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Comitetului Executiv
al C.C. al P.C.1L

în ziua de 1 februarie 1972 a a- 
vut loc ședința Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prezidată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român.

Au participat, ca invitați, miniș
tri și alți conducăto’ri ai unor or
gane centrale.

Cu acest prilej, Comitetul Execu
tiv a examinat și adoptat „Progra
mul de dezvoltare a transporturilor 
feroviare, auto și navale în perioa
da 1971—1975" — elaborat pe ba
za hotărîrilor Congresului al X-lea 
al P.C.R. și a prevederilor planului 
cincinal. Programul cuprinde mă-

suri privind dezvoltarea, moderni
zarea și optimizarea transporturilor 
de mărfuri și călători, în scopul sa
tisfacerii necesităților sporite de 
transport determinate de ritmul 
înalt de dezvoltare a economiei na
ționale.

în continuare, Comitetul Execu
tiv a aprobat Comunicatul cu pri
vire la îndeplinirea planului de dez
voltare economico-socială a Repu
blicii Socialiste România în anul 
1971, care se dă publicității. De a- 
semenea, a aprobat principalii in
dicatori tehnico-economici ai unor 
lucrări de investiții și a soluționat 
probleme ale activității curente.

Ședința comună a Comitetului
Executiv al C.

Consiliului 
și Consiliului 

în ziua de 1 februarie a.c. a avut 
loc ședința comună a Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., Consiliu
lui de Stat și Consiliului de Mi
niștri ale Republicii Socialiste Ro
mânia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat, a informat despre lu
crările Consfătuirii de la Praga a 
Comitetului Politic Consultativ al 
țărilor participante la Tratatul de

C. al P. C. R., 
de Stat 
de Miniștri

>

la Varșovia și activitatea delegației 
române la această Consfătuire.

A fost adoptată în unanimitate 
Hotărîrea privind aprobarea docu
mentelor adoptate de Consfătuirea 
de la Praga a Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia și a acti
vității desfășurate la Consfătuire de 
delegația de partid și guvernamen
tală a Republicii Socialiste Româ
nia, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

HOTĂRÎREA
Comitetului Executiv al C. C. al P. C. R., 

Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Socialiste România privind 

aprobarea documentelor adoptate de Consfă
tuirea de la Praga a Comitetului Politic 

Consultativ al statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia și a activității desfășurate 

la consfătuire de delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii Socialiste 

România, condusă de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU

Luînd cunoștință de infor
marea delegației de partid ți 
guvernamentale a Republicii 
Socialiste România cu privire 
la lucrările Consfătuirii Comi
tetului Politic Consultativ al ță
rilor participante la Tratatul 
de la Varșovia, care a dezbă
tut probleme deosebit de im
portante pentru viața politică 
a continentului și pacea între
gii lumi, Comitetul Executiv al 
C.C. al P.C.R., Consiliul de Stai 
și Consiliul de Miniștri ale 
Republicii Socialiste România 
aprobă în întregime ți dau o 
înaltă apreciere documentelor 
adoptate la consfătuire, pre
cum și activității desfășurate 
de delegația română, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat.

în legătură cu securitatea 
europeană. Comitetul Execu
tiv al C.C. al P.C.R., Consiliul 
de Stat și Consiliul de Miniștri 
consideră că ,,Declarația pri
vind pacea, securitatea ți cola
borarea în Europa" reprezintă

o contribuție deosebită la pro
movarea acestor idei pe conti
nentul nostru, stimulează acti
vitatea pe care toate statele 
interesate sînt chemate să o de
pună în vederea convocării 
Conferinței general-europene.

Comitetul Executiv, Consiliul 
de Stat și Consiliul de Miniștri 
consideră că una din sarcinile 
de bază ale politicii externe 
a Partidului Comunist și a Re
publicii Socialiste România este 
de a acționa în modul cel mai 
consecvent pentru instaurarea 
în viața continentului nostru a 
unor noi relații bazate pe 
respectul independenței ți su
veranității naționale, care să 
excludă folosirea forței sau a- 
menințarea cu forța și să ofere 
tuturor statelor garanția depli
nă că vor fi ferite de orice act 
de agresiune, că se vor putea 
dezvolta în mod liber, potrivit 
firopriei voințe ți vor putea co- 
abora neîngrădit într-un cli

mat de înțelegere ți deplină 
egalitate.

în acest sens. Consiliul de 
Miniștri, Ministerul Afacerilor 
Externe vor întreprinde acțiu-

nile politico-diplomatice nece
sare pentru a contribui, îm
preună cu guvernele tuturor 
statelor interesate, la reali
zarea de contacte- multilaterale 
în vederea definitivării ordinii 
de zi a conferinței, stabilirii 
nivelului de reprezentare a sta
telor participante, a datei ține
rii acesteia, a modalităților de 
convocare și a modului de 
desfășurare a lucrărilor astfel 
ca această importantă reuniune 
general-europeană să poată 
avea ioc într-un timp cît mai 
apropiat.

Hotărîtă să militeze activ și 
să-și aducă întreaga contribu
ție la cauza transformării Euro
pei într-o zonă a pocii Ș> coo
perării fructuoase intre țări su
verane și egale în drepturi, 
România adresează celorlalte 
state, tuturor forțelor care se 
pronunță pentru securitate și 
colaborare pe continentul eu
ropean, chemarea de a-și uni 
eforturile pentru a face să 
triumfe acest nobil deziderat, 
pentru a asigura pacea, destin
derea și înțelegerea în Europa 
ți în întreaga lume.
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cu privire la îndeplinirea planului 
de dezvoltare economico-socială

a Republicii Socialiste România în anul 1971
In anul 1971, primul an al 

planului cincinal 1971—1975 — 
etapă importantă în procesul 
istoric de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvol
tate — țara noastră a obți
nut noi și remarcabile succe
se în construcția economică și 
socială. Sarcinile de bază ale 
planului de stat au fost înde
plinite ; au fost mai bine va
lorificate resursele materiale 
și de muncă ale țării, au 
crescut în ritm înalt produsul 
social și venitul național, a 
sporit productivitatea muncii, 
eficiența economică generală, 
iar pe această bază s-a ridi
cat în continuare nivelul de 
trai material și cultural al 
populației.

Realizările din anul 1971 a- 
testă realismul prevederilor 
planului, sînt rodul muncii 
pline de abnegație a clasei 
muncitoare, țărănimii și inte
lectualității care înfăptuiesc 
neabătut programul stabilit de 
Congresul al X-lea al partidu
lui, de dezvoltare și moderni
zare a forțelor de producție, 
de creștere a avuției societății, 
asigurînd înaintarea hotărîtă a 
României pe drumul prosperi
tății și civilizației socialiste.

Progresele înregistrate în 
dezvoltarea economico-socială 
în anul 1971, comparativ cu 
anul 1970, sînt oglindite sinte
tic în datele de mai jos :

Ministerul Energiei Electrice
Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei
Ministerul Industriei Metalurgice
Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini
Ministerul Industriei Chimice
Ministerul Industriei Materialelor de Construcții
Ministerul Industriei Lemnului
Ministerul Industriei Ușoare
Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silvi

culturii și Apelor
Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor 
Unitățile industriale ale consiliilor populare

Nivelul anului 1971 față 
de 1970 — în % —

Produsul social 110,6
Venitul național 112,5
Volumul total al investițiilor din fondurile centralizate

ale statului 110,8
Fondurile fixe puse în funcțiune din investițiile cen

tralizate ale statului 105,0
Numărul salariaților 105,0
Producția globală industrială 111,5
Producția de construcții-montaj 110,6
Producția globală agricolă 118,2
Volumul total al traficului de mărfuri cu mijloace de

folosință generală 109,0
Volumul Comerțului exterior 108,6
Productivitatea muncii pe un salariat în industria re

publicană 105,9
Veniturile bănești ale populației de la sectorul socialist 108,6 
Veniturile din salarii 108,1
Veniturile bănești ale familiilor de țărani 111,1
Vînzările de mărfuri cu amănuntul prin comerțul so

cialist 109,1
Cheltuieli pentru acțiuni social-culturale de Ia bugetul

de stat 107,3

Unitățile cooperației mește
șugărești și-au îndeplinit pla
nul la producția-marfă și 
prestările de servicii în pro
porție de 108,5%, iar cele ale 
cooperației de consum în pro
porție de 122,2%.

Față de anul 1970, producția 
globala industrială a crescut 
cu 11,5%, sporul absolut fiind 
de 34,4 miliarde lei. Semnifi
cativ pentru creșterea poten
țialului industriei noastre so
cialiste este faptul că produc-

tn «/o față de plan
102,9
102.3
102,5
101,8
101.3
101,0
102.4
104,2

99,2
106,1
105,8

ția anului 1971 este de 1,6 ori 
mai mare decît producția in
dustrială realizată în întreaga 
perioadă a primului cincinal 
(1951—1955).

S-a dezvoltat baza tehnică 
materială a industriei prin in
trarea în funcțiurie în anul 
1971 a unui număr de 283 ca
pacități de producție.

în principalele ramuri ale 
industriei; , produciția globală 
industrială a crescut după cum 
urmează :

Nivelul anului 1971 față 
de 1970 —în %—

Energia electrică și termică
Combustibili
Metalurgia feroasă
Metalurgia neferoasă
Construcții de mașini și prelucrarea metalelor 
Chimia
Materiale de construcții
Exploatarea și prelucrarea lemnului
Industria ușoară
Industria alimentară

112,2
103.7
107.6
106.3
115.8
115,2
110.8
104,8
113.7
108.4

Pe fondul dinamismului sus
ținut al dezvoltării industriei, 
s-a îmbunătățit structura pe 
ramuri și subramuri. Ponderea 
energiei electrice și termice, 
metalurgiei, construcțiilor de 
mașini și chimiei — ramuri 
determinante pentru progresul 
întregii economii — au repre
zentat în 1971 mai mult de ju
mătate din întreaga producție 
industrială.

Ritmurile în care a crescut 
producția industrială a unor 
județe oglindesc grija pe care 
o acordă partidul și statul 
nostru dezvoltării armonioase, 
echilibrate a tuturor județelor 
țării. Acest proces își găsește 
reflectarea în ritmurile de 
creștere superioare mediei pe 
țară, înregistrate într-o serie 
de județe cu o industrie mai 
puțin dezvoltată, după cum 
urmează : Mehedinți (33,9%), 
Olt (27,4%), Covasna (25,6%), 
Buzău(19,9%), Ialomița(19,7%), 
Botoșani (14,7%), Harghita 
(13,8%), Vrancea (13,5%).

La principalele produse in
dustriale prevederile planului 
au fost îndeplinite astfel :

I. INDUSTRIA
Dezvoltarea industriei s-a 

caracterizat, în anul trecut, 
prin ritmul înalt de creștere a 
producției, diversificarea și 
îmbunătățirea calității produ
selor, folosirea mai bună a re
surselor materiale, ridicarea în 
continuare a eficienței econo
mice. A crescut capacitatea in
dustriei de a dota economia 
cu mijloace de producție la 
nivelul cerințelor tehnicii con
temporane, de a satisface în

condiții mai bune necesitățile 
de consum ale populației, de a 
contribui la lărgirea și diversi
ficarea exportului.

In anul 1971 s-a realizat o 
producție globală de 334,2 mi
liarde lei ; planul a fost înde
plinit în proporție de 102,2%, 
obținîndu-se peste prevederi o 
producție de 7,3 miliarde lei.

La principalele ministere și 
la unitățile industriale ale con
siliilor populare, planul pro
ducției globale industriale a 
fost îndeplinit astfel :

Realizări 197 1

Produsul U/M
Date 

absolute

în % față de

Plan
1971

Realizări 
1970

Energie electrică mild. kWh 39,4 101,0 112,3
Cărbune extras mii tone 22 951 96,8 100.5
Țiței extras mii tone 13 793 100,6 103,1
Benzine mii tone 3 017 103,4 108,3
Gaze naturale mii. mc 26 719 101,4 106,7
Oțel mii tone 6 803 101,2 104,4

din care : oțeluria aliate mii tone 444 108,7 107,1
Laminate finite pline din oțel mii tone 4 763 102,1 105,7
Aluminiu primar și aliaje din

aluminiu mii tone 111 102,6 109,4

(Continuare în pag. a IV-a)

Au început EXAMENELE STUDENȚEȘTI

Ieri, prima zi de februarie, s-a semnat plecarea intr-o cursă de două săptămîni a se
siunii de examene. Au fost prezenți, la start, multe sute de studenți, precum studenții anu
lui II, grupa 318 — Comerț interior — A.S.E. Dar, de l'apt, au fost prezenți toți studenții, 
întrucît pentru toți competiția verificării cunoștințelor precum și a calității muncii de 
student a început. Chiar dacă unii se află în camerele de cămin, la masa de lucru, în sălile 
de lectură, la biblioteci. Prezența lor acolo, acum este legată de prezența sesiunii. Zilele urmă
toare ne vor permite să dăm detalii. Le dorim încărcate cu ...note bune ți examene luate.

Foto î AL. PRUNDEANU

Generozitatea
clasicilor

de GEORGE IVAȘCU

_O VIZIUNE nouă, în montarea lui Liviu Ciulei, a Scrisorii 
pierdute, la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra", dupâ o mon
tare, în viziunea lui Lucian Pintilie, la același teatru, a co
mediei D ale carnavalului, — aceasta cu vădit succes re
coltat și în turneele de la Paris și Edinburgh, ca și pe alte 
scene de pește hotare. O viziune nouă — la fel de abilitată 
în țară ca și peste hotare, a bătrînului (în toate sensurile) 
Rege Lear la leatrul Național București, cea purtînd învesti
tura lui Radu Penciulescu.

Adăugăm, la această solicitare a memoriei spectatorilor, 
succesul Teatrului de Comedie cu Troilus și Cressida, în 
montarea lui David Esrig, după cum nu puțini dintre noi 
își amintesc, desigur, de spectacolele ansamblului Roger 
Planchon, printre care, din Molière, un George Demain. 
Aceasta, fără a mai insista asupra originalității contempo
rane, în care regretatul Jean Vilar ne-a prezentat acel — 
neuitat — Mercadet.

Desigur, primul factor-motor în acest inedit mod de re
trospectivă în prezentarea marilor clasici ai scenei stă în 
forța de re-interpretare, de re-creare scenică a regizorilor 
care — ei — se supun de fiecare dată și astăzi cu atît mai 
îndrăzneț altfel textului, text istoricește stratificat de-a lun
gul secolelor, sau, în cazul marilor tragici greci (Sophocle, 
Euripide), de-a lungul mileniilor. Dar, mai presus de toate, 
această putință de modalitate în prezentarea mereu ac
tuală, deși cu o patină istorică atît de caracteristică, se 
explică (și trebuie explicată) prin însăși forța intrinsecă a 
operei clasicilor, a „vechilor" ca și a celor „moderni", de 
la Eschyle la Corneille, pînă la Caragiale al nostru.

Ei — marii clasici — prin opera lor, în atîtea moduri 
interpretabilă ca adaptare la contemporaneitatea momen
tului cînd e reprezentată — oferă marilor regizori un „mo- 
dus vivendi" mereu plauzibil cu antentele de receptivitate 
artistică depășind milenii și secole, generînd necontenit noi 
și noi sugestii în viziunea umană din partea celor care

(Continuare în pag. a Il-a)
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Președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer a primit 

pe ambasadorul Republicii Costa Rica
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit, mărfi după-amiază, in 
vizită protocolară de prezentare, 
pe ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Cos-

ta Rica la București, Benjamin 
Nunez Vargas.

La primire, care s-a desfășu
rat intr-o atmosferă de cordiali
tate, a participat George Maco- 
vescu, prim-adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

Plecarea in Elveția a unei delegații a P.C.R.
Marți dimineața, a plecat în 

Elveția delegația Partidului 
Comunist Român, condusă de 
tovarășul Miron Constantinescu, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, care, la invitația Comi
tetului Central al Partidului 
Muncii din Elveția, va face o 
vizită în această țară.

Din delegație fac parte tova
rășii Nicolae Vereș, membru 
al C C. al P C.R., prim-secre- 
tar al Comitetului județean Mu-

reș al P.C.R., Constantin Petre, 
adjunct de șef de secție la C.C 
al P.C.R., Ion Mușa, activist la 
C.C. al P.C.R.

★
în aceeași zi, delegația P.C.R. 

a sosit la Geneva, unde a fost 
salutată de tovarășii Jean Vin
cent, membru al Secretariatului 
Colectiv al Partidului Muncii din 
Elveția, Roger Dafflon, membru 
al Biroului Politic al P.M.E., și 
André Hediger, membru al Co
mitetului Central al Partidului 
Muncii din Elveția.

PENTRU PREGĂTIREA 
POLITICA A TINERILOR

Recent la clubul tineretului 
din municipiul Alba Iulia a a- 
vut loc deschiderea Centrului de 
informare șl documentare poli
tică pentru tineret. Dispunînd de 
un bogat fond documentar, al
cătuit din documente de partid 
și de stat, cuvîntări ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu, docu
mente pe diferite teme ale po
liticii partidului și statului nos
tru, lucrări social-politice, ziare 
și reviste, cît și o aparatură 
modernă și alte mijloace, acest 
centru de documentare consti
tuie un cadru adecvat desfășu
rării unei intense munci politi- 
co-educative.

I. RODEANU

Sosirea 
unei delegații 
guvernamentale 

a Republicii 
Africa Centrală

Marți după-amiază, a sosit în 
Capitală delegația guvernamen
tală a Republicii Africa Centra
lă, condusă de Joseph Potolot, 
ministrul afacerilor externe, pen
tru a lua parte la lucrările celei 
de-a TI-a sesiuni a Comisiei 
mixte de cooperare economică și 
tehnică dintre cele aouă țări, ale 
cărei lucrări se vor desfășura la 
București, incepind din ziua de 
2 februarie a.c.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, membrii delegației au fost 
salutați de Cornel Burtică, mi
nistrul comerțului exterior. Pe
tru Burlacu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, de alte 
persoane oficiale.

Au fost de față Alberto Sato, 
ambasadorul Republicii Africa 
Centrală la București, și mem
bri ai ambasadei.

Constituirea Comisiei 
pentru problemele 
cultural-educat.ve 

de masă
La Consiliul Culturii și Edu

cației Socialiste a avut loc, 
marți, ședința de constituire a 
Comisiei pentru problemele 
cultural-educative de masă.

Alcătuită din membri ai Con
siliului Culturii și Educației 
Socialiste, din activiști de 
partid și de stat, reprezentanți 
ai organizațiilor de masă și 
obștești, oameni de cultură și 
artă, exponenți ai opiniei publi
ce care lucrează direct în pro
ducție — comisia îndeplinește 
funcția de organism consulta
tiv în sprijinul activității des
fășurate de Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste.

în prima sa ședință de lucru, 
comisia a dezbătut unele pro
bleme privind. îmbunătățirea o- 
rientării conținutului activității 
cultural-educative de masă, la 
orașe și sate, în perioada 1972— 
1975, precum ȘI unele măsuri 
privind organizarea concursu
rilor și festivalurilor județene, 
interjudețene Și republicane.

Cu prilejul celei de-a XXIV-a 
aniversări a creării Armatei 
Populare Coreene, atașatul mili
tar, aero și naval al R.P.D. Co
reene la București, colonelul Son 
Ghiăn Zun, a organizat, marți la 
amiază, Ia sediul ambasadei, o 
conferință de presă.

Marți Ia amiază, la Casa de 
cultură a I.R.R.C.S. din Capi
tală a avut Ioc deschiderea 
„Expoziției filatelice din R. P. 
Mongolă“, organizată de Insti
tutul Român pentru Relațiile 
Culturale cu Străinătatea.

CENTRUL
DE PERFECȚIONARE 
A PERSONALULUI 
SUPERIOR SANITAR

1 februarie este data de naș
tere a noului Centru de perfec
ționare a personalului superior 
sanitar, ce a luat ființă în Ca
pitală. Despre activitatea aces
tei instituții, aflată abia în faza 
organizării, ne-a oferit cîteva 
amănunte dr. Benone Duțescu, 
directorul Direcției învățămînt 
și personal din Ministerul Sănă
tății.

— Centrul acesta se înscrie in 
măsurile menite să asigure în
deplinirea prevederilor legii a- 
părute anul trecut, lege ce se

referea la perfecționarea pregă
tirii profesionale a tuturor cate
goriilor de salariați. Pentru me
dic, prin natura înaltelor răs
punderi pe care le are față de 
viața oamenilor, de sănătatea 
lor, pregătirea continuă In pro
fesie constituie, de altfel, nu 
numai o obligație administra
tivă ci in primul rind una e- 
tică. Aceasta și explică tradiția 
existentă in țara noastră In do
meniul specializării și perfec
ționării postuniversitare a ca
drelor sanitare superioare.

Deși internatul, secundariatul, 
cursurile postuniversitare ce au 
loc în cadrul I.M.F.-urilor cu
prind anual peste 3 000 de me
dici ele nu oferă cadrul cores
punzător pregătirii cu caracter 
de masă pe care o presupune le
gea amintită mai înainte. înfiin
țarea Centrului este menită să 
lărgească cadrul existent și să 
introducă în acest ansamblu un 
element nou : perfecționarea 
pregătirii cadrelor de condu
cere din sectorul sanitar. Este 
vorba nu numai de o serie de 
cunoștințe administrative gene
rale ci de metode moderne de 
organizare a activității Intr-un 
sector ce are un specific deose
bit Pe de altă parte, Centrul 
va utmări îmbunătățirea conți
nutului perfecționării medicilor, 
mai ales pe linia asigurării unui 
rol mai important pentru prac
tica în clinică. El se va ocupa 
și de îndrumarea metodologică 
a reciclării tuturor salariaților 
din rețeaua sanitară, ințelegînd 
ptin aceasta pe lingă cadrele 
medii sau auxiliare cu profil me
dical și personalul T. A. în a- 
celași timp ti vor reveni sarcini 
importante în studierea eficien
ței formelor actuale de perfec
ționare, în elaborarea tematici
lor pentru perfecționarea indivi
duală sau prin stagii; tot aici 
se vor elabora tematicile nece
sare pregătirii concursurilor de 
medic specialist sau primar ea 
și al celorlalte concursuri din

cadrul rețelei. El va îndruma 
și pregătirea in cadrul interna
tului și a secundariatului.

Un rol Important, Intr-un do
meniu in care acum se fac pri
mele studii, ii va avea Centrul 
legat de elaborarea unei prog
noze științifice asupra necesa
rului de specialiști, în ținerea 
evidenței lor etc.

A. B.

A apărut revista 
„TÎNĂRUL 
LENINIST"

Din sumar :
— Forum — rubrică ce-țî 

propune să constituie o tribu
nă a afirmării deschise a pro
blemelor politice șl ideologice 
ce frămîntă tineretul țării. In 
acest număr semnează Gheor
ghe Stoica, M. Silea, M. Sove- 
Ja, C. Purclleanu, F. Golnă, N 
Crlstache.

Petre Pînzaru semnează 
cronica politică.

