAD-. 77-87( 45-48)
Jocul de baschet masculin care 

a opus, aseară, la Floreasca, în 
cadrul celui de-al doilea tur al 
„Cupei Cupelor" echipele Steaua 
București și Spartak Leningrad 
nu mai avea, de fapt, decît o 
miză simbolică. Victorioși la o 
diferență confortabilă în primul 
meci (93—54), baschetbaliștii so
vietici au abordat returul fără 
emoții, au jucat relaxat, reușind 
totuși să convingă publicul de 
valoarea lor. Elevii lui Vasile Po
pescu, dornici să obțină revanșa 
măcar pe tărîmul orgoliului, au 
început, dimpotrivă, partida emo
ționați, greșind nepermis de 
mult, atît din punct de vedere 
tehnic cît și pe plan tactic (joc 
lent, ușor de contracarat de oas
peți, care dețineau un plus de 
5 cm la media de înălțime — 
194 față de 189 la echipa noas
tră). Dominați sub panou, unde 
numai Oczelac a izbutit să lupte 
de la egal la egal cu pivoții ad- 
verși, jucătorii noștri ar fi trebuit 
în mod firesc să acționeze în 
viteză, să compenseze prin mobi
litate diferența de gabarit. Atunci 
rând au procedat astfel, ei au 
izbutit să reducă din diferența 
de scor, care amenința la un mo
ment dat să ia proporții în favoa
rea oaspeților. Remarcînd din 
rîndul jucătorilor sovietici pe 
Belov, Stukin, Fedorov și Ivanov 
pentru jocul lor mai puțin spec
taculos dar deosebit de eficace, 
iar dintre steliști pe Oczelac, 
Savu și V. Gheorghe, amintind și 
de arbitrajul corect al cuplului 
R. Kinaci (Turcia) — V. Gancev 
(Bulgaria) încheiem cu concluzia 
că, atunci cînd luptă cu dîrzenie, 
oînd își valorifică calitățile spe
cifice și cînd folosesc o tactică 
adecvată, curajoasă, baschetbaliș
tii noștri se apropie sensibil de 
valoarea baschetului continental. 
Ceea ce este, totuși, ceva... Cît 
ne vom mai mulțumi, însă, nu
mai cu niște înfrîngeri ono
rabile ?

P. OVIDIU

Turneul de 3 zile de la Floreasca ne-a arătat că

Voința
17—11
Timi-
15—10

Ieri după-amiază, s-a disputat 
în sala Floreasca ultima etapă 
din cadrul turului II, de sală, 
al campionatului feminin de 
handbal, divizia A.

Pentru că în jocurile 
Odorhei — C.S.M. Sibiu 
(5—3) și Universitatea 
șoara — Textila Buhuși
(8—6) s-au înregistrat rezultate 
scontate, ne vom opri asupra ce
lorlalte partide, deosebit de dis
putate și spectaculoase, care au 
făcut deliciul publicului prin 
răsturnările de scor și amprenta 
lor dirză.

în primul joc (din cele trei a- 
supra cărora vom zăbovi) Rul
mentul Brașov a înregistrat sur
priza zilei realizînd o neaștep
tată remiză 13—13 (8—6) în fața 
I.E.F.S. De altfel, brașovepeeie 
ar fi meritat chiar victoria, căci 
incisivitatea jucătoarei Oancea 
și subtilitatea Iulianei Naco au 
contrastat izbitor cu jocul dezor
donat al studentelor. Iar arbi
trajul (V. Erhan — P. Radvany) 
a contribuit și el la... salvarea 
I.E.F.S.-ului de la înfrîngere.

Asupra partidei Universitatea 
București—Confecția, ne-am o- 
prit nu pentru că rezultatul este 
surprinzător, ci este... recordul 
de goluri al actualului campio
nat ! Este drept că lidera clasa
mentului, Universitatea Bucu
rești, dirijată excelent de Aneta 
Schramko, a jucat impecabil iar 
„mini-jucătoarea" Ibadula Tair, 
cu cele 12 goluri înscrise (! !) a 
dovedit că nu gabaritul este e- 
sențial în handbalul modern ! 
Dacă la cele două handbaliste

amintite le-am adăuga (justifi
cat) pe Simona Arghir (8 go
luri). Elena Dobirceanu și Doina 
Furcoi, ne vom da seama că 
„universitarele" merită din plin 
primul loc în clasament.

Din păcate nu același lucru îl 
putem spune despre Confecția 
aflată într-o vizibilă scădere de 
formă. Ce folos că o jucătoare 
de certă valoare (Constanța 
Iile) se zbate să facă imposibi
lul ? Cu o floare... !

Ultimul meci care ne-a reți
nut atenția a fost „Mureșul" Tg. 
Mureș — Constructorul Timi
șoara. Intrarea Rozaliei Soos in 
echipa mureșeană s-a văzut, și 
de astă dată, team-ul ei obținînd 
o victorie oarecum surprinză
toare dar plină de promisiuni, 
în privința evitării subsolului 
clasamentului, lucru perfect po
sibil în actuala concepție și for
mulă de joc adoptate de această 
echipă.

H. ALEXANDRESCU

PRONOSTICUL ZIARULUI 
NOSTRU PENTRU 
CONCURSUL Nr. 3

Bologna — Napoli lx
Cagliari — Milan 1x2
Catania — Torino 2
Inter — Fiorentina lx
Juventus — Foggia 1
Lanerossi — Lazio X
Roma — Verona 1
Varese — Sampd. xl
Bari — Brescia X
Massese — Mantova x2
Monza — Modena X
Palermo — Reggina 1
Pisa — Novara 1

Cum pregătim cadrele
pentru agricultură?

(Urmare din pag. I)

CĂLĂTORI
(Urmare din pag. I)

oferit ceasul de mină în 
schimbul a două pahare mari 
de coniac. S-a găsit apoi un 
„binevoitor" care să recupe
reze ceasul, însă, curînd, dis
cuțiile despre cui îi. mal a- 
parține ceasul s-au mutat în 
biroul secției de miliție a 
gării.

La ora 24,15, bucureșteanul 
get-heget llie Coman, crescut 
și trăit pe Grivița, tehnician 
la I.A.L. sectorul 1 spune că 
s-a pomenit „deodată" în 
gară, și tot „deodată", stir
nit pare-se de popasul înde
lungat la bufetele din jurul 
gării, s-a apucat să-l loveas
că pe omul bătrîn de la intra
re pentru că acesta nu a pu
tut să-i schimbe un leu în 
fise de 25 de bani (!)■

— Călătoriți undeva ?
—■ Unde, nenică, păcatele 

mele, că am familie și co
pil ? !...

După mai puțin de o oră îi 
întîlnim pe cei trei muncitori 
de la INOX care nu au 
împlinit, nici unul, 18 ani:

CĂTRE NICIUNDE...
ceea ce nu i-a împiedicat să 
se oprească în gară și să bea 
o bere. Atita tot, au ieșit din 
ițiră la ora 23,00, a doua zi 
trebuie să fie la servici la ora 
7,00, acum este ora 1,00 și ei 
au băut cîteva sticle de bere, 
s-au uitat în fugă la trenuri, 
la cei care pleacă sau se în
torc... O, nu, ei nu pleacă ni
căieri, ei nici măcar nu vi
sează călătorii, e vorba doar 
de niște sticle cu bere, ce-i 
rău în asta?