Vartan Arachellan, Ion Cauc, 
Viorel Cornescu, Aculin Ca
zacii, Ion Iordăchel, Cătălin 
Zamfir, Stelian Stoica partici- 
Î>ă la dezbaterea „Tineretul și 
ntegrarea socială“.
Rubrica „Itinerar eroic” cu

prinde un interviu cu Mihai 
Cruceanu despre procesul din 
Dealul Splrll. Revista publică 
șl evocările : „Tineretul în 
focul bătăliilor de clasă” <1924- 
1933)“ ; „La Grivlța” ; „Pe 
Valea Prahovei" ; „Pe plaiuri 
bihorene”. Rubrica „Șantier“ 
prezintă „Fapte de epopee re
voluționară“.

Al. Tănase semnează un ar
ticol despre „Umanismul mar
xist”

La rubrica „Cultură” apare 
o dezbatere privind „Direcții 
șl tendințe fn literatura ti- 
nără”.

Notăm de asemenea rubricile 
„Sinteze” ; „Dicționar politic“; 
„Controverse” ; „Cronica en
tuziastului” : „Profil de ge
nerație" ; „Țese”.

Pe patru pagini este prezen
tat sumarul revistei — 1971.

Șahul românesc 

în perspectiva

Olimpiadei de !a Skoplje
Anul olimpic 1972 — este totodată șl anul olimpiadei șahiste, 

care se va desfășura în Iugoslavia, la Skoplje. Avînd în vedere 
caracterul festiv, jubiliar al acestei olimpiade (cea de-a XX-a), 
cit și faptul că pentru prima dată olimpiada masculină și cea femi
nină se vor desfășura in același timp și-n același loc, ne-am 
adresat tovarășului președinte al Federației Române de șah, COR
NEL PACOSTE rugîndu-l să ne acorde acest interviu despre 
„Șahul românesc în perspective olimpice“.

dar numai dacă Încetează activi
tatea releului Rt (persoana 6-a 
îndepărtat). Dacă nu, ușa pre
sează în continuare lamela b’ pe 
c’ dar contactele o și b nu sînt 
închise și ușa rămine deschisă. 
Ea se închide doar cînd Rp nu 
mai acționează și c face contac
tul cu b. La revenire, lamelă b 
nu poate (nu trebuie) să fie pre
sată de ușă în nrșearea ei de În
chidere, fiindcă fenomenele s-ar 
repeta din nou. Lamelele a și b 
pot face contact numai datorită 
releului Rp. Dacă persoana s-a 
apropiat numai de ușă și a ple
dat înainte ca ușa să se deschidă 
complet, ușa se închide, iar în

AUTOMAT PENTRU 
SCHIMBAREA FUZIBILELOR

Aparatul, pe care am să-l 
descriu mai jos are rolul de a 
schimba automat Rizibilele sigu
ranțelor electrice. în acest caz, 
arderea siguranței nu mai pro
voacă Întreruperea curentului. 
Funcționarea este asigurată in 
principiu de un resort și un elec
tromagnet puternic. Electromag- 
nătul funcționează ca atare atîta 
timp cit prin siguranță (fuzibil) 
trece curent. în acest timp, elec- 
tromagnetul reține o ramă izola
toare care conține fuzîbilii și 
care poate glisa in interiorul

„CA UN FAGURE 
DE MIERE"

în cadrul tradiționalelor reci
taluri de poezie „Ca un fagure 
de miere“, organizate de Tea
trul „Al. Davila“ din Pitești, du
minică dimineața a avut loc re
citalul „Poezia argeșeană con
temporană", în regia lui Nae 
Cosmescu — spectacol dedicat 
lui Vladimir Streinu. Criticul 
George Muntean a conferențiat, 
astfel, despre tradiția poeziei de 
pe aceste meleaguri, înlesnind 
spectatorilor punți de înțelegere 
între diferitele generații de po
eți argeșeni, după care un grup 
de actori ai teatrului - Adina 
Popescu, Ileana Zărnescu, _Ma- 
ria Andreea Raicu, Petre Dinu- 
liu, Vasile Pupeza, Vistrian Ro
man — au recitat din creația a- 
ceistor poeți.

I. ANDREIȚA

Aceasta este dorința multor 
membri ai Clubului ingenioșilor. 
Ni se propun soluții pentru auto
matizarea deschiderii radioului 
sau a televizorului, pentru aprin
derea automată a luminii în ca
meră în momentul deschiderii 
ușii, pentru construirea unor 
automate publice destinate vin
derii de loz în plic, Ziare, cărți 
poștale etc.

Vom prezenta în rubrica de 
astăzi două asemenea scrisori. 
Răspunsurile vor fi date de ingi
nerul TRAIAN FLOREA de la 
Institutul de proiectări telecomu
nicații.

DESCHIDEREA AUTOMATA 
A UȘILOR

GHEORGHE REBENCIUC — 
SIBIU. Vă propun un dispozitiv 
destinat închiderii și deschiderii 
automate a ușii atunci cînd se 
apropie o persoană. în principiu 
este vorba de un motor electric 
acționat de o baterie dublă care 
se poate conecta într-un sens sau 
altul datorită unor relee care se 
Închid în condiții impuse.

Contactele a, b, c, și a’, b’, c’ 
sînt atinse la mișcarea ușii în- 
tr-un sens sau altul și sînt pla
sate la începutul (a, b și c) și la 
sfirșitul (a', b’ c’) mișcării. In 
poziția de repaus sînt stabilite 
contactele negre iar în poziția de 
lucru cele cu alb. Releul de por
nire Rp poate fi acționat de un 
dispozitiv cu fotocelulă sau un 
sesizor de prezență, la apropie
rea unei persoane. El poate ac
ționa lamela b care închide cir
cuitul cu lamela a. Este atras re
leul Rc și se stabilesc contactele 
1,2 care mențin releul în poziția 
de lucru chiar dacă a și b sînt 
deschise și 3,4 care alimentează 
motorul ce acționează ușa res
pectivă. în punctul terminus ăl 
mișcării, ușa acționează asupra 
lamelei b’ care se desface de a 
pentru un moment, suficient ea 
releul Rc să-și înceteze acțiunea. 
Dar in acest moment se stabileș
te contactul b’, c’ care închide 
circuitul releului R’c. Fenomene
le sînt identice în sensul opus

TOTUL 
AUTOMATIZAT !

emit cu rdtu de pornire > inlfMI ————eireiM de antrenare Wr-»> «»« (dtKhider^
.circuitul de alimentare al motorului M —.—.—circuitul de antrenare în censul opusflhchidere)

Generozitatea

caz contrar se va închide doar în 
momentul îndepărtării !

Descrierea și schema prezintă 
doar felul in care se face schim
barea polarității curentului de 
alimentare, la bornele motorului 
de curent continuu, care ar ur
ma să antreneze ușa. Ar fi fost 
interesant să se arate și modul 
în care se realizează efectiv a- 
ceastă antrenare, de-a lungul 
unui intreg ciclu.

Din schemă rezultă că dacă o 
persoană se apropie și pleacă 
înainte ca ușa să se deschidă 
complet, alimentarea motorului 
in același sens se menține pină 
la sfirșitul cursei de deschidere ; 
apoi polaritatea curentului de 
alimentare se schimbă și se men
ține, Pină cind apare din nou o 
persoană in fața ușii. Situația nu 
este normală, intrucit nu se re
vine la poziția inițială, iar moto
rul rămine alimentat in perma
nență. In locui celulei fotoeiec- 
trice se poate folosi și un prag 
mobil care inchide circuitul de 
demarare, atunoi cind pe el apa
să o greutate oarecare.

unui suport fix (atunci cînd for
ța de atracție a eleciromagnetu- 
lui încetează).

în momentul în care este in- 
trerupt circuitul — prin arderea 
siguranței — electromagnetul 
lasă liberă rama (suportul sigu
ranțelor) care este acționată de 
resort. în acest ffcl un fuzibil 
bun ajunge între polii siguran
ței. Rastabilindu-se circuitul, 
electromagnetul va încerca să 
readucă rama în poziția inițială, 
lucru care va fi împiedicat prin 
folosirea unor „opritori“ simpli 
care să permită înaintarea ramei 
într-un singur sens. Opritorii sînt 
asemănători celor utilizați la cea
sornic pentru a împiedica destin
derea arcului. Ei se așează pe 
partea de contact dintre rama 
cu fuzibili și suportul mobil. 
Desigur, rama este prevăzută cu 
găurele pentru ă se putea mișca 
din aproape în aproape — cît îi 
permite opritorul.

Procesul se repetă pină cind 
se epuizează toate rezervele. 
Părțile siguranței in care se 
„închid“ fuzibilele trebuie să 
fie mult mai mici în diametru 
decît cele normale — și trebu
ie realizate astfel incit să nu 
prezinte pericol de electrocu

tare. întreg ansamblul se în
chide Intr-o casetă din sticlă.

înlocuirea temporară (atunci 
cînd întreaga „rezervă“ s-a e- 
puizat) se face fără nici o difi
cultate. întregul aparat este pus 
sub tensiune prin folosirea 
unor bucșe ceea ce exclude 
orice pericol de electrocutare in 
timpul schimbării rezervei. 
Cred că aparatul descris mai 
sus ar putea fl folosit și la cen
trele de transformare. Mă refer 
desigur la locurile unde există 
stații de transformare care ali
mentează localități de diferite 
mărimi.

LUCIAN POPESCU, Comuna 
Dăeștl, jud. Vîlcea — Utilizarea 
practică a dispozitivului propus 
ește îngreunată din cauza de
zavantajelor pe care Ie prezintă:

• Se știe să oriCe locuință in 
care iluminatul se face electric, 
are un panou cu mai multe si
guranțe fuzibile. Dacă pentru 
înlocuirea fiecărui fuzibil s-âr 
folosi un astfel de dispozitiv 
gabaritul panoului eu siguranțe 
ar deveni impresionant.

• In mod normal fuzibilul nu 
este ars și prin el se face ali
mentarea înfășurării elec'ro- 
magnetului, care in tot acest 
timp consuniă energie electri
că, ceea ce nu este economic,

• Să considerăm că dlntr-o 
cauză oarecare s-a ars fuzibilul 
din poziția de lucru și locul lui 
este luat în mod automat de 
către fuzibilul de rezervă. In
tr-o astfel de situație, dacă de
ranjamentul persistă, fuzibilele 
de rezervă se vor arde unul 
după altul, Intr-un timp foarte 
scurt. In loc să fie schimbat un 
singur fuzibil, vom fi nevoiți 
in acest caz să inlocuim între
gul set.

Tehnica protecției instalațiilor 
de joasă tensiune nu dispune, 
din considerente economice, de 
aparate pretențioase, ci numai 
de siguranțe fuzibile și întreru
pătoare automate. In special in 
industrie, in unele cazuri, este 
neceșâr ca instalația întreruptă 
să fie repusă imediat sub ten
siune, fapt care se realizează 
mult mai ușor eu întrerupătoa
re automate decit prin Înlocui
rea siguranțelor arse. Aceste 
întrerupătoare automate sînt 
prevăzute eu relee termice care 
Oferă o protecție mai bună 
contra suprasarcinilor decît si
guranțele fuzibile.

Există in prezent întrerupă
toare automate de dimensiuni 
mici care suplinesc, in condiții 
excelente de funcționare, sigu
ranțele obișnuite. Ele se mon
tează prin înșurubare in orice 
soclu pentru siguranțe de 25 A. 
Aceste întrerupătoare prezintă 
avantajul unei protecții mult 
mai sigure a diferitelor insta
lații. Mai mult, ele oferă posi
bilitatea repunerii imediate în 
funcționare a circuitului.

Redactorul rubricii
Ing. IOAN VOICU

— După cite știm, tovarășe 
președinte, olimpiada de Ia 
Skoplje va constitui cea de-a 
20-a ediție a campionatului 
mondial de șah pe echipe (n.n. 
in șah olimpiadele se identifică 
cu campionatele mondiale pe 
echipe). La cite olimpiade au 
luat parte echipele noastre olim
pice și ce bilanț au avut aceste 
participări 2

— Olimpiadele masculine de 
șah au început să se desfășoare 
din anul 1924. Echipa României, 
formată din maeștrii Gudju, 
Lowenthon și Davidescu a luat 
parte la această primă ediție și 
a avut o comportare destul de 
bună. In 1928, la Haga a avut 
loc și un campionat mondial 
individual (de amatori), paralel 
cu olimpiada pe echipe, la care 
din partea României a participat 
maestrul Tyroler. în general, la 
toate aceste olimpiade antebeli
ce (Haga 1928, Hamburg 1930, 
Praga 1931 și Varșovia 1935), 
echipa țării noastre a avut o 
prezență destul de onorabilă, 
fără a obține însă vreodată un 
rezultat deosebit, care să poată 
fi remarcat. Seria participărilor 
echipei olimpice române a fost 
reluată în 1956 la Moscova și, 
de la Leipzig, în 1980, ea nu s-a 
mai întrerupt pînă în prezent. 
Am luat parte la toate olimpia
dele organizate de atunci (Var- 
na 1962, Tel-Aviv 1964. Havana 
1966, Lugano 1968, Siegen 1970) 
și spre satisfacția noastră, echi
pa română s-a clasat mereu in 
grupa A, în primele 12 (sau 14 
după caz) echipe din lume, ceea 
ce reprezintă o performanță re-

Interviul nostru cu 
CORNEL PACOSTE 

președintele Federației 
Române de șah

marcabilă. Cele mai bune rezul
tate au fost obținute în 1964 la 
Tel-Aviv — locul 7 din 50 de

echipe participante și în 1968 la 
Lugano (in finală de 14) — locul 
7—8 din 53 echipe participante.

— Ce ne puteți spune insă 
despre participările fetelor ?

La clubul I.E.F.S.

O despărțire...
Ieri după-amiază, în sala Con

siliului profesoral de la I.E.F.S., 
a avut loc o reuniune inedită : 
maestrul sportului ION HER- 
MAN, tinăr profesor de educa
ție fizică, se despărțea de clu
bul său. Campion național (in
dividual) la judo, categoria 93 
de kg, timp de trei ani conse
cutiv și laureat al unui al pa
trulea titlu împreună cu echipa 
Clubului sportiv I.E.F.S. în 1971, 
Herman este, în același timp, 
un model de sportiv atașat de 
culorile clubului care l-a consa
crat. Numit antrenor al secției

de judo a Clubului Politehnica 
din Capitală, el s-a văzut nevoit 
să-și solicite transferul. A fă
cut-o, după cum ne mărturisea, 
cu stringere de inimă... Dar, 
dincolo de meritele sale incon
testabile, de calitățile sale de 
sportiv de performanță și tinăr 
pedagog pornit pe calea afirmă
rii — aspecte ce au ieșit în 
evidență din scurtele alocuțiuni 
ale reprezentanților conducerii 
Institutului, a antrenorului său 
de pînă acum, asistentul Ion

clasicilor

Hantău, ca și ale foștilor săi co
legi de secție — ni se pare demn 
de relevat modul in care Clubul 
studențesc de la I.E.F.S. știe 
să-și onoreze sportivii.

VIOREL RABA

P. S. Dintre invitații de onoa
re — reprezentanți ai Ministeru
lui Invățămintului și Educației, 
ai C.M.E.F.S., ziariști — a lipsit 
tocmai cineva de la Federația 
română de judo. De ce oare 7

• Au luat sfîrșlt campionatele 
internaționale de tenia de masă 
ale cehoslovaciei desfășurate la 
Bratislava. In finala probei de 
simplu masculin, suedezul KJell 
Johansson l-a învins cu 3—2 
(21—13, 21—16, 19-21, 21—23, 31—17) 
pe maghiarul Istvan Jonyer. La 
feminin, primul loc a fost ocupat 
de Judith Magosz (Ungaria).

In sferturile de finală ale pro
bei feminine de dublu, Kishazl 
(Ungaria) și Karllkova (Cehoslova
cia) au Invina cu 3—• pe Eleonora 
Mlhalca-Vlalcov, Carmen Crlșan 
(România). In turul trei al probei 
de simplu feminin, Henriksen 
(R. F. a Germaniei) a cîțtlgat cu 
3—8 in fața Elenoroel Mlhalca- 
Vlalcov.

• In prezent ae desfășoară ia 
Sydney un turneu internațional de 
fotbal. In primul meci, cunoscuta 
formație braziliană Cruzeiro a 
dispus cu scorul de 3—0 (2—9) de 
echipa cehoslovacă Slovan Brati
slava, prin golurile înscrise de 
Tostao (2) și Monteiro. Jocul a fost 
urmărit de aproape 30 000 de spec
tatori.

— Ei bine, aici ne putem min
ări cu două performanțe de 
mare valoare, obținute de echi
pa olimpică feminină în 1957 și 
1966, cind fetele noastre au de
venit vicecampioane mondiale ! 
în 1957 la Emmen (la prima 
participare), ele au ocupat chiar 
locurile I—II, dar au pierdut 
titlul la Sormeborn în fața echi
pei U.R.S.S.... în 1986, la Ober- 
hausen, se părea că româncelor 
nu le mai poate scăpa titlul 
mondial, mai ales după ce în
vinseseră echipa U.R.S.S. cu 
2—0 (olimpiadele feminine se 
joacă la două mese) ! O infrin- 
gere neașteptată insă, in fața 
echipei americane, le-a obligat 
pe fetele noastre să se mulțu
mească din nou numai cu locul 
al II-lea... La celelalte două par
ticipări, la Split 1965 Și Dublin 
1969, rezultatele au fost mai 
modeste, echipa oeuptnd locul 4 
(din 14 echipe) și respectiv 7 
(din 15 echipe participante). De 
remarcat insă că la ultima ediție 
echipa a jucat fără A. Nicolau, 
cea mai in formă șahistă a țării 
la data respectivă.

— Se pare deci, că fetele re
prezintă atuul nostru nr. 1 și 
pentru olimpiada din acest an ! 
Cum vă puteți explica, tovarășe 
președinte, rezultatele mai bune 
obținute de echipa feminină ?

— Din punctul de vedere al 
numărului de maeștri valoroși, 
ambele echipe se poate spune că 
pornesc cu șanse aproximativ 
egale ! Să amintesc numai pe 
A. Nioolau, E. Polihroniade, G. 
Baumstarck. S. Makai, la fete, 
Fl. Gheorghiu, V. Ciociltea, Th. 
Ghițescu, la băieți- Explicația 
este însă, după părerea mea, 
alta : în primul rind, de-a lun
gul anilor, mai ales datorită 
eforturilor și competenței antre
norului emerit S. Samarian, s-a 
izbutit să se creeze o școală ro
mânească de șah la fete ! Și re
zultatele se văd !... Apoi la bă
ieți, concurența este mult mai 
mare și mai puternică ! Am fost, 
spre exemplu, informați că la 
Skoplje, numărul echipelor mas
culine s-ar putea să treacă de 
70. ceea ce ar constitui un re
cord absolut. In plus, la 4 mese, 
în condițiile unei inegalități ine
rente de forțe de joc între echi
pierii României, pînă în prezent 
reprezentativei noastre i-a lip
sit acea „forță de șoc“, care 
face posibile rezultate de mare 
răsunet internațional.

— Au fost definitivate loturi
le In vederea olimpiadei de la 
Skoplje ? Ce măsuri organizato
rice, de pregătire, s-au luat 
(sau se vor lua) in vederea unei 
reprezentări onorabile, care să 
confirme buna valoare a șahului 
românese 7

— Loturile echipelor noastre 
olimpice vor fi anunțate la 31 
martie, atlt la băieți cit și la 
fete. Băieții se vor antrena în 
cadrul meciului România—R. F. 
a Germaniei ți la campionatul 
balcanic, unde au de apărat 
titlul cîștlgat anul trecut. Fetele 
vor susține tradiționalul meci cu 
Iugoslavia și la sfirșitul lui mar
tie la un turneu preolimpic 
hexagonal — tot în Iugoslavia, 
în lunile care ne despart de 
olimpiadă, maestrele și maeștrii 
noștri vor participa la diverse 
concursuri internaționale indivi
duale, dintre care, desigur, cele 
mal importante vor fi „zonalele“ 
(prima etapă a campionatelor 
mondiale individuale de șah).

Interviu eonsemnat de
FL. GHEORGHIU

Cine-i 
prevăzător, 

suportă 
mai ușor •••

(Urmare din pag. I)

dau viață concretă de-a lungul timpului unor texte, care, 
altfel, ar râmînea de domeniul arheologiei. Ei — marii 
clasici ai scenei — distrug mitul mumiilor literare tocmai 
prin faptul de viață, prin putința scenariului nou, viu, mo
dern, contemporan viziunii noastre prin interpreții noștri, 
care sînt arhitecții de spectacole ale epocii noastre.

Este — acesta — un dar (și deci, o „legitate") a dialec
ticii umane, dar, mai presus, al gradului de perenitate al 
geniului creator. Căci e greu de imaginat că un director de 
scenă, un regizor, fie el oricît de dăruit, ar putea face din- 
tr-un obscur — la vremea lui, și după aceea — autor de 
texte zise dramatice (și, vai, elfi sînt, de aceștia, și în zilele 
noastre I) un generator de pasiune și, ca atare, de forța 
artistică, un „punct de sprijin" pentru un nou unghi din care 
spiritele abilitate să vadă altfel universul.

Nu, numai marile opere de gîndire, de durabilă creație 
artistică, dar cu atît mai dinamizatoare de conștiințe, pot 
explica și determina asemenea spectacole ale spiritualității 
umane în genere.

Pînă la „clasicizarea" (prin — inevitabilul — selector al 
valorilor care e Timpul) a autorilor și operelor de toate 
zilele și conjuncturile timpului nostru, marii clasici — pre
cum se demonstrează, de la Shakespeare, la Molière pînă 
la Caragiale — constituie un loc geometric al unor 
puncte de reper validate atît retrospectiv, cît și în perspec
tivă.

Ceea ce nu va să însemne că rezultatelor creației contem
porane, ale celei autentic valabile, din zilele noastre, să 
nu-i acordăm omagiul atenției noastre, trăirii ei în prezent.

Dimpotrivă !

ÎSffhema
FUGA — Panoramic ambele se

rii — rulează la Patria (orele 10; 
15; 19).

O DUMINICA PIERDUTA : ru
lează la Central (orele 9,15; 11,30; 
13,«5; 16; 18,15; 20,30).

MISIUNEA TINEREI NHUNG : 
rulează la Lumina (ora 19,30).

ATUNCI I-AM CONDAMNAT 
PE TOȚI LA MOARTE : rulează la 
Capitol (orele 9; 11,30: 14; 16,15;
18,30; 20,45), Melodia (orele 9.30; 
12: 16: 18 30; 20,45).

ULTIMUL RĂZBOINIC : rulează 
la Sala Palatului (orele 17,15; 20,15); 
Scala (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18.30; 21). București (orele 9; 11,15: 
13,30; 16: 18,30; 21).

AVENTURI IN ONTARIO : ru
lează la Luceafărul (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21), Festival (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), Fa
vorit (orele 9,15; 11,30; 13.45; 16;
18.15; 20,30).

LOVE STORY : rulează la Vic
toria (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45), Grivița (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Gloria (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Tomis (orele 9; 11,15; 13.30; 15.45;
18,15; 20,30).

UNCHIUL VANIA : rulează la 
Doina (orele 11.30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30).

MIRII ANULUI n : rulează la 
Feroviar (orele 9; 11,15; 13,30; 16;

18,30; 20,45), Excelslor (orele (; 
11,15; 13,30; 1«; 18,15; 20,30), Aurora 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15), 
Flamura (OrCle 9; 11,15; 13,30; 15;
18,15; 20,30).

SA CUMPĂRAM O MAȘINA DE 
POMPIERI : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—18,30 în continuare), 
PROGRAM DE DOCUMENTARE 
(ora 20,15).

COPACII MOR ÎN PICIOARE t 
rulează la Volga (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Modem (ore
le 9; 11.15; 13.30; 15: 18,15; 30.30).

DECOLAREA : rulează la Laro- 
met (orele 15,30; 17,30; 19.30),
Popular (orele 13,30: 18; 20,13).

STEAUA DE TINICHEA : rulea
ză 1* înfrățirea (orele 13,30; 17,43: 
30).

A BEL, FRATELE TĂU : rulează 
la Pacea (orele 13,45; 18; 20,15).

FLOAREA DE CACTUS : rulea
ză Ia Buzeștl (orele 15,30; 18;
20.15) .

B. D. LA MUNTE ȘI LA MARE: 
rulează la Drumul Sării (orele 
15.30; 17.45: 20), Floreasca (orele 
13,30; 18 20,30), Arta (orele 15,30; 
18; 20,15),

CEA MAI FRUMOASA SOȚIE : 
rulează la Bueegl (orele 13,45; 18;
20.15) , Giulești (orele 15,30; 18;
20,30).

NEÎNFRICATUL. GYULA VARA 
ȘI IARNA : rulează la Flacăra (o- 
rele 15,30: 17,43; 20).

SUNETUL MUZIcn : rulează la 
Unirea (orele 15.30; 19).

ARTICOLUL 420 : rulează Ia Lira 
(orele 15,30: 19).

SORGUL ROȘU : rulează la Fe
rentari (orele 15,30; 17,45; 20).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : rulează la Crtngașl (orele 
15,30: 19), Miorița (orele 9; 12,30; 
16; 19,30).

MIHAIL STROGOFF : rulează la 
Munca (orele 13,30; 18; 20,15).

WATERLOO : rulează la Progre
sul (orele 16; 19).

AEROPORTUL : rulează la Vii
torul (orele 18; 18), Cosmos (orele 
13,30; 19).

ANNA CELOR O MIE DE ZILE: 
rulează la Rahova (orele 15,30; 19).

HELLO DOLLY : rulează la Mo
șilor (orele 13,30; 19).

RITMURI SPANIOLE : rulează 
la Vitan (orele 15.30; 18; 20,15).

CUT O MINUNE — ora 19,30; 
Teatrul „Ion Vasllescu" : FETELE 
DlDlNEI — ora 19,30; Teatrul 
Țăndărică (Cal. Victoriei) : NINI- 
GRA ȘI ALIGRU— ora 17; (Str. 
Academiei) : CÂRTEA CU APO- 
LriDOR — ora 17; Circul Globus : 
72 CIRC 72 — ora 19,30; Ansamblul 
„Rapsodia Română" : CONCERT 
DE MUZICĂ POPULARA ROMA
NEASCA — ora 19,30; Teatrul 
„Ion Creangă“ : ȘCOALA DIN 
HUMULEȘTI — ora 16.

Opera Română : NUNTA ÎN 
CARPATI ; NASTASIA — ora 
19,30; Teatrul de Operetă : CON
TELE DE LUXEMBURG — ora 
19,30; Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale” (Sala Comedia) : CUI I-E 
FRICA DE VIRGINIA WOOLF ? 
— ora 20; (Sala Studio) : SA 
NU-ȚI FACI PRĂVĂLIE CU SCA
RA — ora 20; Teatrul „C. I. Not- 
tara” (Sala Magheru) : ADIO 
CHARLIE — ora 19,30; (Sala Stu
dio) : O LUNA LA ȚARA — ora 
20; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (Schitu Măgureanu) : 
PLAY STRINDBERG — ora 20; 
(Sala Studio) : SPECTACOL DE 
POEZIE ȘI MUZICA — ora 20; 
Teatrul Mic : FATA CARE A FĂ-

8,35 Deschiderea emisiunii de 
dimineață. 9,00 Telex. 9,05 Tele- 
glob : „Orele Șanhaiului...“ (relua
re). 9,25 Prim plan : Maria Splri- 
don (reluare). 10,00 Curs de limba 
franceză (I). 10,30 Teatru : „Zes
trea" de Paul Everac (reluare). 
12,20 Telejurnal. 15,30 Tele-școală: 
Istoria României, clasele VIII— 
XII: Vestigii ale orînduirii comu
nei primitive pe teritoriul Româ
niei; Fizică, clasa a XII-a : Inter
ferența luminii. 17,30 Avanpre
miera. 17,35 O viață pentru o idee 
— emisiune pentru copii — Galileo 
Galilei (I). 18,10 Timp șl anotimp 
în agricultură. 18,40 La poalele 
Tîmpel. Melodii populare. 19,00 
Oameni șl fapte : „Misiune spe
cială” — reportaj de Victor Teo
dora și Ilie Șerbănescu. 19,10 Tra
gerea pronoexpres. 19,20 1001 de 
seri : „Isprăvile lui Mighty
Mouse“. 19,30 Telejurnal, 20,10 Te- 
le-clnemateca ; „Casa de la răs
cruce”. 21,40 Orașul de pe Bîrza- 
va : Reșița. 22,10 Interpretul săp- 
tămînii : Angela Moldovan. 22,30 
„24 de ore”.

...consecințele unor întîmplărî neprevăzute. Exemplele 
de mai jos sînt doar cîteva din zecile de mii de cazuri în 
care asigurații și-au dat seama că asigurările ae stat sînt 
sprijin de nădejde în momente grele.

Beneficiarii asigurării facultative a GOSPODĂRIILOR 
CETĂȚENILOR :

Terbea Aurel
Aghiorghesei 

Gheorghe
Ivan Ioan

Pleșcan Ion

din Agnita, jud. Sibiu 
din com. Tudora, 
jud. Botoșani
din com. Săcălășeni, 
jud. Maramureș
din Sîngîorz-Băi jud. 
Bistrița-Năsăud

lei 9.421

„ 10.000

„ 10.000

„ 10.000
Beneficiarii asigurărilor facultative de AVARII PENTRU 
AUTOTURISME :

Pitu Florian 
Vintilă Gheorghe 
Cașin Gh.
Aanei Costache 
Popescu Eleonora

din Galați
„ Hunedoara
„ Vatra Dornei
„ Fălticeni
„ Pitești

„ 29.290
„ 23.381
„ 19.114
„ 42.872
„ 10.761

Beneficiarii asigurărilor facultative MIXTE DE VIAȚA :

Stanciu Vasile 
Boancă Iosif 
Gică Gheorghe 
Ularu Ioana

din Tg. Jiu
„ Tg, Jiu
„ Ticleni, jud, Gorj
„ Bălești, jud. Gorj

„ 20.000
„ 10.000
„ 30.000
„ 10.000

REȚINEȚI:
Primele de asigurare sînt convenabile. Despăgubirile și su
mele asigurate se plătesc cu promptitudine.



SEMICENTENARULUI - 
CELE MAI FRUMOASE 

INIȚIATIVE !
PE ADRESA UNEI 

ȘCOLI GENERALE : 
TRUSE PENTRU 

ATELIER . 
EXPEDITORI : 
FOȘTI ELEVI

LUPENI
Pe adresa unor școli generale 

din Piatra Neamț și Tg. Neamț 
au sosit cu puțin timp în urmă 
cîteva pachete voluminoase. 
Conținutul neobișnuit: fel de 
fel de scule. Cei care au văzut 
trusele și-au dat imediat seama 
că sînt destinate atelicrelor- 
școală deoarece conțineau toate 
sculele de strictă necesitate : ace 
de trasat, ciooane de lăcătușe- 
rie, chei fixe, punctatoare, dălți, 
clești pentru electricieni. Sur
priza cea mare a apărut însă 
mai tîrziu, cîhd directorii școli
lor au cercetat cu de-amănuntul 
numele expeditorilor. Au rămas 
stupefiați. Trusele proveneau de 
la foștii elevi care învățau me
seria de miner la Grupul șco
lar din Lupeni : Abrădoaie Fă- 
nică, Pîrvan Mihai, Abucăloaie 
Constantin, Lazăr Ioan și alții.

Aflînd despre acest gest neo
bișnuit, am încercat să vedem 
cine sînt elevii amintiți. Cu sur
prindere am descoperit că ges
tul lor n-a fost izolat, ci se 
înscrie intr-o interesantă iniția
tivă a organizațiilor U.T.C. din 
anii I, meseria de mecanizatori 
miner.

„Elevii noștri — afirma pro
fesorul Cornel Tîntea, îndrumă
torul organizației U.T.C. la Gru- 
pul școlar minier din Lupeni 
— provin din toate colțurile 
țării. Vrînd să arate ce lucruri 
minunate învață aici, uteciștii 
din anul I, clasele A, B, și D 
au avut ideea de a confecționa 
fiecare cîte o trusă de scule 
pentru școala din care au venit. 
Deși sînt departe, vor să fie a- 
lături de foștii lor colegi, să le 
dea o mînă de ajutor.în amena
jarea atelierelor“.,

„Inițiativa uteciștilor, adau
gă elevul Nicolae Iordănes- 
cu. secretarul comitetului U.T.C., 
a fost adusă la cunoștința tova
rășului director George Filip. 
Am avut emoții pînă ne-a spus 
să trecem cit mai repede la trea
bă. Atunci am prins aripi !“

O zi obișnuită de școală, 
poate la fel ca cele 18 care 
au trecut din trimestrul II. 
Și, totuși, nici o zi de școală 
n-ar merita, parcă, califica
tivul de obișnuit ; toate 
poartă — sau ar trebui să 
ooarte — blazonul ineditu
lui, toate ar trebui să se 
consume la cea mai înaltă 
temperatură.

De 40 de ori „absent"

ale 
de

O zi de școală începe cu 
prezența elevilor în clase, 
în bănci, în laboratoare și 
ateliere. Așa a început și la 
Liceul „Mjhail Sadoveanu“. 
14 săli de clasă au fost o- 
cupate de 435 elevi. Alte 
trei clase se aflau la prac
tică — în atelierele de lă- 
cătușerie și croitorie 
școlii. Totuși, peste 40
elevi, n-au fost astăzi, luni 
dimineață, la școală. In me
die cîte 2—3 din fiecare co
lectiv, excepție făcînd a- 
nul III F, unde au lipsit 9 
elevi.

Frecvența — ni s-a spus 
— nu reprezintă o proble
mă în liceu. Dar peste 40 
de absențe — mai mult sau 
mai puțin justificate — pot 
da motive de îngrijorare ? 
Evident, da. Nu se știau de
cît puține cauze ale absen
țelor — se vor afla toate, 
fără îndoială — dar iată ce 
număr însemnat de elevi 
nu și-au făcut azi datoria 
elementară de a fi prezenți 
la cursuri. încă un aspect 
al frecvenței : între prima 
și a doua oră graficul a a- 
vut oscilații înregistrate și 
la anul IV G, unde în pri
ma oră au lipsit 4 elevi iar 
în ora a doua... 5 elevi.

Notele se situează spre 
limita lui 10

La 7,30 au început cursu
rile, cu lecții de română, 
istorie, biologie, fizică — 
ore de predare sau de ve
rificare a cunoștințelor pre
date anterior. $i chiar 
prima oră cataloagele 
înregistrat întîile note 
zilei. Confirmînd bunul
nume al liceului, notele se 
situează spre limita lui 10. 
Elena Ciubotaru, de pildă 
— anul IV A — a primit 
nota 10 la lecția de istorie; 
Marius Rădulescu, din a- 

cu 
au 
ale 
re-

Elevii s-au apucat cu sîrguin- 
ță de lucru. Maiștrii-instructori 
au fost mereu alături de ei, nu 
numai în timpul orelor afectate 
procesului de învățămînt ci șj 
în orele libere pentru că odată 
declanșată, acțiunea a cunoscut 
o tot mai mare intensitate. Era 
greii ca elevii să-și confecțio
neze singuri o trusă, așa că și-au 
unit forțele specializîndu-se fie
care în execuția unei scule. în 
fruntea lor s-au aflat secretarii 
celor trei organizații : Ioan La
zăr. Mihai Pîrvan și Fănică A- 
brădoaie. Vrînd să le recompen
seze pasiunea, dăruirea și en
tuziasmul uteciștii au hotărît ca 
primele cinci truse confecționate 
să le trimită școlilor în care 
pînă nu de mult, au învățat a- 
ceștia.

„Acțiunea continuă, ne-a 
informat Nicolae Iordănescu. 
S-au confecționat truse și pen
tru ceilalți elevi. Să-i vedeți cu 
cită tragere de inimă lucrează !

STUDIOUL DE TEATRU 
ȘCOLAR ÎN 

STAGIUNE CONTINUĂ

Studioul de teatru școlar, cu 
sediul în Timișoara, are stagiu- 
rie continuă — după cum anunță 
afișul realizat de I. Șandru, 
elev la Liceul de arte plastice.

Inițiativa merită nota maxi- . 
mă. Ea, inițial aparține elevilor 
iubitori de teatru. Manifestîn- 
du-se constant ca actori ama
tori, ei au sugerat Comitetului 
județean Timiș al U.T.C. și Ins
pectoratului școlar să fie luați 
in seamă. Această luare în sea
mă, după cum se poate remar
ca, a însemnat un act de naș
tere pentru un studio de teatru 
școlar. La ora actuală, el este o 
prezență in sfera vieții artistice 
timișorene, dar și în județ. Sta
giunea continuă a teatrului șco
lar este o inițiativă recentă, pe 
care actorii elevi o consacră 
semicentenarului U.T.C.

Și activitatea propriu-zisă a 
studioului merită tot nota ma
ximă. Sub directa îndrumare a 
actorului Anatoli Cobeț, 60 de

O clasă laborator, un colectiv de liceeni, viitori laboranți... Munca tehnico-productivă — componentă a zilei de școală.

LUNI—zi obișnuită 
de școală

nul IV C, a fost notat cu 9 
pentru dovezile aduse în 
cadrul orei de biologie, 
pentru susținerea teoriei e- 
voluționiste. La anul III S 
— s-au dat cinci note, din
tre care trei de 10. Note 
bune și foarte bune s-au 
dat și în alte clase.

Se execută comanda de la 
„Electroaparataj"

La atelierele de lăcătu- 
șerie — situate în vecină
tatea liceului — nu s-au 
dat note, întrucît la activi
tatea tehnico-productivă se 
folosesc alte forme de apre
ciere. Dar părerea maiștri
lor a fost unanim favora
bilă. Cele două grupe aflate 
la lucru — de la anul I C 
și anul III B — munceau 
cu tot efectivul și, mai a- 
les, cu seriozitate și înde- 
mînare pentru executarea 
unor piese, comandă a Uzi
nelor „Electroaparataj“. Nu 

Și-au făcut din această îndelet
nicire un titlu de mîndrie. In 
trimestrul doi, ne-am propus să 
contribuim și Ia dotarea atelie
relor școlilor generale din Lu
peni și din împrejurimi. Exe
cuția cîtorva bancuri de lucru și 
a 30 de mașini de găurit ma
nual, se află intr-un stadiu a- 
vansat. Posibilitățile de care dis
punem ne permit să dăm o 
mină de ajutor colegilor noștri 
de la alte școli care sînt la fel 
de dornici să deprindă tainele 
unor meserii“.

Acțiunea tinerilor de la Gru
pul școlar minier din Lupeni, 
este lăudabilă : nu numai pentru 
că unele școli generale sînt aju
tate să-și pună pe picioare ate
liere, dar și pe această cale, în
șiși elevii fac propagandă în 
fostele lor școli pentru meseria 
aleasă — C6a de minerit, în ca
zul nostru.

AL. BĂLGRĂDEAN

TIMIȘOARA

actori elevi au realizat un re
pertoriu cu patru spectacole. 
Ultima premieră a fost consem
nată joi, 27 ianuarie, închinate 
semicentenarului :. „Marele flu
viu își adună apele“ a lui Dan 
Tărchilă. Prestigioși actori timi
șoreni, Gh. Leahu și Ștefan Ior
dănescu, artiști emeriți, Elena 
Simionescu și Gh. Pătru își dau 
concursul la spectacolul elevilor. 
Mai notăm că punerea în scenă 
a tuturor spectacolelor aparține 
elevilor. Se anunță : o deplasare 
la București a „studioului“ pen
tru o întilnire cu actori de frun
te ai scenei românești ; noi pre
miere, noi spectacole adăugate 
la cele 25 de pînă acum, noi 

.nume care se impune lingă cele 
ale elevilor artiști : Aida Du
mitru, Duțiu Danciu, — Li
ceul nr. 5, Carmencita Corciș 
— Liceul nr. 10.

D. DUMITRIE

FOTOREPORTAJ

este lipsit de interes faptul 
că, în primul trimestru de 
școală, elevii liceului au e- 
xecutat pentru aceeași uzi
nă 600 000 piese.

Subiect pentru informarea 
politică : un revoluționar 

din secolul XIX !

In ora a treia, clasa a 
Xl-a A, reală, o clasă de 
băieți, a avut dirigenție. 
Prima sa parte s-a consu
mat cu treburile așa-zis 
gospodărești ale colectivu
lui.

Apoi s-a trecut la in
formarea politică. Să ne o-

ÎN PREGĂTIRE — 
SESIUNE ȘTIINȚIFICĂ 

A ELEVILOR

TG. MUREȘ
La Liceul „Alexandru Papiu 

Uarian“ din Tg. Mureș, interesul 
pentru activitatea științifică, 
pentru cercetare, manifestat de 
către un număr măre de ca
dre " didactice, este transmis 
elevilor care, în laboratoare, 
biblioteci, arhive, încearcă 
să pătrundă cîț mai adînc 
tainele științei,. să desco
pere1 noul. Elevi ca Zoltan Sze- 
kely, Călin Vamoș, Mariarf Gri-» 
gore; Alexandru Timaru, Fran- 
cisc Gyergy sînt tratați de co
legi drept „cercetători“ datorită 
activității pretențioase pe care o 
desfășoară în cadrul cercurilor. 
Ei au reprezentat școala în ca- 

’drul olimpiadelor, sînt cunoș- 
cuți cititorilor Revistei de chi
mie care îi citează în nenumă
rate rinduri.-!

Aniversarea a 50 de ani de la 
crearea U.T.C. stimulează activi
tatea cercurilor, eforturile ele
vilor, pentru investigarea mate
maticii, fizicii, chimiei, biologiei, 
istoriei și literaturii. O valoroa
să experiență a dobîndit cercul 
de istorie, ai cărui membrii au 
cercetat și alcătuit materiale ca: 
„Formele de manifestare ale 
mișcării muncitorești din Valea 
Mureșului“, „Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, conducător al orga
nizației revoluționare de tine
ret“ — material care va fi pu
blicat în revista școlii „Gene
rații“ — „Lupta organizațiilor 
U.T.C. din municipiul și județul 
Mureș în perioada crizei eco
nomice din anii 1929—1933“, stu
diu aparținind elevului Ioan Ba- 
culea. Studiile realizate în ca
drul cercurilor vor fi prezentate 
la sesiunea de comunicări, ini
țiată de comitetul U.T.C. și spri
jinită de conducerea școlii. Se
siunea care se va ține în cursul 
lunii martie este închinată săr
bătoririi semicentenarului U.T.C. 
Vor fi invitați cu acest prilej 
reprezentanți ai tuturor cercu
rilor științifice din liceele de 
cultură generală ale județului.

M. BORDA

prim puțin asupra acestui 
moment.

La sugestia profesoarei 
diriginte, un elev a început 
să citească (în paranteză fie 
spus, monoton și cu destule 
poticneli) un articol din re
vista „Problemele păcii“ 
(nr. 8,1971) despre un revo
luționar care a trăit în 
a doua jumătate a secolului 
XIX. Sigur, lectura unui 
asemenea articol poate 
servi, celor interesați, sur
se de documentare utile. 
Dar ce legătură are cu in
formarea operativă și pro
fundă a elevilor asupra ac
tualității politice interne și 
internaționale ? De bună 
seamă, nici o legătură. A- 
legerea exprimă mai de
grabă improvizația sub 
semnul căreia s-a făcut in
formarea politică. Chiar așa 
improvizată, secvența a- 
ceasta din ora de dirigen
ție a luminat unele aspecte 
privind orizontul general 
al elevilor.

Nu ne-am cunoscut; între
bările noastre vi le-am trans
mis prin tovarășii diriginți. 
La această primă luare de con
tact, vă îndemnam să vă dez- 
văluiți prin scris. Urma să ne 
întîlnim cu mulți dintre voi, să 
discutăm pe marginea confesiu
nilor pe care le-ați încredințat 
hîrtiei. Intenție pe care n-o a- 
bandonăm. Dar înainte de a ne 
întilni față în față, permiteți-ne 
să vă transmitem, pe această 
cale, gîndurile și observațiile 
pe care ni le-a sugerat lectura- 
rea celor peste 200 de răspunsuri 
ale voastre.

în fond, ce v-am întrebat 7 
Dacă ați luat decizia definitivă 
privind profesia și dacă sînteți 
convinși că profesia aleasă vi se 
potrivește, rugîndu-vă să moti
vați de cc vi se potrivește. Vi 
s-au părut foarte complicate și 
în afara preocupărilor voastre 
actuale 7 Punem această proble
mă pentru Că răspunsurile vă 
prezintă într-o anume lumină.

Precizăm : în scrisoarea acea
sta nu luăm în discuție profe
siile pe care vi le-ați ales, cu 
toate că ar fi multe de spus cu 
privire la reprezentarea lor în 
raport cu clasa pe care o ur
mați, cu județul în '■ care vă 
aflați. Dar asta după ce ne vom 
cunoaște. Acum, altceva ne-ă 
îndemnat să vă scriem : două 
sute de răspunsuri — cu unele 
excepții — lasă să se înțeleagă 
că două sute de tineri, deci voi, 
în pragul bacalaureatului, avind 
la activ 12 ani învățătură și tot 
atîția ani trăiți în ariibiănța șco
lii, își îngăduie să fie superfi
ciali față de o problemă funda
mentală. Pentru că răspunsurile 
.voastre, repetăm, aproape toate 
— trist, chiar foarte trist — vă 
descalifică ca tineri aflați în 
pragul absolvirii unui liceu. Ne 
dăm seama, e o apreciere care 
vă va durea și, mărturisim, ar 
fi îngrijorător să nu vă doară, 
să nu reacționați, să nu simțiți 
nevoia replicii, a explicațiilor și 
justificărilor. Deocamdată, însă, 
așa v-ați prezentat și nu altfel. 
Răspunsurile nu sînt semnate, 
unele au doar pseudonime. Nu 
e un reproș. Am subliniat aceas
ta ca să se înțeleagă de ce luăm 
ca unitate clasa și nu persoana.