Ora 2,30... Am lăsat la sfîr- 
șit „călătoria" tinerei de 17 
ani din Dorohoi, Maria Rep- 
ciuc, pentru că ea mi s-a pă
rut că exprimă cel mai lim
pede rătăcirea către niciunde. 
Este elevă în dasa a X-a, 
fără frecvență, a liceului din 
Dorohoi și a venit în Bucu
rești la o cunoștință vagă a 
familiei, o oarecare „doam
na Fleșeriu din Drumul Ta
berei", cu gindul să se anga-

Alți călători către niciunde în ipostaze care nu mai solicită... 

explicații

Membrii brigăzii Olescu în așteptarea trenului...
jeze undeva, eventual la o 
fabrică de mase plastice (în 
treacăt fie spus, așa ceva ar 
fi găsit și în Moldova). Asta 
se petrecea luni dimineața. A 
doua zi, însă, marți, doamna 
Fleșeriu pleacă subit în pro
vincie și tînăra noastră se tre
zește în holul blocului, singu
ră, fără nici o altă cunoștin
ță în București, păzindu-și cu 
strășnicie sacul de sport în 
care și-a îngrămădit lucrurile 
luate de acasă: „niște rochițe, 
o bluziță, o flaneluță, 
fustițe..." ~ ' 
îi dă în 
post în 
Miercuri, 
tîmplare, 
întoarcă acasă. Nu are nici un 
ban, i s-au furat, i-a pierdut, 
nu știe. Tîrziu îndrăznește să 
oprească un sergent major de 
miliție și să-l roage ou lacrimi 
în ochi să o ajute să ajungă 
acasă. Acasă, de unde, proba
bil, a fugit! Astfel îneît, călă
toria către niciunde a deve
nit, pentru ea, din fericire nu 
prea tîrziu, o adevărată și fi
rească călătorie.

...Gara, teritoriu risipit al

niște 
O familie din bloc 
cele din urmă adă- 
noaptea de mărfi, 
tînăra pleacă la in
se hotărăște să se

horticultor, care să lucreze de 
preferință în fermele horti-legu- 
micole din C.A.P. și I.A.S. ce 
s-au extins în ultima vreme în 
întregul județ. Pentru băieți, în 
actualul cincinal, prin lucrările 
de irigații ce se vor extinde pe o 
suprafață de 115 000 de hectare, 
există un larg cîmp de activitate. 
In acest sens, se impune o recon
siderare a structurii actuale a 
secției de îmbunătățiri funciare 
și hidroameliorații din cadrul li
ceelor agricole, astfel îneît să se 
asigure, pînă la sfîrșitul anului 
1975, un număr de circa 1 000 de 
cadre medii de specialitate. Pen
tru aceasta, credem că este ne
cesar ca, încă de pe acum, în 
fiecare școală generală elevii să 
fie îndrumați spre acele profesii 
de care are nevoie, în primul 
rînd, agricultura județului.

In oeea ce privește profesia de 
mecanizator, județul și-a format 
cadrele necesare prin două for
me de învățămînt : rețeaua șco
lilor profesionale de mecanici a- 
gricoli și cursurile de scurtă du
rată (de 8. luni : 3 luni cursuri 
teoretice și 5 luni practică în u- 
nitățile I.M.A.). Pînă acum, în 
județul Teleorman există 4 000 
de mecanizatori. Planurile de 
perspectivă pentru actualul cin
cinal concepute în lumina recen
telor măsuri privind îmbunătăți
rea reorganizării unităților de me
canizare a agriculturii, prin în
ființarea unor mari unități — 
I.M.A., S.M.A.—estimează spori
rea necesarului de cadre cu încă 
1 000 de mecanici agricoli. Pentru 
aceasta, nu sînt suficiente numai 
actualele școli profesionale de 
mecanici agricoli, ci se preconi
zează ca, paralel cu acestea, să 
funcționeze și cursurile de scurtă 
durată. Astfel, în acest an se 
vor califica prin asemenea cursuri 
350 mecanizatori, iar prin școlile 
profesionale 150.

PROFESII AGRICOLE 
EXISTENTE SI NECESARUL 

DE CADRE PENTRU 1971—1975

în cooperativele agricole de 
producție din județ lucrează în 
prezent o serie întreagă de spe
cialiști cu pregătire medie. Situ
ația 
în tabelul 
la 
la cele ce 
itor. Confruntarea acestor cifre 
este edificatoare pentru cunoaș
terea evoluției pregătirii tineri
lor pentru profesii agrare, subli-

pe

cadrele

care o prezentăm 
B se referă atît 
existente, cît și 

sînt necesare în vi-

nestatorniciei frumoase a sen
timentelor, uneori însă și re
fugiu mărunt al plecărilor că
tre niciunde.

Un deziluzionat 
sentimental...

TABEL A

Nr 
crt.

Denumirea școlii 3©
Numărul elevilor înscriși

Din 
care 
fete

I II III IV V

1. Liceul agricol Tr. 
Măgurele 594 411 100 142 144 142 66
Secția îmbunătățiri 
funciare
Secția contabilitate 
agricolă și merceo-

300 183 36 66 66 66 66

logie 294 228 64 76 78 76

2. Liceul agricol A- 
lexandria 318 198 67 62 60 62 67
Secția zootehnie 156 115 34 30 29 32 31
Secția veterinară 162 83 33 32 31 39 36

Total licee agricole 912 609 167 204 204 204 133

3. Școli profesionale
de mecanizatori
Școli profesionale

740 277 254 259

Tr. Măgurele 107 45 62
Școli profesionale 
Roșiorii de Vede
Școli profesionale

424 141 130 153

Brînceni 209 86 79 44

Total general 1 652 609 394 458 463 204 133

TABEL B

Nr.
crt. Denumirea profesiei Cadre existente Cadre necesare

1. Agronomi 86 120
2. Horticultori 88 86
3. Zootehniști 122 70
4. Mecanizatori 4 000 1 000
5. Contabili agricoli 284 330
6. Merceologi-valorificatori 29 114
7. Teh. îmbunătățiri 

funciare 36 100
8. Veterinari 120 60

Total 4 765 1 870

niind, în același timp, cerințele 
unei orientări juste a absolvenți
lor școlilor generale spre acele 
profesii care să le asigure un loc 
de muncă în satul lor și, totoda
tă să perpetueze anumite tradiții 
profesionale specifice.