O categorie dintre voi, expe
diază, prin da, răspunsul la pri
ma întrebare. Excelează anul 
IV E, unde din 29 de răspunsuri

CUM SE VEDE I

CLASA D/N
■ •.* • -.j

ULTIMA BANCĂ 1
A

• -

Se citește monoton, poticnit... informarea politică Ei ar fi trebuit să fie în clase, în bănci. Prima oiă 
de curs începuse de 40 de minute.de curs

Clasa de biologie va da 
atestatul de „laborant"

Anul III S ne-a prezen
tat cea mai spectaculoasă 
activitate școlară. Dar mai 
întîi cîteva date generale 
asupra colectivului : 28 de 
elevi, adunați de o pasiune 
comună — biologia — alcă
tuiesc clasa specială de 
biologie. Le-a fost atribuită 

21 conțin „Da“, au decis asupra 
profesiei care li se potrivește. 
Care e profesia 7 Asupra acestui 
amănunt se păstrează o discreție 
totală.

Să-I analizăm pe Da. Puteți 
să vă justificați : am vrut să 
fim conciși și v-am răspuns 
„da“, am luat hotărîrea defini
tivă, privind profesia. De acord. 
Dar urma a doua întrebare care 
vă cerea să convingeți că profe
sia vi se potrivește și de ce. Pu
tea, în acest caz, „da“, să supli
nească argumentele 7

Doi dintre colegi sau colege 
ale voastre, de la E, răspund 
astfel :

Scrisoare deschisă către elevii 
claselor a Xll-a ale Liceului 

„Unirea" -Turnu Măgurele

NUMAI A TlT ȘTIȚI
DESPRE VOI

ACUM, LA 18 ANI?
1) Da, încă din primul an de 

liceu.
2) Dragostea pentru profesia 

'aleasă mi-a fost insuflată de 
timpuriu de familie. Acest lucru 
cit și faptul că am avut ocazia 
să vin în contact cu specificul 
profesiei au contribuit la con
vingerea că profesia aleasă este 
cea mai potrivită caracterului 
meu. (! ?).

1) Da.
2) Da. Mi-a plăcut întotdeau

na această meserie și cred că 
mi se potrivește deoarece posed 
aptitudinile necesare acestei me
serii. Dar pentru realizarea a- 
cestui lucru este nevoie de

Mă simt dator să vă explic cine sînt și ce am de gînd. Nu 
sînt elevul refugiat în ultima bancă de teama să nu fiu văzut 
și ascultat. Nu, pînă azi am stat numai în banca întîi, și știți voi 
că cei din banca înțîi nu sînt cei din urmă elevi. începînd de 
azi, însă, mă mut din cînd în cînd în ultima bancă. De aici, 
vezi clasa altfel. Și tot din cînd în cînd. am să vă spun ce se 
Vede de aici. Probabil, cu ajutorul vostru, al celor ce vor 
conveni să se mute uneori în ultima bancă, voi puteja spune ce 
se vede și prin alte clase. Nu știu cum va fi primită țtpinia mea. 
Poate că ultima bancă nu este observatorul cel mai bun. îmi 
asum însă toate riscurile. Și primesc replica.

Am aruncat, deci, mănușa, pentru cei care se vor elevi de 
opinie.

Mi-e ciudă pe mine. Vă dau 
dreptul să mă faceți demagog. 
Sînt curajos abia acum, cînd 

.toți colegii au plecat, cînd nu 

.mai e nici tovarășul diriginte, 
cînd stau singur, cu hîrtiile în 
față. Adică, acum mă simt în 
largul meu, nu mă vede și nu 
mă aude nimeni, pot să vă spun 
ce s-a întîmplat la ora de fizică 
și ce nu s-a mai întîmplat -în 
orele următoare.

Trei colegi au luat nota 3. S-a 
nimerit să-i asculte tocmai pe 
ei, deși, după cum spuneau îna
inte de ore, nu le venea rîndul 
— fuseseră ascultați la lecția tre
cută... cu același rezultat. De di
mineață ne-au împuiat capul po- 
vestindu-ne filmul la care au 
fost cu o seară înainte. Așa fac 
de cînd îi știu; ne tratează pe noi 
■ceilalți drept fraieri, că nu știm 
să profităm de începutul trimes
trului, să ne facem un program 
mai lejer, să ne distrăm. Ne nă
pustim pe carte și lăsăm abia 
pentru sîmbătă ori duminică dis
tracțiile. Ei nu fac așa, sîntdeș- 
tepți. Trag tare la sfîrșit de tri
mestru și le iese media. Mă rog, 
e și asta o filozofie!

o încăpere care merită mai 
curînd numele de laborator 
decît cel de sală de clasă. 
Un amănunt interesant: la 
olimpiada de biologie s-au 
prezentat 21 de elevi din e- 
fectiv și s-au clasificat 20. 
Cu ajutorul profesoarei de 
biologie, Maria Ivan — care 
cumulează și funcția de di

multă muncă nu numai de ta
lent (? !)

Aceste două răspunsuri, care 
nu fac notă aparte pentru ceea 
ce exprimă — mai corect pentru 
ceea ce nu exprimă — ne ușu
rează demonstrația că nu facem 
procesul lui „Da“. 11 suspectăm 
pe „Da“, nelegat de nimic, că, 
departe de a trăda o hotârîre 
fermă, acoperă, mai degrabă, ne
siguranță, tatonarea încă a te
renului, mergînd pînă la inexis
tența deciziei. Recunoașteți, a- 
vem dreptul de îndoială că da-ul 
este „Da“ ; el a fost ales, poate, 
ca un subterfugiu ; dacă era nu

mită profesia, argumentele 
Apentru“ veneau de la sine, fără 
a mai fi fost nevoie de o învăl
mășeală de cuvinte goale.

Mergem mai departe pe firul 
răspunsurilor. Pe măsură ce le 
epuizăm, se conturează conclu
zia că ați lucrat prea puțin pe 
terenul autocunoașterii. Veți 
spune că vă judecăm după hîr- 
tii. Este adevărat. Dar nu e ni
mic greșit aici. Omul se dezvă
luie prin toate manifestările 
sale. Iar scrisul este recunoscut 
prin capacitatea sa de a expri
ma un om. Așa știind lu
crurile, extemporalele la care 
v-am. solicitat trebuiau să

Dar la următoarele ore au a- 
bandonat, și. filozofia și clasa, 
speriați n-au mai apărut deloc. 
Ce-Etm făcut noi ? I-am dat ab
senți ..cu conștiinciozitate la ur
mătoarele 4 ore. N-am suflat 
un cuvînt. Acum, prevăd ce se 
va întîmpla: tovarășul diriginte 
o să afle că ău fost la prima 
oră și apoi au chiulit, o să-i cer
te că au luat nota 3, iar pe noi 
o să ne întrebe ce-am păzit. Și 
o să tăcem. Cum am tăcut și 
•azi.

E drept 7 — mă întreb eu a- 
cum, viteaz. De parcă n-aș ști 
că nu e drept. O știm toți, cei 
34 de elevi din clasă. Teoretic. 
Ba chiar într-o adunare gene
rală mă și aștept să vorbească 
unul dintre noi despre colegia
litate, combativitate. Merita să 
ne vedeți mutrele de „nu știu, 
n-am văzut“ pe care le-am ar
borat în celelalte patru ore de 
clasă. Frumusețea e că nici în
tre noi n-am discutat nimic pe 
această temă. Și doar am avut 
trei recreații. Ne-am făcut că 
nu știm, am încercat să ne con
vingem că nu s-a întîmplat ni
mic.

Aș înțelege dacă ar fi vorba 
de o clasă oarecare. Dar sîntem 
elevi buni și majoritatea ute- 
ciști. Dar cînd e să acționăm, 
vorba aceea : fiecare cu ograda 
lui... Mă mir și mă tot minunez 
cînd, de fapt, e limpede : așa 
cum am tăcut eu, au tăcut toți. 
Voi procedați altfel 7

ELEVUL
DIN ULTIMA BANCA 

rigintă a clasei — s-au sta
bilit contacte de lucru cu 
facultățile de medicină și 
biologie. Chiar și activita
tea practică a elevilor a 
fost concepută pe profilul 
viitoarei lor specialități; se 
desfășoară la Biofarm. Am
bițiile liceului în legătură 
cu clasele speciale de biolo
gie merg atît de departe 
incit li se asigură elevilor 

vă reprezinte poate mâi bine 
decît o anchetă — hai s-o nu
mim orală.

Sinteți cu adevărat voi în a- 
ceste „extemporale“ 7 Dacă da, 
atunci lucrurile nu stau deloc 
bine. Chiar și cei care ați numit 
profesia — și nu sinteți puțini 
aceștia, ați făcut-o cu o anume 
răceală și indiferență. Unde e 
pasiunea proprie vinstei voastre, 
unde e hotărirea aceea dc nes
trămutat pe care o manifestă 
colegii de generație cind e vorba 
de idealul lor profesional 7 Nu 
facem morală de dragul mora- i 
lei. Dar vă raportăm la etalonul 
generației voastre. Nu sinteți 
niște copii, vă aflați la virsta 
opțiunilor fundamentale in ceea 
ce vă privește ca oameni, și op
țiunea profesională ocupă unul 
din primele locuri in ierarhia 
valorilor. Veți fi ceea ce hotăriți 
acum, din toate punctele de ve
dere, chiar dacă abia de aici 
înainte urmează să vă formați 
in profesie. Tocmai de aceea, 
hotărirea se însoțește cu o te
melie de argumente care își află 
izvorul in ceea ce sînteți voi la 
ora actuală, în capacități și ap
titudini descoperite, în ceea ce 
ați dobîndit pină acum.

Dar, voi, cum vă exprimați pe 
voi înșivă 7

„Vreau să devin inspector co
mercial“ — scrie o fată din 
anul IV C, clasă reală. Cum mo
tivează 7 „Pentru că aceasta 
este pasiunea mea, îmi plac afa
cerile“. „Am luat decizia să de
vin medic pediatru“ — scrie o 
altă elevă din anul IV B. „Sînt 
convinsă că mi se potrivește a- 
ceastă profesie, deoarece sint 
calmă, curajoasă, îmi plac copiii, 
să-i văd veseli, să citesc pe fața 
lor cuvîntul sănătate". „Mă fac 
antrenor de fotbal" — ne măr
turisește un elev de la real, — 
„Fotbalul îmi place foarte mult 
și sint foarte calm. Am văzut 
multe echipe mari și am studiat 
multe cărți ale unor antrenori 
vestiți în privința acestui sport". 
Un alt răspuns, parvenit din a- 
nul IV G : „Profesia pe care 
mi-am ales-o, aceea de asistentă 
de laborator cred că mi se po
trivește incit mi-am Însușit cu
noștințele despre anatomia și 
fiziologia omului și îmi place 
atmosfera inundată de aer curat 
și satisfăcător". Din același co
lectiv mai reproducem un răs
puns : „Vreau să dau în cadrul 
unei școli tehnice în domeniul 
medicinii. Nu știu dacă mi se 
potrivește dar asta îmi place“. 
Iată și răspunsuri de la anul 
IV F : „Eu nu m-am hotărit, os
cilez între două profesii, geogra
fie și asistentă medicală. Aceste 
profesii eu cred că mi se potri
vesc, îmi plac aceste obiecte, mă 
pregătesc la ele“. „Mi-am ales 
profesia de tehnician electro
nist" — sună răspunsul unui 
elev din anul IV A. „Cred 
că mi se potrivește. Pasiunea 
și ceva aptitudini puse în a- 
ceastă direcție cred că au să 
mă facă să-mi însușesc această 
meserie".

Nu am ales raipunsurile pen
tru pitorescul lor. Nu sînt nici 
măcar cele mai pitorești. Aceasta 
este nota lor generală. Jonglați 
cu „îmi place“, pedala/ pe „cred 
că mi se potrivește“. Și toate Ia 
un loc, vă situează în c‘. țegoria 
celor mici, care se joacă încă 
de-a profesia. Nu e un con.pli- 
ment. s

Sinteți oare suficient de 
maturi 7 Nu ne luați în nume 
de rău îndoiala. Dar ceea ce 
spuneți voi despre voi lasă im
presia unei gindiri puerile. 
Acum, cu cîteva luni înainte de 
absolvirea școlii, nu transpare 
că ați stăpîni acea problematică , 
care stă la baza alegerii profe
siei — de la terminologia de spe
cialitate pînă la autocunoaștere. 
Dar nu mai intrăm în amănunte, 
întrucît dacă ne-am servi din 
nou de exemplele pe care ni 
le-ați furnizat s-ar putea crede 
că utilizăm armele foiletonului. 
Or, scrisoarea este departe de 
a se vrea o ironie foiletonistică 
la adresa voastră. Vă tratăm cu 
cea mai mare seriozitate și cu un 
sentiment de îngrijorare.

Să credem că voi n-ați tratat 
cu seriozitate invitația de a vă 
mărturisi pe această temă 7 E o 
alternativă, tot îngrijorătoare, 
dar, omenește, scuzabilă. Care 
este adevărul 7 Ne veți ajuta 
să-l aflăm 7

LUCREȚIA LUSTIG. 
MARIETA VIDRAȘCU

toate condițiile ca, pînă la J 
absolvire, să poată căpăta 3 
atestatul de laboranți. )

Pînă atunci să ne în- J 
toarCem însă la lecția de J 
azi și anume „Studiul apa- J 
râtului excretor la mami- i 
fere". Pentru acest studiu < 
s-au sacrificat cîțiva șobo- < 
lani albi și toată lumea a < 
trecut la operația de di- x 
secție. x

I-am privit pe băieții și \ 
fetele din anul III S, nu ni i 
se păreau elevi — poate x 
din cauza halatelor albe, x 
poate a ambianței generale X 
din încăperea unde lucrau 
și unde masa înlocuia ban- x 
ca clasică, unde alături de <, 
stilou se aflau fragilele in- S 
strumente medicale — și \ 
am avut pentru o clipă \ 
imaginea clasei, moderne. ’|

Raidul s-a încheiat în ca- *| 
binetui profesorului N. Bal- *| 
dovin, directorul liceului. A- S 
tît tovarășul Baldovin cît și 
prof. I. Herescu — director S 
adjunct — du fost prezenți \ 
în liceu, de la prima oră de S 
curs. Prezenți nu în cabine- \ 
tele lor ci în clase, la ore, S 
așa cum este firesc. Nimic \ 
din ceea ce se petrece în- \ 
tre zidurile liceului nu le J 
este străin. Și intervenția S 
lor este promptă, fermă, \ 
plină de tact — într-un cu- ) 
vînf — pedagogică. \

MARIETA VIDRAȘCU \ 
Instantaneu foto : \

VASILE RANGA S
II JĂ
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„SCINTEIA TINERETULUI“ pag. 4
MIERCURI 2 FEBRUARIE 1972

IN ANUL 1971
Produse ale industriei

(Urmare din pag. I)

electrotehnice și electronice mii. lei 14 077 102,7 115,3
Mașini-unelte pentru așchierea

metalelor mii. lei 993 92,0 125,9
Instalații de foraj complete buc echiv.

pentru țiței și gaze F 200 37 100,0 142,3
Locomotive Diesel și electrice A

magistrale bucăți 266 98,5 100,4
Autocamioane, autobasculante

și autotractoare bucăți 35 164 97,7 100,4
Autoturisme de oraș bucăți 20 500 100,0 126,2
Tractoare bucăți 30 400 93,8 103.8
Produse-sodice mii tone 955 101,1 103,7
îngrășăminte chimice

(100% substanță activă) mii tone 1082 85,8 120,9
Materiale plastice și rășini

sintetice (100%) mii tone 251 100,3 121,5
Fibre și fire chimice tone 95 401 102,6 124,5
Cauciuc sintetic tone 71 001 102,2 116,0
Ciment mii tone 8 523 100,0 104,9
Plăci din particule aglomerate

și fibrolemnoase mii tone 505 81,4 118,0
Mobilă mii. lei 6153 104,9 109,7
Țesături mii. mp. 666,9 99,3 109,7
Confecții mii. lei 15 546 104,0 115,3
Tricotaje mii. bucăți 168,6 102,0 120,7
încălțăminte mii perechi 71407 100,4 108,5
Televizoare mii bucăți 300 98,4 107,2
Aparate de radio mii bucăți 484 100,8 106,3
Frigidere mii bucăți 192 91,7 141,8
Carne mii tone 418 81,6 98,2
Preparate și conserve din carne mii tone 148 101,6 103,3
Pește tone 74 724 74,4 120,0
Lapte și produse lactate

(în echivalent lapte) mii hl. 15 712 95,7 102,1
Zahăr mii tone 484 88,1 128,6
Ulei comestibil mii tone 308 106,6 112,2
Conserve sterilizate și con-

gelate de legume și fructe
și pastă de tomate mii tone 250 73,4 115,3

Cu toate succesele obținute, 
prevederile planului de stat pe 
anul 1971 nu au fost îndepli
nite la unele produse, datorită 
deficiențelor existente în orga
nizarea producției și a muncii, 
neajunsurilor în exploatarea și 
întreținerea unor mașini, uti
laje și instalații, funcționării 
unor capacități sub parametrii 
proiectați, lipsurilor în coope
rarea și colaborarea dintre în
treprinderi, n «respectării, în 
unele cazuri, a disciplinei con
tractuale. Nu au fost date în 
exploatare 34 capacități indus
triale planificate să intre în 
funcțiune, un număr de 16 
din acestea aflîndu-se în pro
be tehnologice ; 43 capacități 
din cele intrate în funcțiune 
au fost date în exploatare nu
mai cu o parte din capacitatea 
planificată.

O preocupare deosebită în 
industria extractivă a consti
tuit-o dezvoltarea bazei de 
materii prime din țară, prin 
intensificarea cercetărilor geo
logice pentru descoperirea și 
punerea în valoare de noi ză
căminte de combustibili, mine
reuri și alte materii prime.

Resursele energetice au fost 
utilizate mai rațional, ponde
rea puterii instalate în centra
lele hidroelectrice ajungînd la 
peste 23% din puterea totală ; 
a sporit producția de energie 
termoelectrică produsă pe 
bază de lignit.

In anul 1971 s-au făcut pro
grese importante în îmbunătă
țirea calității produselor, a 
continuat procesul de diver
sificare și de înnoire a pro
ducției. Pe ansamblul indus
triei, ponderea produselor noi 
in producția anului 1971 a fost 
de 13%.

în industria metalurgică 
producția de oțeluri aliate a 
sporit cu 7,1% față de anul
1970, asimilîndu-se noi mărci 
de oțeluri de calitate superioa
ră, s-a îmbunătățit structura 
producției de laminate.

Potrivit programelor priori
tare, producția industriei con
strucțiilor de mașini a fost 
orientată, în principal, spre 
sectoarele de înaltă tehnicita
te, care asigură produse cu un 
grad superior de valorificare a 
metalului. O creștere mai ra
pidă a cunoscut producția in
dustriei electronice, de aparate 
electrice de măsură, control și 
automatizare, precum și de 
mașini-unelte pentru așchierea 
metalelor. S-au fabricat noi 
tipodimensiuni de mașini, uti
laje și instalații. Produsele noi 
sau modernizate în această ra
mură au reprezentat 19,6% din 
totalul producției.

S-a extins acțiunea de auto- 
utilare prin realizarea, pe 
baza eforturilor proprii ale în
treprinderilor, a numeroase 
mașini, utilaje și aparate, a că
ror valoare s-a ridicat, în anul
1971, la peste 750 milioane lei.

Industria chimică a asigurat 
o valorificare mai eficientă a 
resurselor naturale și ridicarea 
nivelului calitativ al produse
lor. Au crescut mai rapid pro
ducția industriei petrochimice, 
producția de materiale plasti
ce și rășini sintetice, fibre și 
fire chimice, precum și de pro
duse de sinteză fină și de mic 
tonaj.

In industria materialelor de 
construcții s-au produs noi 
sortimente de elemente prefa
bricate din beton armat și 
precomprimat, de cimenturi 
superioare cu rezistențe mari, 
de blocuri ceramice, plăci de 
faianță decorativă.

Au sporit preocupările în in
dustria ușoară pentru diversi
ficarea producției, îmbunătă
țirea calității și finisajului 

produselor, utilizarea materia
lelor sintetice cu calități su
perioare. S-au fabricat noi 
sortimente de țesături, tricota
je, blănuri artificiale, încălță
minte, confecții din țesături 
neșifonabile, articole de menaj 
din sticlă.

Industria locală de stat și 
cooperatistă a pus la dispoziția 
populației 6 gamă mai variată 
de mobilă,'produse de îmbră
căminte și încălțăminte, bunuri 
pentru uz gospodăresc și arti
zanat, a efecuat un volum spo
rit de prestări de servicii.

în ramurile industriei s-au 
întreprins numeroase acțiuni 
pentru introducerea de proce
dee tehnologice moderne. S-au 
extins automatizarea și meca
nizarea proceselor de produc
ție și s-a aplicat pe sca
ră mai largă condu
cerea proceselor de producție 
și tehnologice cu ajutorul ma
șinilor electronice. A sporit, de 
asemenea, gradul de înzestra
re energetică a muncii, consu
mul de energie electrică pe un 
salariat din industrie fiind în 
1971 de 11600 kWh, față de 
11 000 kWh în 1970.

Capacitățile de producție au 
fost folosite mai eficient; a 
crescut gradul de utilizare a 
laminoarelor, furnalelor și oțe- 
lăriilor, a mașinilor de prelu
crat materiale plastice, a uti
lajelor specifice din industria 
celulolzei și hîrtiei, din indus
tria prelucrării lemnului, din 
filaturi și țesătorii. Cu toate 
acestea, unele unități con
structoare de mașini nu au re
alizat sarcinile de extindere a 
utilizării mașinilor în mai 
multe schimburi.

în anul 1971, prin reducerea 
consumurilor specifice față de 
normele planificate, au fost 
obținute economii de metal, 
cocs de furnal, precum și de 
alte materii prime și materiale, 
în același timp, ca urmare a 
unor neajunsuri în aprovizio
narea tehnico-materială, a aba
terilor de la tehnologiile de 
fabricație, unele întreprinderi 
au depășit consumurile nor
mate, în principal la acid sul
furic, pentru îngrășăminte 
complexe, la cherestea de fag 
pentru lăzi, la combustibil 
pentru laminate finite și semi
fabricate, cărămizi, țigle și 
geam tras, la benzină pentru 
transporturile auto.

Nivelul cheltuielilor de pro
ducție a scăzut, economiile 
realizate pe această cale în 
industria republicană, față de 
anul 1970, însumînd circa 3,2 
miliarde lei. Realizări însem
nate în reducerea cheltuielilor 
la 1 000 lei producție marfă au 
obținut unitățile Ministerului 
Industriei Construcțiilor de 
Mașini și Ministerului Indus
triei Metalurgice. Nivelul 
cheltuielilor de producție pla
nificate pe anul 1971 a fost 
depășit îndeosebi de ministe
rele : Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii și 
Apelor, Industriei Materialelor 
de Construcții, Minelor, Petro
lului și Geologiei.

Ca urmare a depășirii pla
nului de producție și a reali
zării de economii la prețul de 
cost, s-au obținut acumulări 
bănești peste plan, îndeosebi 
în unități ale Ministerului In
dustriei Chimice și Ministeru
lui Industriei Metalurgice.

Ținînd seama că unele pre
vederi ale planului nu au fost 
realizate integral, că nivelul 
costurilor de producție se men
ține încă ridicat, conducerile 
întreprinderilor, centralelor și 
ministerelor au îndatorirea de 
a acționa hotărît pentru recu

perarea rămînerilor în urmă 
din anul 1971, pentru utiliza
rea mai bună a capacităților 
de producție, reducerea cheltu
ielilor de producție, îndeosebi 
a celor materiale, pentru ridi
carea calității produselor, 
creșterea rentabilității, astfel 
încît să asigure îndeplinirea la 
toți indicatorii a sarcinilor 
prevăzute pe primii doi ani ai 
cincinalului.

II. AGRICULTURA 
Șl SILVICULTURA

în anul 1971 a continuat 
procesul de dezvoltare și mo
dernizare a bazei tehnice-ma- 
teriale a agriculturii, prin do
tarea acesteia cu un însemnat 
număr de tractoare și mașini 
agricole perfecționate, extinde
rea lucrărilor de amenajări 
pentru irigații, îndiguiri, de
secări și combaterea eroziunii 
solului, construcția de sere le
gumicole moderne, complexe 
și combinate de tip industrial 
pentru creșterea și îngrășarea 
animalelor. A crescut gradul 
de mecanizare a lucrărilor, s-a 
intensificat chimizarea, au 
fost aplicate noi măsuri pentru 
perfecționarea conducerii și 
organizării producției în uni
tățile agricole socialiste, pre
cum și pentru îmbunătățirea 
formelor de retribuire a muncii 
în cooperativele agricole de 
producție.

La sfîrșitul anului 1971, a- 
gricultura dispunea de 113,5 mii 
tractoare fizice, 51,4 mii se
mănători mecanice, 47,3 mii 
combine pentru recoltat ce
reale boabe și alte mașini și 
utilaje agricole.

Cantitatea de îngrășăminte 
chimice — substanță activă — 
folosită în agricultură a fost 
cu- 6,6% mai mare decît în 
anul 1970. Planul de livrare a 
îngrășămintelor chimice către 
agricultură nu a fost însă în
deplinit decît în proporție de 
77,0%.

Au fost amenajate pentru 
irigat circa 230 mii ha, dintre 
care : Valea Carasu 73 700 ha, 
Gălățui-Călărași 64 500 ha, Pe- 
troiu-Ștefan cel Mare 22 800 
ha, Terasa Brăilei 16100 ha, 
Tecuci-Nicorești 13 900 ha. Su
prafața totală amenajată pen
tru irigat a ajuns la sfîrșitul a- 
nului 1971 la 962 mii ha.

Unitățile agricole socialiste 
au pus în funcțiune sere cu o 
suprafață de 119 ha, la sfîrșitul 
anului suprafața totală a aces
tora ajungînd la 981 ha. Pen
tru dezvoltarea patrimoniului 
vitipomicol s-au efectuat plan
tații pe o suprafață de 13,8 mii 
ha.

în întreprinderile agricole de 
stat au intrat în producție noi 
complexe de creștere și îngră- 
șare industrială a porcilor, 
complexe pentru vaci de lapte 
și tineret taurin, complexe 
avicole și altele. Din fondu
rile proprii și din creditele a- 
cordate de stat, în sectorul 
cooperatist au fost construite 
și date în exploatare însem
nate capacități de producție 
în complexe și ferme specia^ 
lizate pentru creșterea și în
grășarea animalelor.

Planul de punere în funcțiu
ne la obiective agro-zooteh- 
nice, irigații, îndiguiri și 
desecări nu a fost îndeplinit 
integral: nu au fost terminate 
32 de lucrări, iar un număr de 
26 capacități au intrat doar 
parțial în funcțiune.

Ca rezultat al dezvoltării ba
zei tehnico-materiale, al e- 
forturilor depuse de țărănime, 

de toți lucrătorii din agricul
tură, producția globală agri
colă realizată în anul 1971 a 
fost dc circa 81 miliarde lei, 
cm 18,2% mai mare decît cea 
obținută în 1970 și cu 14,1% 
decît media anuală din perioa
da 1966—1970.

Producția 
realizată 
în 1971

Grîu-secară 5 641 4- 66 + 892
Porumb 7 762 — 1298 + 523
Floarea-soarelui 788 — 188 + 60
Sfeclă de zahăr 4 301 — + 482
Cartofi de toamnă 3 300 — 625 + 805
Legume 2 508 — 1132 + 420
Fructe 963 — 687 — 331
Struguri 1085 — 370 + 89

Creșterile de producție înre
gistrate, deși importante, nu 
s-au ridicat însă la nivelurile 
planificate, ca urmare a defi
ciențelor existente în folosirea 
mijloacelor de producție, în
deosebi a pămîntului, în apli
carea tehnologiilor, în organi
zarea producției și utilizarea 
forței de muncă.

întreprinderile pentru me
canizarea agriculturii au exe-

Bovine — total
din care : vaci și juninci 

Porcine — total
din care : scroafe de prăsilă 

Ovine — total
din care : oi și mioare 

Păsări — total

Creșterea efectivelor de ani
male în comparație cu anul 
precedent reflectă marile re
surse de care dispune agri
cultura noastră, demonstrează 
necesitatea de a se aplica în 
continuare măsuri energice 
pentru păstrarea și dezvolta
rea șeptelului — ca bază pen
tru sporirea producției anima
liere și aprovizionarea din ce 
în ce mai bună a populației.

In anul 1971, producția ani
malieră a înregistrat creșteri 
față de anul 1970 la carne, 
lapte și ouă, obținîndu-se 1 370 
mii tone carne greutate vie, 
38,7 milioane hl lapte, 29,5 mii 
tone lină și 3 900 milioane ouă. 
Totuși, aceste producții sînt 
sub nivelul posibilităților exis
tente, datorită neajunsurilor 
din unele unități agricole în 
ce privește îngrijirea și fura
jarea animalelor, care au de-

Realizări 1971
l

Date 
absolute

în procente față de :

Plan
1971

Realizări
1970

Transporturile de mărfuri
— miliarde tone — km 102,4 100,0 109,0

Transporturile de călători
— miliarde călători — km 29,1 104,3 108,9

în transportul pe calea fe
rată s-a îmbunătățit utiliza
rea parcului de material ru
lant, a crescut viteza comer
cială, au continuat lucrările de 
extindere a electrificării și de 
dublare a liniilor. Din volumul 
total al transporturilor de 
mărfuri și călători, 84,4% s-a 
efectuat cu tracțiune Diesel 
și electrică.

Transporturile auto de de
servire generală au fost dotate 
cu noi autovehicule de marfă, 
remorci auto și autobuze. S-au 
modernizat și reconstruit 338 
km drumuri cu trafic intens, 
iar pe 1400 km. drumuri cu 
trafic mai redus s-au aplicat 
îmbrăcăminți asfaltice ușoare.

în transporturile maritime 
și fluviale a sporit capacitatea 
flotei și a instalațiilor portua
re. Au continuat lucrările de 
extindere a capacității portu
lui Constanța, s-a dat în func
țiune noul port de la Orșova. 
Flota aeriană a fost înzestrată 
în anul 1971 cu noi avioane de 
pasageri și utilitare.

în activitatea de transpor
turi s-au menținut unele lip
suri în ce privește folosirea 
mijloacelor tehnice ; imobili
zările de vagoane la încărca- 
re-descărcare peste timpul 
normal au fost mari din cauza 
dezvoltării insuficiente a fron
turilor la principalii beneficiari 
de transport; nu a sporit cores
punzător volumul de mărfuri

Producția de cereale boabe 
s-a ridicat la 14,5 milioane 
tone, fiind cea mai mare re
coltă realizată pînă în prezent 
în țara noastră.

La principalele culturi, pro
ducția obținută se prezintă 
astfel:

— mii tone —

Diferențe ± față de :

Plan
1971

Realizări 
(1966—1970) 

media anuală

cutat în 1971 lucrări în valoare 
de 5,1 miliarde lei, cu circa 
7% în plus față de prevederile 
planului.

Potrivit rezultatelor recensă- 
mîntului animalelor din 3 ia
nuarie 1972, efectivele de ani
male prezintă creșteri, în
deosebi la bovine și porcine, 
atît în unitățile socialiste din 
agricultură cît și în gospodă
riile populației :

— mii capete

Efectivul existent 
la începutul anului 

1972

Creșteri față 
de efectivul 

de la începutul 
anului 1971

5 527,0 311,1
2 743,9 119,4
7 742.4 1 383,0

787,9 106,1
14 064,7 246,3
10 932,9 277,6
61 280,9 6 947,8

terminat obținerea de randa
mente scăzute.

în silvicultură s-au efectuat 
lucrări de împăduriri pe o su
prafață de 56 mii ha; în plan
tațiile tinere s-au executat lu
crări de întreținere pe o su
prafață de 328 mii ha. De a- 
semenea, s-au plantat 3 217 km 
plopi în aliniamente.

III. TRANSPORTURILE
SI TELECOMUNICA

ȚIILE

Intensificarea circulației de 
bunuri materiale și persoane a 
determinat extinderea și mo
dernizarea mijloacelor și căi
lor de transport, îmbunătăți
rea proceselor de exploatare, 
sporirea volumului transpor
turilor de toate categoriile.

îndeplinirea planului în 
transporturi se prezintă astfel: 

preluat în traficul fluvial.
Poșta și telecomunicațiile 

și-au dezvoltat și perfecționat 
în continuare baza tehnico- 
materială. A fost extinsă te
lefonia automată cu 39 000 
linii ; s-au racordat parțial la 
sistemul de telefonie automa
tă interurbană orașele Brăila, 
Iași și Galați ; s-a extins re
țeaua de cabluri telefonice in
terurbane și au fost date în 
funcțiune noi stații de radio
difuziune.

IV. INVESTIȚII — 
CONSTRUCȚII

Repartizarea pentru acumu
lare a unei părți însemnate 
din venitul național — una 
din opțiunile fundamentale ale 
actualului plan cincinal — a 
permis înfăptuirea unui im
portant program de investiții, 
menit să asigure in continua
re creșterea potențialului pro
ductiv al economiei naționale, 
îmbunătățirea repartizării for
țelor de producție pe întregul 
teritoriu al țării.

Volumul total al investițiilor 
executate în 1971 din fondurile 
centralizate ale statului însu
mează 75,8#) miliarde lei. Pla
nul de investiții pe anul 1971 
a fost îndeplinit în proporție 
de 99,3% față de anul 1970 ? 
realizările obținute fiind mai

mari cu 10,8%. Pe principa- ționale volumul investițiilor 
lele ramuri ale economiei na- realizate se prezintă astfel :

O) Inclusiv investiții realizate pentru terminarea lucrărilor 
restante din 1970 șl necuprinse în planul pe 1971, în valoare 
totală de 516 milioane lei.

Realizări 1971
în procente

față de :
Date

Plan Realizăriabsolute •)
miliarde 1971 1970

lei

Industrie 42,0 98,0 112,8
Industria construcțiilor 
Agricultură (inclusiv silvicultură,

4,1 110,3 127,1

gospodărirea apelor și alte ac
tivității din cadrul agriculturii 
care sînt cuprinse în volumul 
de investiții ale ramurilor res-

126,9pective)
din care : credite pentru coope-

13,7 94,8

rativele agricole de pro
ducție 2,2 96,9 114,8

Transporturi și telecomunicații 
Comerț, alimentație publică, ho-

8,7 104,4 104,0

teluri, silozuri și baze de depo
zitare 2,6 99,5 95,7

învățămînt, cultură, ocrotirea să
nătății

Construcții de locuințe din fon-
1,8

2,7

103,0 94,7

85,5durile centralizate 111,5

Cea mai mare parte a mi
nisterelor a realizat planul de 
investiții. Prevederile planului 
producției de construcții-mon- 
taj în antrepriză au fost înde
plinite în proporție de 100,5 la 
sută. S-au făcut progrese pe 
linia creșterii gradului de in
dustrializare a lucrărilor, re
ducerii duratelor de execuție 
și a ponderii construcțiilor în 
volumul total de investiții.

In repartizarea fondurilor 
de investiții s-a acordat prio
ritate ramurilor producției ma
teriale, cărora li s-a alocat 
90 la sută din volumul investi
țiilor ; din acestea 61,3 la sută 
au fost realizate în industrie, 
15 la sută in agricultură, 12,8 
Ia sută în transporturi și tele
comunicații.

Politica consecventă a parti
dului nostru de repartizare 
rațională a forțelor de produc
ție pe întreg cuprinsul țării 
și-a găsit reflectarea, în anul 
1971, prin alocarea unor im
portante fonduri de investiții 
județelor mai puțin dezvoltate, 
cum sînt: Dîmbovița, Harghi
ta, Ialomița, Maramureș, Olt, 
Teleorman, Tulcea.

Fondurile fixe puse în func
țiune pe baza investițiilor cen
tralizate din fondurile statului 
au însumat 66,4 miliarde lei, 
pianul pe anul 1971 fiind în
deplinit în proporție de 94,6 la 
sută.

Au fost date în exploatare 
aproape 400 capacități princi
pale de producție industriale 
și agrozootehnice. Printre cele 
mai importante capacități in
dustriale puse în funcțiune în 
anul 1971 sînt:

în industria energiei electri
ce și termice : grupuri electro
gene cu o putere instalată de 
978 MW în centralele de la 
Porțile de Fier, Deva, Palas- 
Constanța și altele.

în industria minieră : noi 
capacități la întreprinderea 
minieră Moldova Nouă, la ex
ploatările Leșul Ursului, Vul
can, Paroșeni, Bărbăteni, Live- 
zeni, Lupoaia și la carierele de 
lignit Beterega, Gîrla, Tis- 
mana.

în industria metalurgiei fe
roase : laminorul de benzi la 
cald de la combinatul siderur
gic Galați; s-au dezvoltat sec
toarele de oțelărie de la com
binatele siderurgice din Reșița, 
Galați și Hunedoara și capaci
tatea de producție a Uzinei 
de țevi din Roman.

în industria construcțiilor 
de mașini : au fost dezvoltate 
capacitățile de producție la u- 
zina „Tractorul“ din Brașov, 
uzinele „23 August“, „Autobu
zul“, „Timpuri Noi“ și „Vul
can“ din București, Fabrica 
de. motoare electrice din Pi
tești, uzina „Electroputere“ din 
Craiova, Fabrica de mașini- 
unelte și agregate din Bucu
rești, uzina de utilaj greu 
„Progresul“ din Brăila ; au în
ceput să producă o serie de 
unități noi, printre care : Fa
brica de panouri, pupitre și 
tablouri de distribuție din 
Alexandria, Uzina de construc
ții metalice din Caransebeș.

în industria chimică : insta
lațiile de amoniac și uree de 
la Combinatul de îngrășămin
te chimice din Turnu-Măgure- 
Ie, instalația de formaldehidă 
la Combinatul chimic Victo
ria, instalația de anhidridă 
maleică la Combinatul petro
chimic din Ploiești, instalația 
de celofan la Combinatul de 
fibre artificiale din Brăila, in
stalația de acid fosforic de la 
Năvodari, șapte noi capacități 
în industria de medicamente.

în Industria lemnului: Fa
brica de plăci din particule 
aglomerate din lemn din Fălti
ceni, fabrica de mobilă de la 
Combinatul pentru exploata
rea și industrializarea lemnu
lui din Caransebeș.

în industria ușoară : între
prinderea textilă „Dunăreană“ 
din Giurgiu, filaturi de bum

bac la Cărei, Odorheiul Secu
iesc și Zalău, Filatura de lînă 
pieptănată din Miercurea Ciuc, 
Fabrica de porțelan de menaj 
din Alba Iulia ; s-au dezvoltat 
capacitățile de producție la țe- 
sătoriile „Victoria“ din Iași, 
„Teleorman“ din Roșiorii de 
Vede, uzinele textile „Moldo
va“ din Botoșani, întreprinde
rea „Industria textilă“ din Lu
goj, fabrica „Tricoul Roșu“ 
din Arad.

Importante obiective de in
vestiții au fost puse în func
țiune și în celelalte ramuri ale 
economiei.

Au continuat lucrările de 
construcții pe șantierele unor 
mari obiective de investiții ale 
țării, cum sînt : Hidrocentrala 
Lotru, centralele termoelectri
ce Rovinari și Brăila, Combi
natul siderurgic din Galați, 
Fabrica de calculatoare elec
tronice din București, Uzina de 
strunguri din Tîrgoviște, com
binatele de îngrășăminte azo- 
toase din Slobozia și Piatra 
Neamț, Combinatul petrochi
mic din Pitești, Combinatul de 
materiale de construcții din 
Cîmpulung-Argeș, Combinatul 
de celuloză, hîrtie și cartoane 
din foioase Turnu-Severin, 
sistemele de Irigații Sadova- 
Corabia, Terasa Brăilei, Valea 
Carasu. De asemenea, a în
ceput construcția unor impor
tante obiective care creează 
frontul corespunzător de con
strucții pentru susținerea rit
murilor de creștere economică 
prevăzute de actualul plan cin
cinal.

în realizarea planului de in
vestiții și de punere în func
țiune s-au manifestat unele 
neajunsuri : nu s-au asigurat, 
în toate cazurile, livrarea la 
timp a utilajelor tehnologice, 
aprovizionarea ritmică cu ma
teriale de construcții, organi
zarea corespunzătoare a exe- - 
cuției lucrărilor, folosirea ra
țională a forței de muncă, a 
utilajelor de construcții și ma
terialelor. Ca urmare, pe une
le șantiere s-au înregistrat în- 
tîrzieri în execuția lucrărilor 
de investiții-construcții, iar o 
serie de obiective nu au fost 
puse în funcțiune la termenul 
planificat.

Ministerele, centralele, orga
nizațiile de construcții-montaj 
trebuie să acționeze cu hotărî- 
re pentru recuperarea rămîne
rilor în urmă în execuția lu
crărilor, darea neîntîrziată în 
exploatare a capacităților și 
obiectivelor restante — ținînd 
seama că producția lor este 
prevăzută în plan — să asigu
re toate condițiile pentru reali
zarea integrală a planului de 
investiții și de punere în func
țiune pe anul 1972.

V. CERCETAREA 
ȘTIINȚIFICĂ

Cercetarea științifică a adus 
o contribuție însemnată la 
rezolvarea unor probleme din 
activitatea economică și so
cială. Baza tehnico-materială 
a unităților de cercetare a 
crescut prin darea în funcți
une a noi construcții și prin 
dotarea cu aparatură modernă 
a laboratoarelor.

în anul 1971 au fost înche
iate o serie de teme impor
tante cuprinse în programele 
de cercetare, ca de exemplu : 
tehnologiile de valorificare a 
banatitelor cuprifere și mine
reurilor cu conținut de 
mercur, precum și tehnolo
giile pentru punerea în evi
dență a unor zăcăminte de 
hidrocarburi la mare adînci- 
me. Cu rezultate bune s-au 
încheiat, de asemenea, cerce
tările în domeniul construc
țiilor de mașini, printre care : 
echipamente electrice în cu
rent continuu cu tiristoare 
pentru instalația de foraj de 
mare adîncime, aparatură de 
radio și comunicații profesio
nale. în industria metalurgi
că s-au elaborat rețetele și 

tehnologia necesare cocseriei 
de la Combinatul siderurgic 
din Galați. Cercetarea din in
dustria chimică a încheiat e- 
laborarea tehnologiilor de 
concepție proprie care vor sta 
la baza realizării unor insta
lații industriale ce vor fi puse 
în funcțiune în actualul cin
cinal, cum sînt, de exemplu, 
tehnologiile pentru noi sorturi 
de fire și fibre sintetice, in
secticide și polimeri. în in
dustria electroenergetică s-au 
încheiat unele cercetări pri
vind mărirea siguranței de 
exploatare a instalațiilor e- 
nergetice, precum și cele pri
vind noile echipamente și a- 
parataje de automatizare 
pentru centralele hidroelec
trice de pe Olt, Someș și Ar
geș. în domeniul industriei 
materialelor de construcții s-a 
realizat tehnologia de pro
ducție a geamurilor prin pro
cedeul tragerii fără debiteză. 
în agricultură s-au realizat 
noi tipuri de hibrizi dubli și 
simpli de porumb și floarea- 
soarelui, noi soiuri de grîu, 
orz și alte plante.

Prin aplicarea în producție 
a rezultatelor cercetării știin
țifice s-au realizat sporuri în
semnate de producție la mi
nereuri neferoase, au fost re
duse cheltuielile pentru des
coperirea rezervelor de țiței, 
s-au realizat noi tipuri de 
sape., de foraj cu parametri 
funcționali ridicați, diferite 
piese din ferite pentru radio
receptoare și televizoare. A 
început fabricarea cocsului- 
brichete pentru cuptoarele de 
carbid, s-au produs mărci noi 
de oțeluri și alte produse me
talice pentru autoturisme, 
s-au realizat din materii pri
me indigene noi materiale 
pentru finisarea mobilei.

Rezultate însemnate au fost 
obținute în domeniile științe
lor medicale, științelor mate
matice, fizice, chimice, ener
giei nucleare, biologiei și al 
științelor sociale și umanis
tice.

VI. RELAȚIILE 
ECONOMICE EXTERNE

Dezvoltarea susținută a in
dustriei, a celorlalte ramuri 
ale producției materiale, in
tensificarea preocupărilor oa
menilor muncii pentru reali
zarea unor produse competi
tive au creat condiții pentru 
participarea mai largă a Ro
mâniei la circuitul economic 
internațional, pentru extin
derea schimburilor economice 
cu celelalte state. în anul 
1971, volumul total al comer
țului exterior a fost cu 8,6 Ia 
sută mai mare decît în anul 
1970.

Au continuat să se dezvolte 
relațiile economice cu țările 
socialiste, cu care s-a efec
tuat mai mult de jumătate 
din totalul comerțului nostru 
exterior; concomitent s-au 
lărgit schimburile comerciale 
cu celelalte state. în prezent, 
România întreține relații co
merciale cu un număr de 110 
țări.

Volumul exportului tn anul 
1971 a fost de 12,6 miliarde 
lei valută, cu 13,7 la sută mai 
mare decît în 1970. S-a îmbu
nătățit structura mărfurilor 
exportate ; ponderea produse
lor prelucrate — mașini și 
utilaje, produse chimice, măr
furi industriale de larg con
sum — a ajuns la 49,3 la sută 
din totalul exportului, față de 
47,7 la sută în 1970.

Cu toate rezultatele bune 
obținute, planul de export nu 
a fost îndeplinit în întregime 
de unele unități, îndeosebi 
din agricultură, industria ali
mentară, industria construc
țiilor de mașini șl industria 
ușoară. Se impune ca minis
terele și unitățile producătoa
re să ia toate măsurile pentru 
recuperarea în acest an a res
tanțelor din 1971 la producția 
pentru export.

Corespunzător nevoilor eco
nomiei naționale, în anul 
1971 s-au importat cu circa 
4 la sută mai multe mărfuri 
decît în anul 1970.

în anul 1971 s-a lărgit acti
vitatea de cooperare econo
mică și tehnică cu țările mem
bre ale C.A.E.R., cu toate sta
tele socialiste, cu țările în curs 
de dezvoltare, precum și cu 
celelalte țări ale lumii. Tot
odată, s-au creat noi societăți 
mixte cu firme din alte state 
pentru comercializarea produ
selor românești pe piețele res
pective, precum și pentru va
lorificarea unor zăcăminte de 
materii prime din terțe țări.