Să analizăm comparativ, cele 
două tabele, pentru a vedea dacă 
numărul de cadre necesare poate 
fi acoperit prin rețeaua școlilor 
agricole din județ. în ceea ce 
privește agronomii și horticulto
rii, situația este fără echivoc : nu 
există, în cadrul liceelor agrico
le, secții ou acest profil. Atunci, 
de unde vor face rost cele 350 
ferme de cîmp și cele 105 fei-me 
horticole de cadrele necesare ? 
Prin depistarea celor care și-au 
părăsit profesia în urma unei în
țelegeri. false a menirii lor pro
fesionale ? La aceasta va contri
bui și reglementarea funcțiilor și 
sarcinilor care le revin în cadrul 
fermelor cu acest profil de cu- 
rînd create. Astfel, mulți dintre 
tehnicienii agronomi șt horticoli 
vor lucra în specialitatea lor, 
fiind salarizați de către stat. Dar 
mai rămîne deschisă posibilitatea 
ca, în cadrul unor profesii, ca a- 
celea de tehnicieni de îmbunătă
țiri funciare și hidroameliorații, 
care abea acum începe să-și spu
nă cuvîntul în agricultura jude
țului, viitorii absolvenți ai clase
lor a VIII-a și a X-a ale școlii 
generale să găsească un teren 
prielnic pentru afirmarea aptitu
dinilor lor. O problemă deosebit 
de importantă o constituie și asi
gurarea cadrelor de zootehn iști 
și veterinari necesare celor 125 
de ferme zootehnice. Deși numă
rul cadrelor care se școlarizează 
pentru acest cinoinal se ridică la 
circa 300, prin creșterea număru-

lui de ferme de acest fel atît îiî 
I.A.S. cît și în C.A.P., necesarul 
de cadre va fi în continuă creș
tere, mai ales că se preconizea
ză înființarea unor ferme model 
în cadrul asociațiilor intercoope- 
ratist® care se vor specializa în 
creșterea pe baze industriale a 
animalelor. în același timp, se 
intenționează ca în sectorul legu- 
miool, fermele existente atît din 
sectorul de stat, cît și din cel 
cooperatist, să-și diversifice pro
ducția atît prin creșterea supra
fețelor afectate, cît și a număru
lui de sere, dar și prin introduce
rea unor tehnici modeme de lu
cru. De aceea, profesia de legu
micultor va deveni în anii urmă
tori nu numai una din cele mai 
cunoscute profesii din județ, ci 
și cea care va aduce beneficii 
substanțiale celor care o practică. 
Profesiile agricole sînt, așadar, 
diverse și pot oferi celor care se 
pregătesc să le urmeze, satisfac
ții ca și alte profesii din celelal
te sectoare ale economiei noas
tre. Pentru aceasta este nevoie în 
primul rînd de pasiune, căreia i 
se adaugă în mod firesc acele 
aptiudini și deprinderi pentru 
munca într-un mediu care pre
supune anumite calități fizice și 
psihice. Dintre acestea enume
răm, și nu în ultimul rînd rezis
tența fizică, capacitatea .de orga
nizare la locul de muncă, trăsă
turi de caracter și de comporta
ment social atît de necesare pen
tru a depăși dificultățile muncii. 
Pe de altă parte, munca în bri
găzi și echipe presupune, din 
partea cadrelor din agricultură, 
însușirea unui anumit stil de lu
cru, care caracterizează. în ulti
mă instanță profilul profesional ■ 
al acestora.<

SERIALUL „SCÎNTEII TINERETULUTjSERIALUL „SCÎNTEII TINERETULUI" •SERIALUL „SCÎNTEII TINERETULUI"

DOSARE ÎNCHISE 
ALE MILIȚIEI

& STICLĂ i

de HARALAMB ZINCĂ

III. SĂ CUNOAȘTEM LEGEA!
• IPOTEZA NR. 1 • CE N-A SPUS VICTIMA • RĂZBUNĂTORUL 

CU PERUCĂ Șl VITRIOL • RĂPITORII SÎNT DESCOPERIȚI

H. Z.: Tovarășe căpitan, după discuția cu victima, ați mai 
țămas la ipoteza dv, ?

Cpt. M. GH. : Deși victima declara din patul său de suferință 
că n-a avut de-a face cu femei care să dorească să se răzbune, noi 
totuși am rămas la ipoteza noastră și anume: Răzbunare din 
partea unor elemente care au avut conflicte cu victima. In spiritul 
acestei ipoteze am alcătuit un cerc de bănuiți...

„Niciodată nenorociri de soiul ăsta nu se abat asupra unui om 
cu totul șt cu totul întîmplător", afirma un „bătrîn" criminalist. 
Și are dreptate. Ne-o confirmă istoricul întîmplării de la kilometrul 
33. Așadar au existat oare inși care să fi dorit- să se răzbune pe 
tânărul M. Gh. ?

Da, au existat. Voi vorbi de ei respectînd cronologia cercetări
lor.

a) Un văr al victimei declară printre altele: Intre anii 1966—1967, 
M. Gh. a urmat cursurile Școlii agricole din Slatina. Acolo a cu
noscut-o pe eleva S.A., cu care a început să întrețină relații. Drept 
urmare, eleva a fost compromisă și exmatriculată din școală, exis
tența sa luînd un alt curs decît cel dorit inițial. Puteau oare cei 
apropiați fetei să dea uitării rușinea la care ea a fost supusă ? 
Căutînd un răspuns la întrebare, miliția ajunge să descopere că 
S.A. se cunoștea, și încă destul de bine, CU proprietarul autoturis
mului „Renault-10" de culoare albastru închis. E vorba de acea 
mașină, care în ziua de 26 iulie, fusese semnalată în Rîmnicu 
Vîlcea și care intrase în zona vizuală a Miliției.

Dar să nu anticipăm deznodământul.
b) In octombrie 1968, M. Gh. plecind la Stoilești — comuna sa 

natală — o cunoaște pe minora A. I. din București, sosită în 
comună împreună cu unchiul său Răducea Gheorghe (și mătușa 
sa) la o nuntă. M. Gh. o atrage pe A. I. într-o pădurice și o vio
lează. Se iscă un scandal între familii, curg injuriile dintr-o parte 
și din alta, dar violul nu este reclamat, iar conflictul se aplanează, 
unchiul, mătușa și nepoata întoreîndu-se la București.

Putea oare această situație să genereze actul răzbunării ? Cău
tînd un răspuns, Miliția constată că Răducea Gh. nu corespundea 
în nici un chip cu semnalmentele portretului vorbit și că n-ar fi 
posesorul unui autoturism.

Dar să nu anticipăm...
c) Pe șantier, M. Gh. întreținea legături cu tînăra N.E. din 

Stoilești, cu care ar fi intenționat să se căsătorească. Dar aceeași 
femeie era și prietena lui N.I. și el tot din Stoilești. Și acest N.I. 
intenționa s-o ia pe N.E. de nevastă. Află însă de legăturile ei 
cu victima. Putea oare o asemenea situație să genereze actul 
răzbunării ?

Dar să nu anticipăm...
Cele trei momente relatate mai sus, au fost descoperite și con

statate nu prin dezvăluirile victimei, ci prin verificări intense și 
răbdătoare întreprinse de organele de Miliție pe teren — operație

care a lungit mult timpul afectat cercetărilor, întîrziind prinderea 
infractorilor. In lumina acestor constatări, cuvintele : „N-am avut 
de-a face cu vreo femeie care să dorească să se răzbune pe mine" 
se topesc lăsînd să se întrevadă un adevăr amar — dorința victi
mei de a-și ascunde conduita.

Și totuși de la o întîmplare nenorocită cu o femeie s-a născut 
întreaga poveste...

Cpt. M. GH. : După aproape o lună de zile, cercetările au in
trat într-un impas chinuitor. Aveam bănuieli, dar n-aveam probe. 
Parcurgeam mereu aceleași poteci în căutarea unor probe... O 
urmă ne ducea mereu la Slatina, la fosta legătură a lui M. Gh.., la 
proprietarul acelui Renault-10, de culoare albastră... O altă urmă 
ducea la Stoilești...