Țara noastră a participat în 
anul 1971 Ia 174 manifestări 
economice internaționale ca : 
tîrguri, expoziții, prezentări 
de mărfuri în mari magazine 
etc.

S-a intensificat turismul 
internațional. Numărul turiș
tilor străini care au vizitat 
România în anul 1971 a fost 
de 2,7 milioane, cu aproape

(Continuare în pag. a V-a)
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20% mai mare decît în anul 
1970.

VII. POPULAȚIA Șl 
Șl FORȚA DE MUNCĂ

Populația țării a fost la 
1 ianuarie 1972 de 20,6 mi
lioane locuitori, înregistrîn- 
du-se în anul 1971 un spor de 
circa 200 mii persoane.

Dezvoltarea economiei na
ționale a asigurat crearea de 
noi locuri de muncă; numă
rul salariaților a crescut, față 
de anul precedent, cu 250 mii, 
ajungînd în 1971 la 5 360 mii.

în utilizarea forței de mun
că au continuat să se înregis
treze schimbări calitative ; a 
crescut ponderea populației 
ocupate în ramurile neagri
cole.

Pentru îmbunătățirea con
dițiilor de muncă, prevenirea 
accidentelor de muncă și a 
îmbolnăvirilor profesionale, 
s-au cheltuit circa 1,8 miliar
de lei, cu 11 la sută mai mult 
decît în anul precedent.

în anul 1971 au fost pregă
tite pentru economia națio
nală noi contingente de mun
citori calificați, de cadre cu 
pregătire medie și superioară. 
Cu toate acestea, pentru 
unele meserii și specialități, 
numărul absolvenților și al 
muncitorilor calificați la locul 
de muncă a fost sub necesi
tăți, în unele ramuri menți- 
nîndu-se un deficit de cadre 
calificate.

Dotarea întreprinderilor cu 
echipament modern, aplicarea 
măsurilor de pregătire și ri
dicare a calificării profesio
nale a forței de muncă au dus 
la sporirea productivității 
muncii. Față de anul 1970, 
productivitatea muncii a cres
cut în industria 
cu 5,9 Ia sută, 
montaj cu 6,9 
transporturile 
4,4 la sută.

într-o serie 
existat, însă, neajunsuri în 
privește folosirea forței 
muncă, organizarea și norma
rea muncii, utilizarea timpu
lui de lucru ; ca urmare, nu
mărul de salariați prevăzut a 
fost depășit, iar planul pro
ductivității muncii în indus
tria republicană nu a fost 
realizat decît în proporție de 
99,7 la sută, Sînt necesare

măsuri în toate unitățile pen
tru evitarea acestor neajun
suri și mobilizarea intensă a 
rezervelor, pentru creșterea 
mai rapidă a productivității 
muncii.
VIII. NIVELUL DE TRAI 
Șl APROVIZIONAREA 

POPULAȚIEI
Preocuparea susținută 

partidului și statului 
pentru asigurarea unui 
înalt de creștere economică și 
ridicarea, pe această bază, a 
nivelului de trai material și 
cultural al populației, își gă
sește o nouă și vie ilustrare 
în ansamblul realizărilor ob
ținute în anul trecut în acest

a 
nostru 

ritm

pe baza 
creșterii venitului național, 
au sporit veniturile oamenilor 
muncii, s-a îmbunătățit con
sumul de bunuri și servicii, 
s-au asigurat condiții mai 
bune de muncă și odihnă, de 
instruire a populației, de lo
cuit și asistență sanitară.

Veniturile bănești ale popu
lației obținute de la sectorul 
socialist au fost cu 8,6 la sută 
mai mari decît în anul 1970. 
în cadrul acestora, veniturile 
din salarii au crescut cu 8,1 
la sută. S-a asigurat o mai 
justă corelație între cuantu
mul retribuției și munca de
pusă și s-a îmbunătățit struc
tura salariaților pe grupe de 
salarii :

domeniu. în 1971, 
creșterii

Printre argumentele frecvent 
invocate de unii tineri absol- 

• venți ai institutelor de învăță
mînt superior privind rezerva 
lor de a merge acolo unde ne- 

— cesitățile social-economice ale 
A țârii o cer, sînt și cele ale ne

putinței de a se realiza, de a-și 
desăvîrși personalitatea intelec- 

A tuală, de a-și valorifica pe de- 
plin calitățile spirituale cu care 
sînt înzestrați. Este adevărat, 

• satul, căci la intelectualul din 
mediul sătesc vrem să ne refe
rim în continuare, nu oferă la- 

— boratoarele de talia celor din 
A institute, nu oferă biblioteci a- 

semânătoare, oamenii sînt alții, 
teatrul și cinematograful, deși 

A poate există, nu satisfac încă 
exigențele formate la școlile 
înalte. Există în schimb sursele, 

• le-am spune primare, de unde 
s-au alimentat și bibliotecile, și 
teatrul, și întreaga spirituali
tate de acum elevată : oamenii 

• ■i faptele lor. Pregătirea dobîn- 
dită în facultate este tocmai de

ne spune directorul căminului 
cultural și locțiitorul secretaru
lui de partid, Nicolae Michelz, 
nu mai poate fi redusă la sim
pla calitate de instructori de 
formații, propagandiști sau diri
jor de cor, deși ei continuă să 
răspundă și acestei necesități. 
Pornind de Ia unanima consta
tare a diversificării în preocu
pări a locuitorilor, o primă sar-

mună, vom constata că toți cei 
aproape 300 de tineri acționea
ză într-un domeniu sau altul“.

Dar intelectualii satului ? Dis
cuțiile purtate cu o parte dintre 
tinerele cadre didactice și me
dici ne-au evidențiat tocmai 
preocupările lor de a „lectura“ 
realitatea, iar concluziile de a le 
folosi în organizarea și întreți
nerea vieții spirituale în perma
nență la nivelul necesității. Un 
prim argument în favoarea aces
tei afirmații este faptul că mai 
mult de 80 la sută dintre inte
lectuali, deși nu sînt băștinași 
s-au stabilit definitiv cu domi-

de comunicări și apreciată cam 
așa de către un specialist : 
„ne-am fi așteptat la ceva mai 
modest“. La extremitatea cea
laltă, adică în prezent, tradiția 
se continuă, Anul trecut a avut 
loc prifjn sesiune de comuni
cări științifice a cadrelor didac
tice. Anul acesta la cea de a 
doua ediție este preconizată și 
participarea medicilor, a agro
nomilor, a reprezentanților or
ganelor locale de partid și de 
stat. Profesoara Matilda Michelz 
pregătește studiul „Stilul de 
muncă și perfecționare al ca
drelor care muncesc cu pionie-

Argumente
împotriva indiferenței

republicană 
în construcții- 
la sută și 
feroviare

în
cu

de unitati au 
ce 
de

Proporția salariaților pe grupe de
Salarii realizate lunar salarii realizate (%)

iunie 1970 martie 1971
Total salariați 100,0 100,0

— pînă la 900 Iei 7,0 6,1
— 901 — 1 100 lei 20,3 18,2
— 1 101 — 1 500 lei 37,7 38,0
— 1 501 — 2 000 Lei 20,8 22,4
—peste 2 000 lei 14,2 15,3

Deplasarea spre grupele su- de impozit pe veniturile reali-
perioare de salarii s-a produs zate de gospodăriile aparținînd
mai accentuat la muncitori. membrilor cooperativelor agri-

a „lectura" această realitate, 
• mult mai vie decît oricare li

teră scrisă.
Coordonatele economice ale 

localității Lenauheim, județul A Timiș, sînt deja de mult cunos
cute. Numai valoarea produc
ției globale realizată de C.A.P. 

• a fost în 1971 de 58 milioane 
lei. La cei 8 300 de locuitori din 
comună (Lenauheim, Bulgăruș, 

• Grabăț) există circa 1 000 tele
vizoare și aproape 2 000 aparate 
radio, revenind la fiecare al 
treilea număr de casă cîte un 

A televizor iar la fiecare număr 
există cel puțin un abonament 
la ziar ori revistă. Cu alte cu- 

• vinte, o realitate social-econo
mica și o masă de oameni care 
a modificat radical poziția inte- 

• lectualului de la aceea de pri
vilegiat la una de cetățean so
licitat să participe conform pre- 
gătirii sale la o activitate foarte 

A complexă. „Ne-am dat seama că 
prezența lor în rîndul oamenilor,

cină pe care am realizat-o a fost 
tocmai și diversificarea activită. 
ții noastre. In cadrul C.A.P. am 
dezbătut in această Iarnă o sea
mă de probleme legate de tra
diția unor sărbători și substra
tul lor religios discutînd, deci, 
și forma de combatere a rămă
șițelor misticismului. In cadrul 
căminului cultural, ținînd cont 
de nevoile oamenilor, ale diver
selor categorii de cetățeni, am 
organizat cercuri politice și for
mații artistice capabile să satis
facă talentul amator incepînd 
de la cor și sfîrșind cu formația 
de muzică ușoară“.

„Elaborarea întregii activități 
culturale din cadrul căminului 
este făcută in colaborare și cu 
organizația noastră, ne spune 
Ion Bota, secretarul comitetului 
comunal U.T.C. Ca urmare, dacă 
radiografiem în amănunt în
treaga viață spirituală din co-

ciliul în comună. Unul dintre 
ei, directorul școlii, Constantin 
Pașcău, a venit la Lenauheim 
în urmă cu 23 de ani. „Pe a- 
tunci eram foarte tînăr. In pri
mii ani am participat la acțiu
nea de alfabetizare a celor care 
n-apucaseră să învețe a scrie și 
citi. Apoi am fost angrenați in 
activitatea de cooperativizare. 
Intre timp mi-am completat stu
diile. De nenumărate ori pu
team să plec într-un oraș. Dar 
faptul că aici rn-am aflat în 
permanență în centrul eveni
mentelor, părăsindu-le m-aș fi 
pus în situația de a curma o 
pasiune“. Interlocutorul nostru 
n-a spus că în prezent colabo
rează cu articole științifice la 
revistele din specialitatea sa — 
biologie. N-a vorbit nici despre 
lucrarea științifică „Trecutul is
toric al localității Lenauheim“, 
prezentată în cadrul unei sesiuni

r‘.i“. Intre o asemenea proble
mă și calitatea ei de regizoare 
în pregătirea unei piese de tea
tru în cadrul „Festivalului de 
teatru școlar“ n-o să ne stră
duim să stabilim legătura. Ea 
este mai mult decît evidentă. 
Profesorul Horst Gayer, prezent 
și anul trecut în cadrul sesiunii, 
anul acesta pregătește lucrarea 
„Unele aspecte privind folosirea 
limbii române la clasele cu 
limba de predare germană*. 
„După absolvirea facultății în 
urmă cu cîțiva ani am venit aici 
în comună, deși de obîrșie sînt 
din județul Alba. Pentru a vă 
răspunde concret la întrebarea 
dacă am găsit sau nu împlinirea 
spirituală în condițiile acestea 
de la țară am să vă dau două 
exemple : în prezent toate naș
terile se realizează în cadrul 
dispensarului nostru comparativ 
cu numai 30 la sută cîte am în

registrat în primul an de act 
vitate ca medic. Și vă asigi 
că de atunci mi-au trecut pr 
mină vreo 700 de nou născuți

La al doilea exemplu menții 
năm că sîntem nevoiți să recui 
gem la o sinteză întrucît se r< 
feră la cîteva experiențe de-a 
interlocutorului cu referințe 
probleme de etică profesional 
și în ultimă instanță la una sc 
cială : „Fusesem invitat de cf 
tre organizația U.T.C. la căni, 
nul cultural la o întîlnire cu ti 
nerii, privind discutarea uno 
cazuri de abateri disciplinari 
După ce am terminat de vorbii 
gindeam eu. foarte frumos des 
pre principii și norme de con 
viețuire socială, la invitația d 
a mi se pune întrebări, se scoal; 
unul și zice : „Dar dv. de ce ni 
ne respectați pe noi ? Nici dv 
nici cei mai în vîrstă și nici ce 
mei mici ? Ne cereți, dar nu ni 
invățați cum, comportîndu-vi 
întocmai". Întrebarea mi s-a pă
rut. — și mi se pare și în pre
zent — atît de profundă incit 
răspunsul a întîrziat să mi se 
deslușească. Cred că la sesiunea 
pregătită în acest an la nivelul 
comunei voi reuși să dau un 
răspuns acelei întrebări adresată 
de tînăr. In orice caz ea m-a 
convins de imperioasa necesi
tate a prezenței noastre in mij
locul tinerilor și a oamenilor. 
Cîștigurile vor fi reciproce“.

Medicul stomatolog Claudia 
Pereni este cel mai tînăr inte
lectual venit fn comună. „M-ani 
acomodat foarte repede noilor 
condiții. Numărul mare al pro
blemelor la care am fost solici
tată m-a ajutat să-mi păstrez un 
ritm de lucru identic celui din 
anii studenției. Mi-am adus aici 
biblioteca. Drept să vă spun, ani 
fost puțin uimită cînd mi s-a 
spus să pregătesc o lucrare de 
specialitate, destinată unui au
ditoriu local. Acum mi se pare 
firesc să le vorbesc despre „Ca
ria dentară și nrofilaxia ei", 
precum tot așa să activez în ca
drul organizației U.T.C., a comi
siei de femei, la cămin. Acestea 
sint condițiile".

ION DANCEA

Indicele prețurilor în anul 
1971 față de 1970 a fost de 
100,4°/o» adică la nivelul celui 
planificat; întrucît salariul 
mediu nominal a sporit într-o 
proporție mai mare, puterea 
de cumpărare a salariaților, 
exprimată prin salariul real 
pe un salariat, a crescut față 
de anul 1970 cu 1,8’/», compa
rativ cu 1,5% cit a fost pre
văzut.

A sporit sprijinul material 
pe care îl acordă statul fami
liilor cu copii și, în mod deo
sebit, acelora cu venituri mici. 
Cu începere de la 1 septem
brie 1971, s-a majorat cuantu
mul alocației de stat pentru 
copii, ridicîndu-se, totodată, 
plafoanele de venituri și limi
ta de vîrstă pînă la care se 
acordă alocația.

în anul 1971 au continuat să 
se îmbunătățească condițiile 
de viață ale țărănimii. Venitu
rile bănești ale familiilor de 
țărani — încasate de la secto
rul socialist — au fost în anul 
1971 cu 11% mai mari față de 
anul 1970; s-au introdus veni
tul lunar minim garantat și a- 
cordul global. De asemenea, 
s-au aplicat scutiri și reduceri

cole de producție și producă- ” 
torilor individuali.

Au fost majorate pensiile 
țăranilor cooperatori, volumul a 
pensiilor plătite acestora în " 
anul 1971 fiind de peste 2 ori 
mai mare față de 1970. Mem- a 
brii cooperativelor agricole de " 
producție, cooperatorii pensio
nari, precum și membrii de a 
familie ai acestora beneficiază ™ 
din anul 1971 în mod gratuit 
de întreținere, medicamente și a 
materiale sanitare pe timpul " 
internării în spitale, de conce
diu plătit pentru sarcină și le- A 
huzie, de tratament în stațiu- ” 
nile balneo-climaterice.

Pe măsura dezvoltării și di- gb 
versificării producției bunu- ” 
rilor de consum, au fost 
puse la dispoziția populației A 
canități sporite de mărfuri. ” 
Volumul total al desfacerilor 
de mărfuri prin comerțul so- A 
cialist a fost cu 9,1% mai mare 
decît în anul 1970, planul pe 
anul 1971 fiind îndeplinit în A 
proporție de 102,2%.

La principalele mărfuri, des
facerile prin comerțul socia- $ 
list se prezintă, comparativ cu 
anul 1970. astfel: a

• CRONICI • CRONICI • CRONICI •

U/M
Realizat

1971
Nivelul anului 1971 

față de anul 1970 — %
Pîine albă, integrală și specialități mii tone 2 082,2 109,1
Făină albă mii tone 252,8 112,7
Mălai mii tone 352,1 105,4
Pește mii tone 56,1 106,6
Conserve și semiconserve de pește mii tone 27,7 105,2
Came mii tone 201,5 108,5
Păsări vii mii tone 33,4 137,6
Preparate din carne mii tone 109,4 116,3
Conserve de carne mii tone 19,0 112,9
Ulei mii tone 142,2 105,5
Unt mii tone 15,7 106,9
Lapte (inclusiv lapte praf) mii hi. 4 242 102,3
Brînzeturi mii tone 58,6 99,3
zahăr mii tone 257,8 110,5
Legume proaspete mii țone 659,1 101,5
Cartofi mii tone 478,0 123,1
Fructe proaspete mii tone 92,2 86,2
Struguri mii tone 43,8 123,1
Ouă mii. bucăți 810,0 132,7
Țesături — total mii. lei 5 937.1 102,4
Confecții mii. lei 6 757,1 105,0
încălțăminte — total mii. lei 4 384,2 106,5
Televizoare mii bucăți 325,0 133,8
Aparate de radio mii bucăți 367,8 130,6
Mașini de gătit cu gaze mii bucăți 161,4 125,2
Frigidere mii bucăți 157,2 109,1
Autoturisme mii bucăți 22,8 89,4
Mobilă mii. lei 3 352,0 103,4

Cu prilejul aniversării a 120 
de ani de la nașterea lui 
Ion Luca Carasiale, „O scri
soare pierdută“ se prezintă 
concomitent pe două din ma
rile scene ale Capitalei: Tea
trul Național și Teatrul Lucia 
Siurdza Bulandra. In fotogra
fie, o scenă din spectacolul 

Naționalului.

Teatrul
,,V. Alecsandri"

din lași
in Capitală

A crescut și s-a diversificat 
gama serviciilor prestate popu
lației de la orașe și sate, în
deosebi prin unitățile consilii
lor populare și ale cooperației 
meșteșugărești și de consum ; 
volumul prestărilor de servicii 
pentru populație în anul 1971

a fost cu circa 16% mai mare 
decît în anul 1970.

în anul 1971, s-au cheltuit 
de la bugetul de stat, pentru 
invățămint, cultură, sănătate, 
asigurări și alte acțiuni social
culturale, 36,5 miliarde lei, cu 
7,3% mai mult decît în «mul 
1970, după cum urmează :

Realizări 1971
milioane 

lei
în % față 
de 1970

învățămînt 9 845,5 106,6
Cultură și artă 979,0 106,2
Sănătate 7 379,7 106,5
Ajutorul de ștat pentru copii 4 927,7 116,4
Asigurări sociale de stat 11 874,9 105,4

durile populației cu sprijinul 
statului.

în anul 1971 au fost elec
trificate peste 500 sate, pro
porția satelor electrificate a- 
jungînd la sfîrșitul anului la 
aproape 85 la sută din numă
rul lor total.

Realizările obținute în ri
dicarea nivelului de trai ates
tă, încă o dată, că tot ce se 
înfăptuiește în țara noastră A 
sub conducerea partidului 
slujește făuririi unei vieți 
demne și prospere pentru în- £ 
tregul popor — țelul suprem, 
fundamental al întregii poli- 
tici a Partidului Comunist £ 
Român.

Un colectiv al Teatrului „Va- 
sile Alecsandri“ din Iași, aflat în 

9 turneu în Capitală, a prezentat, 
marți seara, pe scena Teatrului 
„Giulești“ sjpectacolul „Sfînta 

_ Ioana a abatoarelor“ de Bertold 
9 Brecht.

Au participat Ion Brad, vice- 
președinte al Consiliului Culturii 

A și Educației Socialiste, reprezen
tanți ai vieții teatrale și artistice 
bucureștene, un numeros public, 

gk precum și dr. Hans Voss, amba- 
sadorul Republicii Democrate 
Germane la București, și membri 

• ai ambasadei.
Spectacolul s-a

Intîlniri sau reîntîlniri ale 
spectatorilor, cu piesele drama
turgiei clasice românești, cred 
că sînt totdeauna prilejuri fer
tile de examinare a valorilor 
teatrului nostru, de reevaluare 
a lor de pe poziții realiste, o 
permanentizare, în conștiința 
generațiilor, a tuturor reușitelor 
unui popor In planul artei dra
matice. Este adevărat, uneori, 
împrospătarea memoriei specta
torului se face cu o condamna
bilă lipsă de respect pentru va
lorile noastre spirituale ; este 
mult mai ușor a citi un text la 
suprafață, după ureche, decît 
a-1 trece prin filtrele simțirii si 
logicii teatrale. Teatrul româ
nesc nu așteaptă decît reconsi
derarea tezaurelor cuprinse în 
el, abandonarea îndoielii și a- 
plecarea atentă asupra a tot 
ceea ce este viabil, valoros în 
fibra lui.

Un bun exemplu în acest sens 
îl dă Teatrul Nottara, prilejuin- 
du-ne o surprinzătoare reîntîl- 
nire cu piesa „Fîntîna Blandu
ziei“ de Vasile Alecsandri. Abia 
acum, după o înaintare în scara 
timpului, valorile dramaturgiei 
lui Alecsandri pot ieși mai lesne 
în relief ; glasul poetului, patrio
tului și omului de idei al unui 
timp al revoluțiilor moderne se 
poate face mai ușor înțeles, sim
țit, receptat astăzi cînd teatru
lui său i se cunoaște bine va
loarea și i se pot citi exact 
subtilitățile și particularitățile. 
Alecsandri, ca într-o capcană a 
spiritului, a surprins o întreagă 
societate românească, o simțire 
a unui ev ; de la vodeviluri la 
dramele istorice, drumul parcurs 
este unul ascendent, firesc pen
tru întreaga noastră literatură. 
Reînnodfndu-se șirul prezenței 
„Fîntînii Blanduziei“ pe scenele 
teatrelor românești gestul ne dă 
dimensiunile exacte ale 
teatru care, departe de 
pierde valoarea, se oferă

neuitînd unele gînduri ale bar
dului de la Mircești, care nu 
se sfia să recunoască rolul de 
moment al unui act teatral, în- 
tr-un veac clnd scena constituia 
un adevărat scut în vasta luptă 
dusă de inteligența românească 
pașoptistă și postpașoptistă pen
tru ideile nobile ale unei revo
luții strălucitoare, precum și ro
lul profund educativ al teatru
lui în genere. Așa stînd lucru
rile, reconsiderarea de pe pozi
țiile avangardei socialiste a tea
trului va conduce la o mai bună

mei, gustul pentru colosal și 
grandilocvență au fost uitate : 
un cort deschizlndu-se ca niște 
valuri ale unui anotimp înțelept, 
încărcate de melancolie, de pă
sări și flori pale, acoperă cîm- 
pul scenic, realizîndu-se o de
plină concordanță a conținutului 
interior al piesei, cu cel exte
rior ; Sub cortul înțelepciunii 
se pot petrece atîtea minuni și 
slăbiciuni omenești — chiar 
idila se poate înfiripa.

Ceea ce a constituit lectură în 
adîncime a piesei a apărut la

„F1NTÎNA
BLANDUZIEI“

la Teatrul „Nottara“

succes.
bucurat de

(Agerpres)

unui 
a-și 

___  ___ _ cu 
toate inflorescențele sale ochiu
lui atent, critic al spectatorului 
modern. Sigur că naivitățile cu
prinse între filele unor piese, o 
dată cu trecerea timpului ies în 
evidență, dar apărarea împotri
va ridiculizării unor opere poate 
fi organizată, antidotul căderii 
în parodiere ieftină se poate 
găsi, așa cum s-a întimplat în 
cazul acestui spectacol de la 
Nottara.

Efectuăm aceste observații

cunoaștere, la o reîntinerire s 
spectacolului de teatru româ
nesc.

Dan Nasta oferă o partitură 
ușor modificată a ceea ce ne 
obișnuisem să credem că este 
„Fîntina Blanduziei“ de Vasile 
Alecsandri : execuția dură, ima
ginea unei Rome răsărind de 
sub decoruri grele sau din 
umbra unei rostiri bombasti
ce a frazei poetice, au fost 
abandonate. Piesa a devenit 
ceea ce este : o cumpănită 
idilă, cu tonuri molatice, fără 
excese, un fel de legănare. în
tre malurile înțelpciunii și 
valurile tinereții. Tiradele 
care funcționau cîndva ca niște 
exerciții pline de dramatism, au 
acum farmecul rostirii frazei 
obișnuite ; tonurile au puteri 
egale. Un Horațiu în pragul în
țelepciunii, în gloria onorurilor, 
calcă furat de gînduri și rostiri 
de versuri, cu stilul și tăblița în 
mină spre locul înfiorat al fîn- 
tînii Blanduziei, locul unde Ge- 
tta, sclava de pe malurile Istru- 
lui, caută să vadă în apă chipul 
celui cu adevărat sortit. Chiar 
acolo, pe negîndite, Horațiu va 
fi cuprins de farmecele dragos
tei pentru frumoasa sclavă. 
Mai departe vom putea detecta 
o traducțiune la o scară minoră 
a luceafărului eminescian. Deco
rurile închipuind măreția Ro-

suprafață : o distanțare pentru 
un recul perfect, avînd ta mo
bil o reevaluare și ca efect, 
ceea ce regizorul Dan Nasta nu
mea distanțarea în actul inter
pretării. cu rafinamentul orizon
tului estetic de azi.

Regizorul nu s-a lăsat domi
nat de ecourile în timp ale di
feritelor modalități de a juca 
„Fîntîna Blanduziei", organizîn- 
du-și un spațiu regizoral pe cît 
posibil nou, dictat de o vibrație 
interioară a textului dramatic. 
Prin rostirea moldovenească a 
textului, spectacolul a benefi
ciat de o lumină aparte, mola
tică, a țintuit mai departe sus- 
ținînd exact frazarea voit na
ivă. Cînd a fost înțeles de că
tre actori acest din urmă dezi
derat, eforturile au fost încu
nunate de succes ; cînd partea 
a fost luată în serios cu orice 
preț, efortul de poleită inteli
gență și știință declamatorie a 
dat greș și întregul a avut de 
suferit. In sprijinul afirmațiilor 
mele au curs argumentele săl'ii. 
Farmecul naivității nu este de 
fel amendat, știința de a fi naiv 
e grea, ea face parte structural 
din ființa sau din esența mate
rialului supus observației. Țînă- 
rul spectator (despre el vorbesc, 
fiindcă am nimerit la un mati
neu) este atît de inteligent, încît 
este foarte puțin dispus să ierte

âîndul sau dorința unui actor 
e a face corp aparte în econo

mia spectacolului. De aceea se 
rîde destul de copios la apari
ția lui Al. Repa.n (Gallus). Plă
cut ca prezență fizică, îi lipsește 
prezența scenică, fiindcă, deși 
recită frumos, egal, rămîne un 
simplu recitator din Alecsandri 
și nu un interpret de teatru ; el 
pare a nu simți naivitatea fra
zei, aerul ei puțin jucăuș.

Dar iată exemplul lui George 
Constantin. Actorul posedă ști
ința de a deveni punct de reper 
al spectacolului. Și compune ro
lul firesc, cu inteligența, chiar 
nespus de firesc. Intențiile re
gizorului sînt atît de bine tra
duse de către George Constan
tin, încît Scaur, pe negîndite, 
devine personaj central al spec
tacolului. Se petrece o răstur
nare ciudată a greutății piesei 
fiindcă, în rolul lui Horațiu, 
chiar lui Dan Nasta ii este greu 
să răspundă comandamentului 
regizoral. El întruchipează un 
Horațiu mai mult blînd decît 
înțelept, puțin împiedicat în. 
vorbire, pe unele spații mai 
naiv decît toată rostirea poetică 
pe care o are de executat, pe 
altele uzînd de o rostologire a 
frazei prețios cadențată. Poate 
că pregătirea unui dublet ca 
în cazul rolului Getta, ar fi fost 
mai nimerită.

Ne-au mai plăcut Mihai Hero- 
veanu (Postumus) și Ștefan Ra- 
dof (Glutto) autorii imprimînd 
rolurilor o tentă comică sur
prinzător justificabilă în econo
mia spectacolului. Exact ni s-a 
părut Ion Popa (Zoii), iar Dan 
Nicolae (Hebro) grotesc. Puțin 
convingătoare evoluțiile Andei 
Caropol (Getta) și Eugeniei Bă- 
dulescu (Heera).

Muzica lui Pascal Bentoiu, 
inspirată, a punctat discret in
terludiile dansante, iar semnă
tura arhitectului Eugen Dobrotă 
(scenografia) o revelație.

Dincolo de neîmplinirile pe 
care le semnalam, spectacolul 
se impune prin ideile pe care 
le vehiculează, acelea ale în
țelepciunii, dragostei, delicate
ței, purității. Noile generații de 
spectatori beneficiază de o re
examinare a acestei idile alec- 
sandrine. Cine-și poate închipui 
din cronici sau din văzute 
spectacolele cu Nottara, Aris- 
tizza Romanescu, cu Manolescu 
ori cu George Vraca nu are de 
făcut decît o comparație, semn 
al nobilei predispoziții a teatru
lui de a fi element viu, gata să 
întregească iarăși și iarăși cu 
tonuri moderne esențele.

DUMITRU M. ION

Baza materială a învățămîn- 
tuiui s-a lărgit cu 3 500 săli de 
clasă, 45,6 mii mp spații pentru 
învățămîntul superior și 1800 
locuri în cămine studențești. 
In clasele I—X din învăță
mîntul obligatoriu de cultură 
generală învață peste 2,8 mi
lioane elevi, în licee — 502 mii 
elevi, în învățămîntul profe
sional — 306 mii elevi, iar în 
instituțiile de învățămînt su
perior — 148 mii studenți.

în cursul anului 1971 au luat 
ființă noi edificii de cultură și 
artă, s-a dezvoltat baza ma
terială în unitățile existente, a 
crescut numărul abonamen

telor de radio și televiziune.
Pentru ocrotirea sănătății 

populației s-a dezvoltat re
țeaua sanitară, a continuat 
înzestrarea unităților spitali
cești cu aparatură modernă, 
în cursul anului 1971 au in-

CONSILIUL ECONOMIC COMITETUL DE STAT AL PLANIFICĂRII 
DIRECȚIA CENTRALĂ DE STATISTICĂ

trat în funcțiune spitale noi 
la Alexandria, Baia Mare, 
Caransebeș, Galați, Miercurea 
Ciuc și Slatina, policlinici la 
București, Tîrnăveni, Brăila 
etc., precum și alte unități 
sanitare.

în anul 1971 au beneficiat 
de odihnă și tratament în 
unitățile specializate din sta
țiunile balneo-climaterice a- 
proape 1 milion de persoane.

Condițiile de locuit s-au 
îmbunătățit prin construirea 
și darea în folosința popu
lației de la orașe și sate a 
unui număr de aproape 152 
mii locuințe ; din acestea, 57 
mii apartamente au fost con
struite din fondurile statului 
și ale organizațiilor coopera
tiste, iar 36 mii apartamente 
au fost construite din fondu
rile populației cu sprijinul 
statului. Nu au fost realizate 
circa 7 000 apartamente pre
văzute a fi construite din fon-

* A
Succesele înregistrate în A 

anul 1971 constituie un tablou 
elocvent al muncii entu
ziaste a întregului popor, de
monstrează hotărîrea sa 
neclintită de a transpune în 
viață politica partidului nos
tru de dezvoltare economico- 
socială a țării. însuflețiți de 
perspectivele mărețe ce le 
deschide actualul plan cinci
nal, clasa muncitoare, țărăni
mea, intelectualitatea, toți oa
menii muncii, fără deosebire 
de naționalitate, își con
sacră întreaga energie și ca
pacitate creatoare valorifică
rii mai intense și mai eficien
te a potențialului productiv și 
a resurselor materiale ale ță
rii, îndeplinirii planului pe 
anul 1972, asigurînd parcurge
rea unei noi și importante 
etape în înfăptuirea obiecti
velor stabilite de Congresul 
al X-lea al Partidului Comu
nist Român.

Două mari evenimente cultu
rale se petrec la sate în ano
timpul de iarnă, „Festivalul fil
mului“ și „Festivalul cărții ; a- 
cestea, prin anvergura organiza
torică, constituie pe deplin ceea 
ce numim în mod obișnuit „ma
nifestări cultural-educative de 
masă“. Sfîrșitul lunii ianuarie 

A a corespuns cu încheierea pri
mei etape, „Festivalul filmului 

a la sate“, acțiune cinematogra- 
fică — care a atras în sala de 
festivități a căminelor culturale 

Q aproximativ 10 milioane de 
spectatori, marchează în acest 

• an o ediție jubiliară, a XV-a.
Cum va fi fost prima ediție 

care acum cincisprezece ani a 
inaugurat această amplă mani
festare? A fost, reiese din do- 
cumente, un festival al filmului 

A organizat prin „caravane cine
matografice“. Am glosat acest 

a termen deoarece tinerii noștri 
cititori, care frecventează astăzi 
cinematograful permanent, nu 

4) au cunoscut filmul itinerant 
care trecea prin sat o dată la 

• două săptămîni. Suficient pen
tru cerințele de atunci, extrem

de puțin pentru pretențiile de 
acum.

De la întîia ediție pînă astăzi, 
cinematograful sătesc a devenit 
o instituție culturală de presti
giu, cu menirea de a propaga în 
mase, prin formele sale de ex
presie specifice, fenomenul cul-

satului — se face în mod obiș
nuit, așa cum biblioteca publi
că distribuie în sat cărți iar 
festivalul filmului este doar un 
prilej de a spori în amploare o 
activitate diurnă. Au rulat în 
această etapă 170 de filme ar
tistice de lung metraj, româ-

LA
CINEMATOGRAFUL PERMANENT

a-

tural-educativ complex, a deve
nit o vastă rețea care are în 
prezent pesțe 5 700 de cinemato
grafe permanente cu peste 
60 000 000 spectatori pe an ;
dică 1/6 din totalul spectatorilor 
întregii rețele cinematografice 
din țară. Propaganda culturală 
prin cinematograful căminului 
cultural, prin cinematograful

nești și străine, întreaga pro
ducție a anului 1971 de filme 
documentare și științifice româ
nești, scurt-metraje, artistice 
pentru copii, desene animate, 
jurnale de actualități etc.. etc. 
Obiectivele festivalului din a- 
cest an au fost bine precizate : 
contribuția cinematografului la 
activitatea cultural-educativă,

Ia educația estetică a maselor, 
la formarea conștiinței cetățe
nești. Pornind de la aceste pre
mise multe filme românești (e- 
vocarea istorică a epopeii unifi
cării naționale legată de perso
nalitatea lui Mihai Viteazul din 
filmul cu același nume, filmele 
inspirate din trecutul istoric de 
luptă al clasei muncitoare și 
Partidului Comunist Român ca 
„Asediul“, „Facerea lumii“, „Se
rata", „Sentința“ „Canarul și 
viscolul“, „Baladă pentru cei că- 
zuți“ și altele care rulînri în sate 
au constituit un. eveniment cul
tural deosebit, au dat naștere la 
îndelungate dezbateri etico-mo- 
rale purtate de cetățenii satu
lui.

în foarte multe sate, pe afi
șul căminului cultural au fost 
înscrise „duminici cinematogra
fice“ — dedicate în exclusivitate 
filmului — la care au luat parte 
actori și producători de filme ; 
în cadrul festivalului cel mare 
a fost organizat un „festival al 
tineretului și eleviloi“ — 
care, fie că a rulat în școală 
sau la căminul cultural, a deve
nit o veritabilă oră de dirigen- 
ție, iar scurt-metrajele tehni- 
co-științifice sau filmele-lecții 
alcătuite pe teme agrozootehnice, 
irigații, viticultură și pomicul
tură s-au bucurat de un mare 
succes în rîndul țăranilor coo
peratori.

Varietatea tematică pe care 
filmele festivalului au pus-o la 
dispoziția spectatorilor, în a- 
cest an mult mai bogată și re
prezentativ ilustrată, față de 
precedentele ediții, face dovada 
că cinematografia (la care tre
buie să adaugăm, pe lîngă studi
ourile de la Buftea și realizările 
studioului „Alexandru Sahia") 
poate să desfășoare cu succes în 
mediul sătesc o eficientă propa
gandă cultural-educativă prin 
CINEMATOGRAF. Dar nu nu
mai atît. Documentarele cine
matografice au mai „vorbit“, 
practic, țăranilor despre avan
tajul terenurilor agricole hidro- 
ameliorate, despre eficiența 
asolamentelor agricole, desprs 
cele mai bune rase de a- 
nimale, despre ocrotirea na
turii etc. In sala căminu
lui cultural sau la sediul 
C.A.P., țăranii, împreună cu zoo- 
tehnicianul sau inginerul agro
nom, vizionînd filmele, expri- 
mîndu-și părerile — au hotârît 
împreună ce obiective economice 
noi să aducă în cooperativa agri
colă. Cinematograful și-a adău
gat în acest an o nouă funcțio
nalitate — filmul documentar 
în sprijinul producției agricole. 
Iată de ce, Festivalul filmului 
la sate, cea mai largă manifes
tare a anului cinematografic, a 
confirmat pe deplin și în această 
ediție marea sa utilitate socială.

ION MARCOVICI



Aprobare deplină Declarației
Consfătuirii de la Praga

Consultativ al 
participante la

state- 
Tra tatui

SOFIA 1. — Corespondentul 
vgerpres, Constantin Amariței, 
ransmite: La Sofia a avut loc 
edința comună a Biroului Politic 
il C.C. al P.C. Bulgar și a Con- 
liliului de Miniștri, în cadrul că- 
eia Stanko Todorov, președintele 
Consiliului de Miniștri, a prezen
tat informarea în legătură cu lu
crările consfătuirii Comitetului 
Politic 
lor 
de la Varșovia, care a avut 
loc în zilele de 25 și 26 
ianuarie, la Praga. în comunica
tul de presă se subliniază că Bi
roul Politic al C.C. al P.C.B. și 
Consiliul de Miniștri au aprobat 
activitatea delegației bulgare, în 
frunte cu tovarășul Todor Jivkov, 
care a participat la lucrările con
sfătuirii. „Declarația pentru pa
cea, securitatea și colaborarea în 
Europa, adoptată la Praga, se 
spune în comunicatul de presă, 
constituie un nou aport construc
tiv la eforturile popoarelor euro
pene pentru destindere pe con
tinentul nostru, pentru convocarea 
conferinței general-europene în 
vederea construirii sistemului de 
securitate colectivă și colaborare 
în Europa, pentru transformarea 
ei într-un continent al păcii. 
Principiile fundamentale ale secu
rității europene privind relațiile 
dintre statele Europei și dezvol
tarea viitoare a colaborării 
reciproc avantajoase între ele, cu
prinse în declarație, vor oferi 
largi posibilități pentru activita
tea creatoare de pregătire și des
fășurare cu succes a conferinței“.

BUDAPESTA 1 (Agerpres). — 
în cadrul unei ședințe a Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Ungare, 
anunță agenția M.T.I., președin
tele guvernului, Jeno Fock, a 
prezentat o informare asupra 
consfătuirii de la Praga a Comi
tetului Politic Consultativ al sta
telor participante la Tratatul de 
11 Varșovia și în legătură cu acti-

Securitatea europeană
preocupare majoră

BONN 1 (Agerpres). — Re- 
ferindu-se La Declarația de la 
Praga a consfătuirii Comitetu
lui Politic Consultativ al state
lor participante la Tratatul de 
la Varșovia, Conrad Ahlers. 
purtătorul de cuvînt al guver
nului R.F.G., a arătat, in cadrul 
unei conferințe de presă, că gu
vernul federal apreciază aceas
tă declarație drept un punct de 
pornire pozitiv pentru dezvolta
rea ulterioară a relațiilor din
tre Est și Vest. Guvernul 
R.F.G., a spus Ahlers, speră că 
dorința spre înlăturare a barie
relor artificiale și dezvoltarea 
relațiilor economice, comercia
le, tehnice, culturale și în do
meniul turismului — exprimată 
în declarație — își va găsi ex
presia și în cursul tratativelor 
dintre Egon Bahr, 
stat la Cancelaria 
R.F.G., . 
tar de stat la Consiliul 
Miniștri al R.D.G. Aceste 
tative sînt de cea mai mare 
portanță nu numai pentru 
lațiile dintre cele două s 
germane, dar și pentru pregăti
rea și succesul unei conferințe 
europene în problemele secu
rității și colaborării, a subliniat 
Conrad Ahlers.

secretar de 
federală a 

și Michael Kohl, secre-
■ ' • " • ’ de

t.ra-
> im- 
i re
state

ROMA 1 (Agerpres). — Do
cumentele adoptate de Consfă
tuirea de la Fraga a Comite
tului Politic Consultativ al sta-

„TRANSCONTINENTAL^“ AFRICAN
binecu- 
preocu- 
perma- 
statelor

Este 
noscută 
părea 
nentă a 
tinere îndrepta
te spre dez
voltarea rețelei 
de comunicații. 
Problema de
vine urgență în 

acele zone lipsitespecial in
de căi navigabile, sau cu po
sibilități reduse de transport 
pe apă. Intr-o asemenea si
tuație se află și Nigeria, Ca
merun, Republica . AL-Cn 
Centrală, Zair, 
Kenya. Evjdent 
căi de transport 
eficacitate

Africa 
Uganda și 
lipsa unei 

de mare 
„..„„„.....a creează serioase 
dificultăți nu numai intensi
ficării exporturilor africane 
spre alte zone ale lumii dar, 
în același timp, ridică seri
oase bariere dezvoltării coo
perării în interiorul conti
nentului.

Reunită către finele anu
lui trecut, Comisia econo
mică a Organizației Națiuni
lor Unite pentru Africa a 
luat spre dezbatere un vast 
studiu tehnico-economic pri
vind construirea unui drum 
modern care in final va 
străbate continentul negru 
de la Golful Guineei pînă la 
Oceanul Indian. Proiectul, 
avizat într-o formă inițială, 
urmează a fi supus aprobă
rii definitive luna viitoare, 
cînd la Bangui se vor reuni 
reprezentanții țărilor direct 
interesate. Drumul care va 
pleca din Nigeria, avînd cap 

vitatea delegației ungare. Consi
liul de Miniștri a luat cunoștință 
și a aprobat documentul prezen
tat de Jeno Fock.

VARȘOVIA 1 (Agerpres). — 
Marți, a avut loc o ședință a 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., consacrată pregă
tirii celei de-a treia plenare 
a Comitetului Central al par
tidului, convocată psntru 9 
februarie. — informează a- 
genția P.A.P.

Aceeași agenție a relatat, 
de asemenea, că într-o șe
dință anterioară Biroul Po
litic al C.C. al P.M.U.P. a au
diat o informare a delegației 
poloneze asupra lucrărilor 
Comitetului Politic Consul
tativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia.

BERLIN 1 — Coresponden
tul Agerpres, Ștefan Deju, 
transmite : Biroul Politic al 
C.C. al P.S.U.G. și Consiliul 
de Miniștri al R.D. Germane 
au aprobat marți raportul lui 
Erich Honecker, prim-secre- 
tar al C.C. al P.S.U.G., pri
vind consfătuirea de la Pra
ga a Comitetului Politic Con
sultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Var
șovia și activitatea delegației 
de partid și guvernamentale 
a R.D.G. la această consfă
tuire.

în hotărîrea adoptată 
Biroul Politic 
P.S.U.G. și de

de 
alal C.C.

Consiliul de 
Miniștri se relevă că Decla
rația de la Praga dă noi și 
puternice impulsuri pregăti
rii și convocării unei confe
rințe de securitate europea
nă. Biroul Politic al C.C. al 
P.S.U.G. și Consiliul de Mi
niștri subliniază că următo
rul pas important 
spre conferința de 
europeană trebuie

pe calea 
securitate 
să-l con-

telor participante la Tratatul 
de la Varșovia au o uriașă im
portanță atît în planul pregăti
rii concrete a Conferinței ge- 
neral-europene pentru secu
ritate și colaborare, cit și pen
tru reducerea încordării inter
naționale, în general — a de
clarat prof. Giorgio La Pira, 
președintele Federației mon
diale a orașelor înfrățite. Pro
punerile țărilor participante 
la Tratatul de la Varșovia, a 
continuat el, corespund intere
selor tuturor popoarelor și con
tribuie Ia normalizarea situației 
de pe continentul nostru. Con
dițiile pentru convocarea con
ferinței general-europene s-au 
maturizat deplin și ea poate să 
aibă loc. în anul J972. Acum, 
conducătorii tuturor statelor 
trebuie, să. ia neîntârziat măsuri 
concrete pentru organizarea și 
ținerea1 acestei,. conferințe. Re
prezentanții tuturor țărilor eu
ropene; fără excepție, trebuie 
să se așeze, lâ masa tratative
lor și să, discute probleme care 
au importanță vitală atît pen
tru Europa,;,cît ,'^i pentru în
treaga lume,, a declarat Geor- 
gio La Pira.

Normalizarea situației pe con
tinentul nostru, a continuat el, 
poate și trebuie să constituie 
un impuls pentru rezolvarea 
unor importante probleme po
litice și economice internațio
nale 

va 
in 
fi

de linie Lagosul, străbătând 
Camerunul, Republica Afri
ca Centrală, nordul Repu
blicii Zair, Uganda și 
avea punctul terminus 
Kenya, Ia Monbassa, va 
primul transcontinental afri
can. Trei sferturi din rețeaua 
totală a itinerarului de 
6 500 km vor trebui doar a- 
meliorate, noul drum împru
mutând traseul a o serie de 
căi deja existente. Rămîne 
de construit 1 600 km. Cos
tul proiectului nu a fost încă 
calculat, însă pentru finan
țarea primei etape de studiu 
și recunoaștere a viitoarei 
căi rutiere — se va apela ia 
guvernele beneficiare, dis
puse să dea urgent un aju
tor nerambursabil. Se amin
tește că ruta transafricană 
va fi realizată prin interco
nectarea a șase tronsoane 
naționale aparținind unor 
state cum sînt Zair, Repu
blica Africa Centrală, Came
run și Nigeria. Robert Gor- 
diner, secretarul ~ 
economice O.N.U.
Africa, responsabil 
iectului, a declarat că racor
darea acestor tronsoane se 
va face în avantajul comun, 
conciliind interesele țărilor 
riverane, în aval Și amonte 
de fiecare tronson național. 
Scopul acestei construcții 
este, potrivit surselor afri
cane, de a face din noua ar
teră de transport și comu
nicații „o axă a dezvoltării 
în toate direcțiile“.