H.Z.: lertați-mă că vă întrerup... Modul în care au operat agre
sorii nu v-a spus nimic ? De pildă, legitimația, ochelarii orbi, ter
minologia omului ou ochelari fumurii...

Cpt. M. GH.: Cum să nu ! Colectivul nostru a dezbătut înde
lung și acest aspect al dosarului, iar în acest sens, s-a cerut și 
sprijinul în stabilirea legitimațiilor. Eram înclinați să credem' că 
agresorii s-au folosit de o legitimație pierdută sau furată... Dar 
s-o luăm metodic. Spuneam că o urmă ne ducea la Slatina. Alta 
însă ne ducea mereu în comuna natală a victimei, la locul violului. 
Și de fiecare dată, adunam tot mai multe date în legătură cu 
unele amenințări proferate de Răducea Gheorghe, unchiul minorei 
batjocorite.

H.Z.: Bine, dar cu Răducea parcă ați lămurit-o odată ?
Cpt. M. GH.: Da, Semnalmentele acestuia nu corespundeau cu 

semnalmentele descrise de victimă și de unii martori. De pildă, 
Răducea era complet chel. Și încă un amănunt — nu avea ma
șină. Și totuși, în prima verificare de la București, unde domicilia 
Răducea, ne-a scăpat ceva.

H. Z. . Ce anume ?
Cpt. M. GH. : Vă amintiți că tovarășul locotenent Stoicana Ion, 

criminalistul nostru, a ridicat de la locul faptei o sticlă, iar de pe 
sticlă a scos la lumină amprente palmare și digitale. Ca să-l scoa
tem pe Răducea definitiv din cauză și să nu ne mai împiedicăm 
de el, ne-am propus să confruntăm fără zgomot amprentele aces- . 
tuia cu cele ridicate de pe sticlă. Și bomba a explodat. Ampren
tele erau identice !

Violul a fost săvîrșit în octombrie 1968. Fapta lui M. Gh. deve
nise publică încă în noaptea aceea, iar scandalul între familii, 
îndreptățit pînă la un punct, a ținut o bucată bună de vreme. 
Gheorghe Răducea, în a cărui casă minora A.I. crescuse în ultimii 
ani, ar fi putut să-l dea pe făptaș pe mina justiției. I s-ar fi făcut 
dreptate, iar Gh. M. și-ar fi primit pedeapsa prevăzută de lege. 
Dar Răducea a preferat să-și facă singur dreptate. Din octombrie 
1968 și pînă-n iulie 1969 ura sa împotriva lui M. Gh. a tot mocnit,

ațîțîndu-l, determinîndu-l să caute o formă cumplită de răzbunare. 
Și-a împărtășit intențiile unui prieten intim al casei — Nicolae 
Tomescu, care avea o legitimație cu care putea impresiona pe 
necunoscători. Acesta. în loc să-și potolească amicul, l-a încurajat 
în planurile sale diabolice, i-a dat ideea răpirii, oferindu-și astfel 
complicitatea. El a devenit „omul cu ochelarii fumurii". Avînd 
oarecare experiență, Tomescu l-a deghizat pe Răducea cel chel 
procurîndu-i, prin mijlocirea unui actor, o perucă pletoasă, blondă, 
de hippy. Tot de la acest actor, care nu a știut ce s-a pus la 
cale, Tomescu a împrumutat mașina, un „Renault-10 Major" 
de culoare albastru închis.

Cel de-al treilea participant la realizarea planului monstruos 
a lui Răducea e un oarecare Ion Bulaau, din județul Vîlcea, și pe 
care „răzbunătorul" l-a atras de partea sa puțin cite puțin. La 
început l-a rugat să afle și să-i scrie unde și pe ce șantier lucrează 
Monceanu, ca apoi să-l pună în situația concretă de a. participa 
la răpire și la agresiune.

Și încă un element particular al cazului: nici Tomescu, nici 
Bulacu nu-l cunoscuseră pe Monceanu pînă în fatidica zi a oribilei 
agresiuni.

★
Desigur, o anchetă de tipul nostru presupune cercetarea nu 

numai a zonelor profesionale, ci și a celor etice și civice. Să reluăm 
cîteva secvențe din filmul „răpirii". Un necunoscut se prezintă pe 
un șantier, îi arată celui care răspunde de muncitori și de pro
ducție o legitimație, după care îi ridică un subordonat. Aici înre
gistrăm o primă greșeală de ordin civic. Nici o clipă tov. Nico
lae Ț. (departe de mine gindul de a-i face proces de intenție) nu 
și-a manifestat dorința — care ar fi reprezentat de fapt și un 
drept legitim — de a vedea exact cu cine are de-a face, de a 
reține numele celui care venea să cheme un om de pe șantierul 
său. S-a mulțumit să înregistreze acele cîteva cuvinte '• „Sînt de la 
M.A.I.". Ba, mai mult, nici legitimația n-a fost determinată ca 

atare. „Parcă ar fi fost de la M.A.I. sau poate de la M.F.A.", decla
rase inginerul . Dacă și-ar fi cunoscut ceva mai bine drepturile 
civice care decurg din însăși esența democrației socialiste, ingine
rul Nicolae Ț. l-ar fi putut feri pe Monceanu de grava nenorocire 
care s-a abătut, asupra sa.

Mai constatăm cu tristețe că nici Monceanu nu s-a gîndit să 
ceară celui care a venit după dînsul cuvenita legitimație, dar mi-te 
să-i mai afle și numele. La rîndul său, s-a mulțumit cu explicația 
dală de șeful șantierului. „Te caută cineva de la Miliție". De 
altfel, analizînd „filmul" putem conchide că tocmai pe această 
slabă pregătire civică a contat și „regizorul" acestui act de barba
rism.

(S F î R ș I T)
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Acord
în Iordania

AMMAN 14 (Agerpres). — 
Guvernul iordanian și reprezen
tanții organizațiilor palestiniene 
au ajuns la un nou acord, care 
stabilește un program concret și 
prgent de aplicare a hotărîrilor 
de la Cairo și Amman, în ve
derea normalizării situației în 
Iordania, a anunțat postul de ra
dio Amman. Acordul interzice 
declanșarea unor noi atacuri ar
mate de către o parte împotriva 
celeilalte. S-a hotărit, totodată, 
constituirea unui comitet co
mun, care să stabilească ampla
sarea bazelor organizațiilor de 
comando palestiniene pe terito
riul iordanian.

Acordul prevede, de asemenea, 
ca, pînă la 22 ianuarie, toate ar
mele 
ci ale 
părți 
le ce 
rea 
iordaniene și, respectiv, sub cea 
a Comitetului Central al Orga-, 
nizației pentru Eliberarea Pales
tinei. în baza noului acord, fe- 
dainii și vehiculele lor se vor pu
tea deplasa în deplină libertate 
pe întreg teritoriul Iordaniei. Ei 
nu vor putea fi arestați fără a- 
vertizarea prealabilă a Comanda
mentului palestinian. Atît autori
tățile iordaniene, cît și conduce
rea organizațiilor palestiniene 
s-au angajat să elibereze pe toți 
ostaticii pînă la 20 ianuarie.

deținute de unitățile spe- 
de miliție ale celor două 
să fie colectate în arsena- 
se vor afla sub supraveghe- 
Comandamentului armatei

• PROCURORUL 
TAR 
cinat 
tului 
anul 
mandantului forțelor armate 
terestre chiliene, generalul 
Rene Schneider, a semnat 
dispoziția de trimitere în ju
decată a amiralului în retra
gere Hugo Tirados Barros, 
fost comandant șef al forțe
lor navale, sub acuzația de 
complicitate la atentat. Bar
ros este a treia fostă înaltă 
oficialitate militară implica
tă în acest proces. Ceilalți 
doi ofițeri superiori incul
pați sint generalul în retra
gere Camilo Valenzuela, fost 
comandant al garnizoanei 
din Santiago dc Chile și ge
neralul Roberto Viaux.

Procurorul Fernando Lyon 
a supus interogatoriilor și 
confruntărilor pe alți patru 
inculpați — Jaime Requena, 
Luis Adolfo Gallardo. Juan 
Enrique Prieto și Sergio To- 
pelberg — primii trei fiind 
acuzați ca autori ai asasina
tului, iar ultimul dc compli
citate.

MILI-
Fernando Lyon, insăr- 
cu anchetarea asasina- 
comis la 22 octombrie 
trecut, împotriva co-

Vizita delegației economice 
române in Franța

PARIS’ 14 (Agerpres). — Joi, a 
sosit la Paris delegația condusă 
de tovarășul Manea Mănescu. 
președintele Consiliului Econo
mic al Republicii Socialiste 
România, pentru a participa la 
cea de-a treia sesiune a Comisi
ei mixte guvernamentale româno- 
franceze de cooperare economi
că, științifică și tehnică. Pe ae
roportul „Bourget", delegația ro
mână a fost întîmpinată de Jean 
Bailly, secretar de stat la Minis
terul Economiei și Finanțelor. 
Pierre Pelen, ambasadorul Fran
ței la București, și de alte perso
nalități oficiale franceze.

în aceeași zi, tovarășul Manea 
Mănescu a avut o întrevedere cu 
Valery Giscard d’Estaing, minis
trul economiei și finanțelor al 
Franței, șeful delegației france
ze la Comisia mixtă guvernamen-

româno-franceză de coope- 
economică, științifică și teh-

CONVORBIRI 
SADAT—PODGORNÎI
• PREȘEDINTELE Republicii 

Arabe Unite, Anwar Sadat, și 
președintele Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., Nikolai 
Podgornîi, au inceput joi, la 
Palatul Kubbeh din Cairo, con
vorbirile oficiale.

Agenția TASS relatează că, 
în cursul convorbirilor, a avut 
loc un schimb de opinii în pro
blemele dezvoltării continue a 
relațiilor de prietenie dintre 
Uniunea Sovietică și R.A.U., 
precum și în legătură cu o se
rie de probleme actuale ale si
tuației internaționale. Părțile au 
acordat o atenție particulară si
tuației din Orientul Apropiat.

In aceeași zi, Nikolai Pod- 
gornii, însoțit de Anwar Sadat 
și de alți conducători ai R.A.U., 
a plecat spre Assuan, pentru a 
participa la festivitățile prile
juite de încheierea construcției 
acestui complex hidroenergetic.

Conferința

asupra

Vietnamului

în legătură cu acordarea dreptului de vot tinerilor americani 
în vîrstă de 18 ani la alegerile prezidențiale, caricaturistul 
ziarului International Herald Tribune comentează sarcastic 
opiniile adversarilor acestei măsuri : „Tinerii nu trebuie să 
voteze pină cind nu sînt destul de mari ca să li se spună cum"

Ședința Consiliului Băncii
Internaționale

MOSCOVA 14. — Corespon
dentul Agerpres, Laurențiu Duță, 
transmite : La 12 și 13 ianuarie 
a.c., a avut loc la Moscova cea 
de-a doua ședință a Consiliului 
Băncii Internaționale de Inves
tiții.

La ședința Consiliului au parti
cipat reprezentanții împuterniciți 
din Republica Populară Bulgaria, 
Republica Socialistă Cehoslova
că, Republica Democrată Ger
mană, Republica Populară Mon
golă, Republica Populară Polonă, 
Republica Socialistă România, 
Republica ~ „
.Uniunea Republicilor Sovietice

Populară Ungară,

de Investiții
Socialiste. La ședință au partici
pat, de asemenea, ca invitați, 
reprezentanți ai Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc și ai 
Băncii Internaționale de colabo
rare economică.

Consiliul Băncii Internaționale 
de Investiții a aprobat principiile 
de bază ale acordării creditelor 
de către bancă și ale politicii de 
dobînzi ale acesteia. Consiliul a 
dezbătut, totodată, problema re
feritoare la operațiile în valută 
liber convertibilă și în aur, a nu
mit președintele comisiei de re
vizie și membrii acesteia.

NAȚIONALIZĂRI 
ÎN BOLIVIA

• GUVERNUL BOLIVIAN 
hotărit naționalizarea 
prinderii americane „1 
tional Metal Processing 
pany", specializată în prelucra
rea reziduurilor din industria 
minieră. A fost creată, de ase
menea, o comisie specială care 
urmează să stabilească cuantu
mul compensației ce va fi a- 
cordat proprietarilor compa
niei.

După cum a declarat minis
trul bolivian al minelor și me
talurgiei, Eduardo Mendez Pe
reira, hotărirca guvernului bo
livian se încadrează în actuala 
politică economică vizind pre
luarea controlului asupra resur
selor naturale ale țării.

a 
între- 

.Interna- 
Coni-

tală 
rare 
nică.

Joi după-amiază la Palatul Lu- 
vru din Paris a avut loc deschi
derea lucrărilor celei de-a treia 
sesiuni a Comisiei mixte guver
namentale româno-franceze.

Cele două părți au reliefat im
portanța vizitei făcute în Fran
ța de președintele Consiliului de 
Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, apreciind-o ca o nouă 
etapă remarcabilă în evoluția as
cendentă a bunelor relații dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Franceză. Această vi
zită a oferit noi și importante 
perspective intensificării schim
burilor comerciale româno-fran
ceze, cooperării economice, in
dustriale, științifice, tehnice și 
culturale, care se dezvoltă — ca 
și ansamblul relațiilor dintre cele 
două țări — pe baza solidă a 
respectării principiilor indepen
denței și suveranității naționale, 
egalității în drepturi și colaboră
rii reciproc avantajoase.

Examinînd bilanțul activității 
desfășurate în domeniile coope
rării economice, științifice și teh
nice dintre România și Franța și 
evoluția schimburilor comerciale 
bilaterale în perioada care S-a 
scurs de la cea de-a doua sesiu
ne a Comisiei mixte guvernamen
tale româno-franceze de la Bucu
rești. (ianuarie 
părți au luat 
de rezultatele

1970), cele două 
act cu satisfacție 
obținute.

PARIS 14 (Agerpres) — în ca
pitala Franței a avut loc joi cea 
de-a 99-a reuniune în cadrul 
conferinței cvadripartite în pro
blema Vietnamului. Luînd cu-
vîntul, Nguyen Thi Binh, șeful 
delegației Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud, a arătat că 
principala problemă care trebuie 
reglementată în vederea încetării 
războiului în Vietnamul de Sud 
și reinșțaurării păcii este retra
gerea coipplștă a trupelor S.U.A. 
și ale aliaților lor de pe terito
riul sud-vietnamez. Lipsa orică
rui progres la conferința cvadri- 
partită de la Paris, a spus Ngti- 
yen Thi Binh, constă tocmai în 
faptul că S.U.A., refuză să-și re
tragă complet trupele din Viet
nam.

în intervenția sa, Xuan Thuy, 
șeful delegației Republicii De
mocrate Vietnam, a protestat 
împotriva recentelor atacuri ale 
S.U.A. asupra teritoriului R.D.V. 
Referindu-se la turneul întreprins 
de ministrul american al apărării 
Melvin Laird, într-o serie de țări 
din sud-estul asiatic, Xuan Thuy 
a declarat că acesta a demon
strat, încă o dată, că Administra
ția S.U.A. nu numai că prelun
gește, dar intensifică războiul 
declanșat în Vietnam.

• IERI DIMINEAȚĂ au sosit 
la Santiago de Chile cei 70 de 
deținuți politici puși în liberta
te de guvernul Braziliei în 
schimbul ambasadorului elve
țian Giovanni Bucher, răpit dc 
membrii unei organizații ilega
le. Deținuții —• 59 de bărbați și 
11 femei — au părăsit Brazilia 
în cursul nopții la bordul unui 
avion special. înainte de a pă
răsi Brazilia, autoritățile au ci
tit deținuților un decret prezi
dențial prin care se interzice, 
pentru totdeauna, unui număr 
de 68 dintre ei, revenirea în 
țară.

La Rio se așteaptă ca. în ore
le ce urmează, răpitorii să-l c- 
libereze pe Bucher, dar nu îna
inte de a avea o dovadă că de
ținuții au sosit Ia Santiago.

DELEGAȚIA P.C.R. ÎN 
R. P. POLONĂ

• IN CONTINUAREA VIZI
TEI pe care o face în R.P. Po
lonă, la invitația C.C. al 
P.M.U.P., delegația de activiști 
ai P.C.R., condusă de Sion 
jor, membru supleant al 
al P.C.R., șef de secție la 
al P.C.R., a fost primită de 
fan Olszowski, membru al 
roului Politic, secretar al 
al P.M.U.P.

Bu- 
C.1’. 
c.c. 
Ște-
Bi- 

C.C.

INCIDENTE LA BELFAST
• PENTRU A TREIA NOAP

TE consecutiv, în capitala nord- 
irlandeză, Belfast, au avut loc 
incidente care au opus mai 
multe grupuri de demonstranți 
catolici și protestanți. Cele mai 
intense ciocniri s-au semnalat 
în cartierele Springfield și 
Bally Murphy, unde grupuri de 
tineri au atacat cu pietre o ca
zarmă a soldaților englezi sta
ționați in Irlanda dc Nord. Po
liția și militarii 
tervenit operînd 
restări.

englezi au in- 
numeroase a-

INFORMEAZĂ 
secretarul 

Consiliul 
Germane,

Vor răsări asemenea sonde plutitoare și de-a 
lungul coastelor sud-vietnameze ?

• DUPĂ CUM 
agenția A.D.N., 
stat de pe lingă 
Miniștri al R.D. 
chael KohI, va avea, la propu
nerea sa, o nouă întilnire cu 
secretarul de stat la Cancelaria 
Federală a R.F. a Germaniei, 
Egon Bahr. întilnirea urmează 
să 
la

• Legea de la Saigon și goana 

după „aur negru" • Cind 

magnafii nu se tem de riscuri... 

e Afaceri ciudate cu consecințe 

politice

| ÎNTREBĂRILE SOLDAȚILOR ;
Microfonul și aparatul 

de filmat nu i-a intimidat. 
Băiețandrii în uniformă 
militară repetau întrebarea 
devenită obsesivă: pentru 
ce purtăm acest război ? 
Eventuala glorie postumă, 
cu o decorație și o scri- 
soare-tip de mulțumire 
expediată de Pentagon, nu 
putea să le ofere liniștea 
rîvnită. Dimpotrivă. Măr
șăluind prin junglă sau 
vegetind în taberele de 
coșmar se simțeau încol
țiți de același gînd: 
căutăm în Vietnam ?

ce

aibă loc vineri, 15 ianuarie, 
Bonn.

„COSMOS-391"
• ÎN UNIUNEA SOVIETICA 

a fost lansat joi satelitul artifi
cial al Pămîntului „Cosmos— 
391“, care va continua cerceta
rea spațiului cosmic în confor
mitate cu programul stabilit an
terior. Agenția TASS precizea
ză că aparatajul științific insta
lat la bord funcționează normal.

• PREȘEDINTELE NIXON a 
semnat legea cu privire la unele 
vînzări de arme în străinătate, 
care cuprinde intre prevederile 
ei și anularea faimoasei „rezo
luții Tonkin" (legea fusese ante
rior votată în cele două Camere 
ale Congresului S.U.A.). După 
cum se știe, „rezoluția Tonkin", 
adoptată în 1964 de Congres, a 
fost utilizată de președintele 
Lyndon Johnson pentru angaja
rea trupelor americane în agre
siunea din Vietnam. Actuala ad
ministrație a consimțit la anu
larea rezoluției argumentind că, 
pentru menținerea și continua
rea participării forțelor ameri
cane la războiul din Indochina, 
nu ar mai fi necesar un act le
gislativ, fiind suficientă exerci
tarea drepturilor pe care le 
președintele în calitate de 
mandant-șef .al armatei.

are 
co-

de 
reali-

sînt, totuși, prizonierii hazar
dului. LE MONDE, într-un ar
ticol al lui Jacques Decornoy, 
ne inițiază în culisele unei afa
ceri de proporții. în 1969, zece 
societăți americane au între
prins lucrările pregătitoare- A- 
tunci petrolul a devenit o cer
titudine iar specialiștii Saigo- 
nului s-au grăbit să pună ia 
punct legea necesară. Șase 
companii americane, o socie
tate canadiană și încă două ja
poneze s-au angajat în explo
rarea comorii din adîncuri. A- 
facerea presupune, însă, inves
tiții considerabile. Grupările 
petroliere se arată dispuse să 
le facă în pofida războiului ce 
devastează această zonă. Cum 
se explică surprinzătoarea asu
mare de riscuri ? LE MONDE 
se întreba dacă nu cumva a- 
ceste grupări au primit asigu
rări ferme la Washington că 
S.U.A. vor „deține" în continua
re Peninsula Indochineză. Inves
tițiile au coincis cu lansarea 
politicii de „vietnamizare", po
litică denunțată ca fiind o for
mulă de perpetuare și extinde
re a sîngerosului conflict. De 
altfel, afacerea nu se rezumă 
la Vietnam. S-ar părea că Tai- 
landa și Cambodgia posedă, 
de asemenea, resurse petrolie
re. Privite disparat par niște 
simple episoade consumate pe 
scena economică. Dar faptele 
se înlănțuiesc și se nasc bănu
ieli ce ne conduc către culisele 
politice. Șase luni după put- 
chul de dreapta de la Pnom 
Penh, observă tot cotidianul pa
rizian, s-a încheiat un acord 
cambodgiano-tailandez pri
vind... un program de prospec
țiuni. Asemenea prospecțiuni 
necesită fonduri, utilaje și spe
cialiști de care nu dispun nici 
Bangkokul și nici Pnom Pen- 
hul. Evident, acordul reprezintă 
un paravan pentru implantarea 
unor societăți străine (naționa
litatea acestora o divulgase 
chiar ambasadorul S.U-A. în 
Tailanda care, din 1969, 
vestea „i 
afacere" care nu s-ar 
doar la golful Tailandei, ci ar 
afecta și coastele Malayeziei si 
Indoneziei și care ar privi șase 
societăți dintre care cinci... a- 
mericane).

Giganții americani ai „auru
lui negru" au intrat în acțiune 
fără ezitări, fără nici o urmă 
de reținere, pentru că nu-i vor
ba de un zăcămînt oarecare.

dmirabilul film 
televiziune, 
zat de un reporter 
curajos — film pe 
care l-am vizionat 
miercuri seară pe

micul ecran — multiplică a- 
ceastă întrebare, apăsătoare 
pentru conștiința AmericiL Ofi
cialitățile de la Washington au 
încercat, deseori, să răspundă- 
Discursurile, broșurile și confe
rințele de presă nu izbuteau, 
însă, să pună în relief argu
mente convingătoare. Frazele 
frumoase rostite pe un ton pa
tetic ocoleau sistematic esen
țialul. Cele 75 cuvîntări ale lui 
Laird pe tema „vietnamizării", 
de pildă, n-au avut nici o re
ferire la... petrol. Omisiunea ar 
putea părea neglijabilă. Dar la 
un examen mai atent se va 
constata că „aurul negru" în
cepe să joace un rol și în acest 
colț al lumii.

Către sfîrșitul anului 1970 o 
lege trecută prin „parlamentul" 
saigonez obținea ratificarea 
prezidențială. Mașina sud-viet- 
nameză de fabricat legi are o 
producție destul de bogată și, 
de aceea, în cele mai multe 
din cazuri textele votate și pa
rafate sînt acoperite de uitare. 
Legea semnată de Thieu a fă
cut excepție. în paragrafele ei, 
redactate potrivit obișnuințelor 
avocățești, se prevedea acor
darea dreptului de a se între
prinde prospecțiuni petroliere 
în largul coastelor sud-vietna
meze. Beneficiarii erau, firește, 
americani.

Oare acești domni serioși 
cheltuiesc milioane de dolari la 
întîmplare ? In fond, de ce 
se caută petrol în... Alpi ? 
fi poate mai agreabil decît 
vecinătatea unui teatru 
război. Căutătorii de petrol

pre- 
,o foarte, foarte mare 
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upă o așteptare 
de șapte luni, doi 
reporteri ai revis
tei vest-germane 
..Der Stern" au 
primit, în sfîrșit,

permisiunea de a vedea la 
fața locului ce se întîmplă 
in două din așa-numitele 
„provincii portugheze de 
peste mări" — Angola și Mo- 
zambic, unde, dc peste un 
deceniu, armata Lisabonei 
încearcă, fără succes, să înă
bușe lupta de eliberare a po
poarelor respective. Timp de 
o lună, ei au străbătut, în 
vehicule ale armatei portu
gheze și cu toate măsurile 
de precauție și securitate de
venite 
sarea 
12 000 
taj al 
țit de 
de fotografii realizate, 
o mărturie a stării de teamă 
și izolare în care se află în 
Angola reprezentanții poli
ticii colonialiste.

Ajunși la Bolongongo,

normă pentru dcpla- 
în aceste teritorii, 

de km. Primul repor- 
acestei călătorii, inso- 
cîteva din cele 4 000 

este

orășel din nordul Angoliei, 
reporterii de Ia „Der Stern" 
au l'ăcut o vizită la o plan
tație de cafea din apropiere. 
Proprietarul plantației, von 
Rochow, descendent al unei 
vechi familii aristocrate ger
mane, a sosit aici cu 18 ani 
în urmă și este singurul 
plantator care a mai rămas 
în vastele zone de luptă ale 
Angolei. Probabil pentru 
faptul că numai anul trecut 
plantația de 2 500 de hectare 
i-a adus un profit brut de 
peste cinci milioane de 
mărci. Cum arată însă viața 
pe plantațiile de cafea Can
zele a lui Friedcrich von 
Rochow ? Să-i lăsăm pe cei 
doi reporteri dc la „Stern" 
să vorbească. Momentan, ei 
se află în convoiul format 
din mașina lor și două turis
me militare de teren „Uni- 
inog" pe care se află 14 sol
dați portughezi înarmați cu 
puști automate. „Trecem 
printr-un sat. Casele sint 
goale. «Evacuat» spune căpi
tanul. Locuitorii i-au ajutat

Din turn, legătura radio cu poliția și armata colonialistă 
este menținută permanent...

„Miza" jocului are o neaștep
tată însemnătate. WELT- 
WOCHE cita pe conducătorul 
unei companii petroliere : 
„Comparate cu cele ce se gă
sesc în largul coastelor Asiei 
de sud-est, resursele Louisianei 
seamănă cu o marcă poștală 
aplicată pe spatele unui ele
fant". Un geolog american — 
care studiază de 15 ani aceas
tă zonă — pretinde că în nu
mai 5 ani „cîmpurile petrolie
re" din largul coastelor Tailan- 
dei, Cambodgiei, Malayeziei, 
Vietnamului de sud și Indone
ziei, pot să producă zilnic 
400 000 000 barili. Cifrele con
turează proporțiile descope
ririi.

Apariția acestui „depozit pe
trolier", care ar putea fi cel 
mai important pe care îl cu
noaște Terra, modifică datele 
tradiționale ale unei probleme 
complicate. LE MONDE amin
tea că Washingtonul este un 
uriaș consumator de petrol, o- 
bligat să facă apel la cele mai 
diferite piețe pentru a-și satis
face necesitățile (S.U.A. 
avea nevoie în 1980 
24 000 000 barili pe zi iar
prezent producția americană 
atinge, cotidian, 10 000 000 ba
rili). Petrolul asiatic ar înlătu
ra multe neliniști soluționînd în 
condiții avantajoase (sub as
pect economic) destule dificul
tăți actuale ale Washingtonu
lui. Dar cum vor reacționa po
poarele asiatice, adevărații stă- 
pîni ai acestor bogății ? Cu a- 
ceastă întrebare încep dilemele 
magnaților petrolieri, dileme ce 
nu rămîn fără ecou la Casa 
Albă. WELTWOCHE amintea 
că „asemenea predecesorului 
său Johnson, președintele Ni
xon este legat de lumea petro
lului". Deseori, în istorie, pe
trolul a fost amestecat cu sin
ge. Se reeditează nefastele în
tâmplări ale trecutului în acest 
colț nefericit al Asiei ?

Despre petrol nu se spune 
nimic în declarațiile oficiale 
privind politica americană în 
Asia- Poate pentru ca soldați! 
americani să nu descopere, u- 
luiți, răspunsul la întrebarea 
ce-i obsedează și pe care apa
ratul de filmat a transmis-o pe 
micul ecran : pentru ce purtăm 
acest război ?

E. O.

La Singapore a început ieri

pe teroriști. Au fost strămu 
tați". „Teroriștii" sint mem
brii „Mișcării populare pen
tru eliberarea Angolei" a lui 
Agostinho Neto, care acțio
nează și în această regiune. 
Mașinile urcă un deal. „Prin 
tufele de cafea trece un gard 
de sîrmă ghimpată. Apare un 
turn întărit, înalt de 15 me
tri, cu ferestre zăbrelite și 
crenele. Am sosit la planta
ția de cafea Canzele". Can
zele are din toate punctele 
de vedere, trăsăturile unei 
cetăți asediate. Familia pro
prietarului von Rochow își 
petrece viața în turnul întă
rit, cu ziduri groase de beton 
armat capabile să reziste 
chiar unui atac cu grenade. 
Un generator propriu asi
gură iluminatul precum și 
funcționarea emițătorului de 
radio prin care se ține legă
tura cu posturile de poliție 
și garnizoanele militare din 
apropiere. Porți și uși rulan
te de oțel, panouri de oțel 
la ferestre, vopsite în alb și 
roșu, ca blazoanele castela
nilor feudali. Provizii serioa
se de alimente. Și. evident, 
un adevărat arsenal, depozi
tat în două mari safeuri : 7 
puști automate. 6 pistoale au
tomate, 20 puști Mauser, o 
pușcă de vînătoare, 5 flinte, 
6 pistoale, 10 000 de gloanțe. 
Armata particulară a planta
torului este formată din 
23 de oameni, care patrulează 
zi și noapte. Izolarea este 
aproape totală. La vînătoare 
a trebuit să se renunțe de 
mult. Pentru aducerea zar
zavatului de la grădina plan
tației, care se află la 10 km 
de turnul întărit, se pleacă, 
cu autoturismul de teren, ca 
într-o mică expediție. Ar
mele sint indispensabile. 
„Mai de mult, povestește 
Alexandra, fiica plantatoru
lui, în vîrstă de 10 ani, mă

Fiica plantatorului : „Tata mi-a interzis să mă mai plimb".

duceam totdeauna acolo 
mă plimb. Acum, 
interzis să mă mai 
măcar cu Johanna 
toarea Alexandrei) 
rusalim (unul din cei 13 ciini 
de pază ai plantației). Și Jo
hanna știe chiar să tragă". 
Camarazii de joacă au dis
părut și, ca toți ceilalți, și 
Alexandra poate părăsi 
turnul numai sub escor
tă. Bugetul „militar" al fa

să 
tata mi-a 
duc. Nici 

(institu- 
și cu Ie-

miliei Rochow : 2 milioane
de mărci anual ! Celelalte 
milioane îi țin însă claustrați 
la Canzele, în mijlocul unei 
populații în mod firesc ostile 
tuturor celor care au venit 
de nu se știe unde, pentru 
a-și satisface setea dc aur, 
de dominație sau de aven
tură.

BAZIL ȘTEFAN

Conferința Commonwealth
SINGAPORE 14 (Agerpres). 

— După cum era de așteptat, 
intenția declarată a Marii Brita
nii de a ridica embargoul asupra 
vînzărilor de armament către re
gimul rasist de la Pretoria a do
minat prima zi a conferinței pri
milor miniștri ai statelor membre 
ale Commonwealthului. deschisă 
joi la Singapore.

Făcîndu-se interpretul unui 
mare număr de state africane și 
asiatice membre ale Common- 
wealth-ului, președintele Zambiei, 
Kenneth Kaunda, a propus parti- 
cipanților la reuniune să semneze 
o Declarație de principii care să 
cuprindă angajamentul de a refu
za orice sprijin regimurilor care 
practică discriminarea rasială. A-

cest document ar reprezenta o 
barieră morală împotriva expor
tului dc material de război că
tre Republica Sud-Africană. Tex
tul propus de președintele zam- 
bian va fi înaintat unei comisii.

ASASINAT POLITIC ÎN 
GUATEMALA

• UN NOU ASASINAT PO
LITIC a fost comis miercuri în 
Guatemala. Victima este depu
tatul de stingă Adolfo Mijan
gos, care în plin centru al ca
pitalei guatemaleze, a fost îm- 
pușoat de un grup de necunos- 
cuți. Mijangos a fost profesor 
de științe juridice și sociale la 
Universitatea din San Carlos.

COMMONWEALTH LA ORA ÎNTREBĂRILOR

BERLIN 14. — Coresponden
tul Agerpres, Ștefan Deju, trans
mite : La Berlin a fost semnat 
un acord între guvernele Repu
blicii Socialiste România -și R. D. 
Germane, privind colaborarea în 
domeniul poștelor și telecomuni
cațiilor. Acordul a fost semnat 
din partea română de ministrul 
poștelor și telecomunicațiilor, 
Mihai Bălănescu, iar din partea 
R. D. Germană — de ministrul 
poștelor și telecomunicațiilor, 
Rudolph Schulze. Cei doi miniștri 
au subliniat importanța acordu
lui pentru adîncirea colaborării 
și prieteniei dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Democrată Germană.

Creat pe ruinele 
fostului imperiu 
colonial al An
gliei, Common
wealthul — „co
munitatea bri
tanică dc nați
uni" — este o a- 
sociație de țări 
și teritorii care, 

dispersate geografic pe toate 
continentele, însumează 22 
Ia sută din suprafața teres
tră a globului și aproape un 
sfert din populația lui. Ideea 
organizării unui Common
wealth a apărut după 1926 
cind au fost elaborate tezele 
principale ale „statului do
minicanelor" ; în 1931 a fost 
adoptat statutul Westminste- 
rului care dădea acestor teze 
o bază juridică ; in 1932 Ia 
Ottawa au fost parafate noi 
acorduri care urmăreau pe 
baza unor „preferințe im
periale", îngrădirea asocierii 
altor state.

Din această organizație fac 
parte 32 de state independen
te : Marea Britanie, Canada, 
Australia, Noua Zeelandă, In
dia, Pakistan, Ceylon, Ghana, 
Malayezia, Nigeria, Cipru, 
Sierra Leone, Tanzania, Ja
maica, Trinidad-Tobago, U- 
ganda, Kenya, Malawi, Malta, 
Zambia, Gambia, Singapore, 
Guyana, Botswana, Lesotho,

Barbados,’ Mauritius, Swazi
land, Tonga, Samoa de vest, 
Fiji și Nauru (membru cu 
statut special). In Common
wealth sint incluse și terito
riile dependente de (sau sta
tele asociate cu) țările inde
pendente, membre ale orga
nismului, care, împreună, 
furnizează mare parte din 
producția mondială de cere
ale și materii prime, deținind 
o treime din comerțul capi
talist. în afara a două ele
mente de apropiere: limba 
engleză predominantă în a- 
ceste țări și legăturile co
merciale, Commonwealthul 
este o_ organizație foarte ete
rogenă atît în ceea ce pri
vește structura politică cit și 
dezvoltarea economică. Re
lațiile economice dintre mem
bri se bazează 
„preferințelor 
care, teoretic, ar trebui 
sigure înlesniri vamale 
proce, să faciliteze un 
merț avantajos pentru 
țările. Sistemul în sine __
dovedit, însă, un instrument 
folosit de Marea Britanie în 
menținerea rolului ei de li
der. Ascuțirea concurenței 
internaționale a determinat 
scăderea eficienței sistemului 
preferințelor tarifare și, ca 
urmare, declinul legăturilor 
economice, dintre țările Com
monwealthului.

pe sistemul 
imperiale" 

să a- 
reci- 

co- 
toate 

s-a
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