Comisiei 
pentru 

al pro-

I. T. 

stituie începerea, cit mai cu- 
rînd posibil, a consultărilor 
multilaterale de la Helsinki. 
R.D.G. sprijină propunerea 
guvernului finlandez cu pri
vire la desfășurarea în capi
tala Finlandei a aoestor con
sultări multilaterale și este 
gata să-și trimită neîntîrziat 
reprezentantul său la Hel
sinki în vederea unor consul
tări asupra problemelor pre
gătirii și desfășurării confe
rinței.

ULAN BATOR 1 (Agerpres). 
— Guvernul Republicii Populare 
Mongole a dat publicității o de
clarație în care, în numele po
porului mongol, salută rezultatele 
consfătuirii de la Praga a Comi
tetului Politic Consultativ al sta
telor participante la Tratatul de 
la Varșovia, sprijină în întregime 
propunerile concrete prezentate 
de participanții la consfătuire, 
propuneri care pot și trebuie să 
servească drept bază concretă 
pentru asigurarea securității po
poarelor din Europa și din în
treaga lume.
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R.P. BULGARIA : imagine din Gabrovo.

ORIENTUL APROPIAT
• Convorbirile lui Jarring în Africa

DAKAR. — Gunnar Jarring, 
reprezentantul special al secre
tarului general al O.N.U., și-a 
incheiat vizita la Dakar. El a 
avut convorbiri cu președintele 
Senegalului, Leopold Sedar Sen- 
ghor, in legătură cu activita
tea Comitetului O.U.A. însărci
nat cu facilitarea aplicării re
zoluției Consiliului de Securita
te din noiembrie 1967, privind 
situația dm Orientul Apropiat. 
După cum se știe, președintele 
senegalez a condus o delegație 
la nivel înalt a acestui comitet, 
care a întreprins, la sfîrșitul 
anului 1971, vizite la Cairo și 
Tel Aviv, pentru convorbiri cu 
oficialitățile egiptene și israelie- 
ne asupra posibilităților de re
glementare pe cale politică a si
tuației din Orientul Apropiat.

într-o declarație făcută ziariș
tilor înainte de a părăsi orașul

• MINISTERUL AFACERI
LOR EXTERNE AL R. P. UN
GARE a dat publicității luni o 
declarație în care apreciază drept 
regretabilă hotărirea Pakistanu
lui de a rupe relațiile diploma
tice cu Ungaria în urma recu
noașterii Republicii Bangladesh 
ca stat independent și suveran de 
către Ungaria. Relevînd că în 
ultimii ani, între R. P. Ungară și 
Pakistan s-au stabilit relații bune, 
reciproc avantajoase, declarația 
exprimă speranța că conducăto
rii Pakistanului își vor revizui 
punctul de vedere.

Chemare la realism
• IN CURSUL DEZBATERI

LOR DIN DIETA, președintele 
Partidului Socialist din Japonia, 
Tomon/.i Narita, a cerut guver
nului să renunțe Ia așa-numitul 
acord încheiat cu ciankaișiștii, 
să restabilească relațiile diplo
matice cu R. P. Chineză și să 
încheie tratate de neagresiune 
și prietenie reciprocă cu China. 
U.R.S.S. și R.P.D. Coreeană. El 
a prezentat in Dietă rezultatele 
unui sondaj, din care reiese că 
opinia publică japoneză se pro
nunță pentru o politică de pace 
și neutralitate, pentru abrogarea 
tratatului de securitate japono- 
american.

• CONDIȚIILE ÎN CARE 
GUVERNUL BRITANIC în
cearcă să realizeze un acord 
privind viitorul bazelor en
gleze din Malta nu sînt ac
ceptabile, a declarat premierul 
maltez. Dom Mintoff. în fața 
membrilor Camerei Reprezen
tanților. Mintoff a precizat că 

în zilele de 29 și 30 ianua- 
arie a.c. s-a întrunit, la se
diul Uniunii Interparlamen
tare, de la Geneva, un comi
tet de pregătire în vederea 
convocării conferinței parla
mentare de cooperare și 
securitate in Europa, organi
zată sub egida Uniunii In
terparlamentare. La lucrările 
Comitetului au participat 
parlamentari din Belgia, Bul
garia, Danemarca, Elveția, 
Finlanda, Italia, Iugoslavia, 
Marea Britanie, Polonia, Ro
mânia. Statele Unite și Uni
unea Sovietică. Din Republi
ca Socialistă România a par
ticipat prof. dr. Mihai Le
vente, deputat în Marea A- 
dunare Națională, președin
tele grupului interparlamen
tar român.

Comitetul a examinat un 
ansamblu de probleme legate 
de convocarea conferinței 
europene a parlamentarilor. 
Ca rezultat al dezbaterilor, 
comitetul a recomandat con
vocarea. la Helsinki, în pe
rioada 10—15 noiembrie 1972, 
a unei conferințe parlamen
tare asupra cooperării și 
securității în Europa. Confe
rința ar urma să examineze, 
printre altele, problemele 
securității în Europa, rapor
turile economice intereurope- 
ne, cooperarea științifică, teh
nologică și culturală.
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Dakar, Gunnar Jarring a apre
ciat ca foarte utile convorbirile 
pe care le-a avut cu șeful statu
lui senegalez. El a menționat că 
a avut, de asemenea, întreve
deri fructuoase, la Nouakchott, 
cu șeful statului mauritan, 
Moktar Ould Daddah, președin
tele Comitetului O.U.A. pentru 
facilitarea aplicării rezoluției 
Consiliului de Securitate din no
iembrie 1967.

LONDRA. — Ministrul de ex
terne britanic, Alee Douglas- 
Home, va face o vizită oficială în 
Israel între 21 și 24 martie a.c., 
anunță un comunicat dat publici
tății de Foreign Office.

I. Bhutto primit 
de președintele 

Mao Tzedun
PEKIN 1 (Ageipres). — A- 

genția CHINA NOUĂ anunță că 
președintele Mao Tzedun a pri
mit la 1 februarie pe Zulfikar 
Aii Bhutto; președintele Republi
cii Islamice Pakistan. Cu acest 
prilej, a avut loc o convorbire 
cordială și prietenească, la care a 
asistat premierul Ciu En-lai.

guvernul său nu va încheia un 
acord care să nu fie conform 
intereselor națiunii malteze.

• PRIMUL MINISTRU AL 
REPUBLICII BANGLADESH, 
Mujibur Rahman, a ordonat 
trupelor să înconjoare enclavele 
nebengaleze, la 31 ianuarie, pen
tru a pune capăt ciocnirilor din
tre minoritatea musulmană din 
Bihar și populația bengaleză, ce 
au durat peste două zile, infor
mează agenția UNITED PRESS 
INTERNAȚIONAL.

• ASOCIAȚIA NAȚIONA
LĂ geografică din Statele Uni
te a prezentat în ultimele 
zile ale lunii ianuarie, în ca
drul a trei spectacole, filmul 
documentar „Romanța Româ
niei“, turnat de Jonathan Ha- 
gar. Celor peste 10 000 de spec
tatori din capitala Statelor 
Unite Ii s-a oferit prilejul de a 
face cunoștință cu folclorul ro
mânesc, tradițiile și obiceiurile 
poporului român, mînăstirile 
Moldovei și viața culturală a 
Capitalei.

Adunarea festivă Drumul Angele!
româno

de la Kiev
KIEV 1 (Agerpres). — Marți, 

la Uzina de construcții și repara
ții navale din Kiev a avut loc o 
adunare festivă consacrată celei 
de-a 24-a aniversări a semnării 
Tratatului de prietenie, colabora
re și asistență mutuală între Ro
mânia și U.R.S.S., la 4 februarie 
1948. La adunare au participat 
membri ai conducerii Asociației 
din Ucraiana de prietenie și re
lații culturale cu străinătatea, ai 
conducerii filialei ucrainene a 
Asociației de prietenie sovieto-ro- 
mâne, conducerea uzinei, munci
tori, ingineri, tehnicieni. Au fost 
prezenți, de asemenea, Alexandru 
Ungur, consulul general al Româ
niei la Kiev, și membri ai consu
latului.

Despre cea de-a 24-a aniversa
re a tratatului au vorbit V. D. 
Matiash, directorul general al u- 
zinei, membru în conducerea 
Asociației de prietenie, și Alexan
dru Ungur.

COOPERAREA
ROMÂNO

CEHOSLOVACA
Marți dimineața, a început la 

Praga întîlnirea de lucru a pre
ședinților celor două părți ale 
Comisiei mixte guvernamentale 
de colaborare economică și teh- 
nico-științifică între Republica 
Socialistă România și Republica 
Socialistă Cehoslovacă.

Delegația română este condusă 
de Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, preșe
dintele părții române în Comi
sia mixtă, iar delegația ceho
slovacă de Jan Gregor, vicepre
ședinte al guvernului R.S. Ce
hoslovace, președintele părții 
cehoslovace în comisie.

Cei doi președinți analizează 
în cadrul intîlnirii de lucru ac
tivitatea de colaborare și coo
perare economică și tehnico-ști- 
ințifică dintre cele două țări, in 
scopul dezvoltării în continuare 
a relațiilor economice și tehni- 
co-științifice dintre România și 
Cehoslovacia.

Convorbiri
economice

romano
austriece

loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, 
președintele părții române în 
Comisia mixtă guvernamentală 
de colaborare economică între 
România și Austria, aflat în vi
zită la Viena, s-a întîlnit marți 
cu Jozef Staribacher. ministrul 
comerțului, industriei și meș
teșugurilor al Austriei, pre
ședintele părții austriece în Co
misia mixtă guvernamentală. 
La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cor
dială, au participat Pretor 
Popa, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, vicepre
ședintele Camerii de Comerț 
a Republicii Socialiste Româ
nia. și ambasadorul României 
la Viena, Dumitru Aninoiu.

După întrevedere, a avut loc 
prima reuniune de lucru a Co
misiei mixte guvernamentale 
de colaborare economică între 
România și Austria. Au fost a- 
nalizate posibilitățile de dezvol
tare a schimburilor comerciale 
între cele două țări, precum și 
a cooperării economice, indus
triale și tehnice între întreprin
derile românești și austriece.

• ÎN PREZENȚA SECRETA
RULUI GENERAL AL ORGA
NIZAȚIEI NAȚIUNILOR UNI
TE, Kurt Waldheim, la Nairobi 
s-au deschis lucrările celei de-a 
doua sesiuni a Comitetului 
O.N.U. pentru resurse naturale. 
Participă reprezentanți din par
tea a 51 de țări și 16 organizații 
internaționale. Din România, 
participă o delegație condusă de 
Eugen Davidescu, director în 
Ministerul Minelor, Petrolului și 
Geologiei. Sesiunea, care va 
dura două săptămini, este con
sacrată examinării unui cerc larg 
de probleme privind prospecta
rea și folosirea resurselor natu
rale ale țărilor în curs de dez
voltare în interesul propriei dez
voltări.

Greva 
minerilor britanici

• GREVA GENERALA A 
CELOR PESTE 280 000 DE 
MINERI DIN MAREA BRITA
NIE a intrat de duminică în 
cea de-a patra săptămînă de la 
declanșarea sa și nici un ele
ment de natură să contribuie 
la încheierea ei nu a interve
nit și nici nu este previzibil. 
Intre timp, reducerea stocurilor 
de cărbuni a început să ame
nințe serios activitatea indus
trială. La sfîrșitul săptămînii 
trecute, de exemplu, trei cen
trale termo-electrice și-au în
trerupt temporar producția.

La tribunalul din San Jose 
(California) vor începe au
dierile preliminare în proce
sul tinerei militante pentru 
drepturile civile ale negrilor, 
Angela Davis.

O tînără revoluționară de o 
inteligență și frumusețe deo
sebită, membră a Partidului 
Comunist din S.U.A., bine cu
noscută în cercurile academice 
din California. Aceasta este 
Angela Davis. Fiică a unui 
profesor din Birmingham, A- 
labama, Angela Davis a fost 
din copilărie martoră a ne
dreptăților rasiale, a ciocniri
lor de stradă dintre demon
stranții negri și polițiști. A 
rămas trează nopți întregi 
cînd rasiștii albi atacau cu 
bombe casele liderilor negri 
ai luptei pentru drepturi ci
vile ; a fost prietenă cu două 
dintre fetele ucise în timpul 
unei explozii care a devastat 
o școală în septembrie 1963. 
„Angajarea mea politică — 
declara ea într-un interviu —• 
își are rădăcina în viața pe
trecută în Sud“. Realitățile 
ciude pe care le-a trăit i-au 
insuflat adîncul atașament și 
solidaritatea cu militanții ne
gri pentru drepturi civile. A- 
ceastă evoluție și maturizare 
politică este cu atît mai sem
nificativă cu cît Angela pro
vine dintr-o familie care s-a 
bucurat întotdeauna de bu
năstare, făcînd parte din bur
ghezia neagră din S.U.A. A- 
ceasta i-a dat posibilitatea să 
studieze în școli și universi
tăți reputate : un liceu din 
New York, universitatea 
Brandeis, Sorbona, Institutul 
de cercetări sociale de la uni
versitatea „Goethe“ din 
Frankfurt (R.F.G.). în acești 
ani de studiu și-a luat diplo
me în literatură, limba fran
ceză, filozofie și sociologie. 
Nu a pierdut niciodată con
tactul cu realitățile din S.U.A. 
și deși mai putea rămîne la 
studii în Europa, s-a întors 
precipitat în țară „deoarece
— spunea ca la vremea aceea
— nu mai putea să tolereze 
deteriorarea situației din 
S.U.A., fără să devină anga
jată activ". Studenta eminentă 
a devenit în scurt timp asis
tentă la universitatea califor- 
niană din San Diego și a în
ceput imediat să lucreze pen
tru doctoratul în filozofie. De 
atunci datează și apropierea 
ei de activitățile practice ale 
comunității negre din San 
Diego, a căror organizatoare 
a și devenit de altfel în scurt 
timp. Activitatea în organi
zația locală a Asociației pen
tru emanciparea negrilor 
(N.A.A.C.P.) o ajută să se 
apropie mai mult de lupta 
pentru progres social. Mult 
timp se simțise ținută departe 
de preocupările comunității 
negre, de o intelectualitate 
albă care-i cultivase îndelung 
inteligența pentru a deveni o 
profesoară izolată în lumea 
cărților. Angela Davis a ales 
o altă cale și în cei trei ani 
care s-au scurs de la întoar
cerea ei în S.U.A. și pînă în 
momentul arestării, a mers
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n fața unui tri- 

din Lisa- 
au com- 
cinci stu- 
conducă- 
democra-

I bunal 
bona 
părut 
denți, 

tori ai sindicatului 
tic studențesc al universității 
catolice locale. Ei erau acu
zați că au participat la re
uniuni considerate de autori
tăți ca „ilegale și contrare 
ordinii publice“. Chiar de la 
începutul dezbaterilor în in
stanță, procesul a luat o tur
nură inedită, cu certitudine 
neașteptată de oficialități.

• Procesul „celor cinci" de la Lisabona • 
Succesorii lui P.I.D.E. în universitățile portu
gheze • Nemulțumirile studenților și recu

noașterile lui Araujo

Președintele organizației din 
centrul universitar Lisabona 
al așa-numitei „Mocidade 
Portuguesa“ (singura organi
zației de tineret legală) și-a dat 
demisia. Declarația publică 
prin care el și-a explicat ges
tul este concludentă : „Nu 
doresc să ocup o funcție de 
conducere într-o organizație 
practic inexistentă în univer
sitatea noastră“ (Din Lisa
bona n.n.). Ceea ce, implicit, 
sună ca o foarte autorizată 
recunoaștere a faptului că, 
în realitate, sindicatul demo
cratic studențesc, considerat 
oficial ca ilegal, este și în 
centrul universitar Lisabona 
singura organizație efectivă 
care reunește majoritatea 
studenților.

Astfel, chiar din primul 
moment, „procesul celor cin
ci“ s-a transformat mai de
grabă într-un proces al ace
lei atitudini oficiale care ig
noră cerințele studențimii. 
Dezbaterile procesului au 
fost dominate de intervenția 
unor profesori universitari 
(citați ca martori) care nu 
numai că i-au apărat pe stu
denții implicați în instanță, 
dar au cerut recunoașterea 
sindicatului democratic stu
dențesc.

Este, oricum, interesant de 
semnalat că tribunalul n-a 
dat curs cererii procurorului 
care revendica pedepse pri- 
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neabătută pe ea. A intrat în 
Partidul comunist argumen
tând, astfel, la timpul acela 
hotărîrea sa : „Ce grup din 
țară a fost mai consecvent în 
a analiza marxist societatea

americană ? Am intrat în el 
datorită sincerității evidente a 
Partidului comunist. Am ales 
marxismul pentru că el este 
științific, dezvoltă conștiința 
de clasă și are viitor". Alegerea 
făcută de profesoara în filozo
fie vorbește de la sine. Opțiu
nea sa nu a lăsat indiferente 
cercurile antidemocratice ca- 
liforniene. Atunci au fost 
lansate și primele atacuri la 
adresa ei. A fost acuzată în 
nenumărate rînduri că ar fi 
aparținut organizației extre
miste „Panterele negre" deși 
nu a fost niciodată membră a 
acestei organizații. Devenise 
însă, între timp figura cen
trală a comunității studențești 
negre din universitate și ini- 
țiatoarea Consiliului Studen
ților negri. F.B.I.-ul a inter
venit anunțînd conducerea 
universității că există o comu
nistă în rîndurile corpului

Plenara conducerii U.T.S
din Polonia

La Varșovia a avut loc o plenară a Conducerii Centrale 
a Uniunii Tineretului Socialist.

Plenara, menționează agenția P.A.P., a adoptat o hotărîre 
privind principalele sarcini ale organizației în lumina hotărî- 
rilor Congresului al Vl-lea al P.M.U.P., precum și o hotărîre 
privind patronarea construcției uzinelor de automobile de 
mic litraj de la Bielsko-Biala și Tychy, și a Combinatului 
metalurgic de la Zobkowic-Losen. Pentru aceasta, va fi. or
ganizată recrutarea, în întreaga țară, de tineri fruntași în 
producție, tehnicieni și ingineri pentru brigăzile de construc
tori destinate acestor obiective. Va fi organizată, de aseme
nea, pregătirea tinerelor cadre care vor lucra în respectivele 
întreprinderi.

în legătură cu numirea lui Andrzej.Zabinski în funcția de 
adjunct al șefului Secției organizatorice a C.C. al P.M.U.P., 
plenara a ales ca președinte al Conducerii centrale a U.T.S. 
pe Bogdan Waligorski.

vative de libertate între un 
an și un an și jumătate pen
tru cei cinci tineri. Studen
ții au fost condamnați la „re
gim penitenciar ușor“ pe cite 
două luni, cu scăderea tim
pului efectuat în detențiune 
pînă la pronunțarea sentinței.

Imediat ce a devenit cu
noscut deznodămîntul proce
sului, studenții din centrul 
universitar Lisabona au tri
mis forurilor în drept un me
moriu în care cer anularea 
deciziei tribunalului și elibe
rarea imediată a colegilor lor.

Este, totodată, revendicată 
recunoașterea sindicatelor de
mocratice studențești. A fost 
lansată, de asemenea, o che
mare către studenții din toate 
centrele universitare portu
gheze pentru o acțiune lar
gă de protest. Nu este exclus 
ca procesul de la Lisabona 
care a debutat printr-un pro
log-surpriză să aibă ca epi
log neprevăzut de autorități 
o recrudescență a mișcării 
studențești pentru democrati
zarea universității.

Practieînd și în politica sa 
universitară formula „salaza- 
rismul fără Salazar“ premie
rul Caetano a căutat Să cre
eze aparența unei liberali
zări. Promisiunile de „re
formă structurală“ a univer
sității, mereu repetate dar 
în nici un fel onorate, au fost 
însoțite de măsuri voit spec
taculare, ca retragerea pos
turilor polițienești care în 
trecut funcționau în incinta 
facultăților. Aparatul repre
siv a fost însă numai camu
flat. O întreagă rețea de a- 
genți și informatori a fost 
pusă rapid pe picioare de 
către poliția politică (succe
soarea instituției sinistre de 
tristă memorie P.I.D.E.) și ea 
activează intens. Studenți 
(care, din motive ușor de în
țeles, nu și-au dat numele) 
au relatat unor ziariști fran
cezi (potrivit unei informații 

piofesoral. Imediat după 
aceea, hotărîrea implacabilă a 
conducerii conservatoare a 
universității (supusă și pre
siunilor din afară) a căzut ca 
un trăsnet pentru cei care-i 
sorbiseră cuvintele la cursu
rile ei. A fost concediată 
pentru „vina" de a face parte 
din Partidul comunist din 
S.U.A., pentru discursurile sale 
înflăcărate în care denunța 
sprijinul universității pentru 
cercetări în scopuri militare. 
„Aceste cuvîntări — aprecia 
pe atunci „NEWSWEEK" 
erau fără îndoială radicale 
dar în nici un caz incendia
re“. Concedierii i s-au aso
ciat amenințările cu moartea, 
din partea rasiștilor albi. In 
weekend-uri nu mai putea 
apărea singură în oraș, tre
buia să meargă însoțită de o 
gardă personală. Tensiunea 
din jurul său a crescut, deve
nise o persoană publică, cu o 
anumită influență și erau 
mulți aceia care voiau să o 
îndepărteze. A sfîrșit prin 
a-și cumpăra arme cu care să 
se apere. Acest gest a fost fo
losit împotriva ei printr-o 
întreagă înscenare polițieneas
că și juridică. Cum o lege 
californiană condamnă ca 
complice pe cel a cărui armă 
este folosită în conflicte cu 
poliția, Angela Davis a fost 
arestată la 13 octombrie 1970, 
ca urmare a faptului că un 
adolescent de 17 ani, îndră
gostit de aventură i-a folosit 
fără știința ei, arma. Pretextul 
a fost găsit cu ușurință de 
autoritățile care voiau să se 
debaraseze de o „incomodă" 
militantă de culoare. De doi 
ani în închisoare, Angela Da
vis rămîne victima acestei în
scenări, a unei hotărîri jude
cătorești fără scrupule. (I s-a 
refuzat eliberarea pe cauțiu
ne). în aceste condiții, tînăra 
militantă de culoare din 
S.U.A. nu se poate aștepta la 
un proces echitabil. în ciu
da numeroaselor proteste ale 
opiniei publice americane și 
din alte țări ale lumii, An
gela Davis continuă să se 
afle în închisoare.
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publicate, de LE MONDE) 
de la începutul actualului 
universitar cel puțin 50 
colegi ai lor de Ia facultățile 
din Lisabona au fost „filați" 
și anchetați la poliție, unii 
dintre ei fiind implicați in 
procese, alții fiind „exmatri
culați pe tăcute“ fără nici o 
explicație publică. „Studen
ții afirmă — relevă LE 
MONDE — că supravegherea 
poliției se exercită asupra 
oricărui lucru pe care-I fac. 
asupra vieții lor in școală Și 
in afara școlii. Poliția lu
crează pe tăcute și prezența 
ei este tot atît de apăsătoare 
ca și atunci cind polițiști în 
uniformă staționau in incin
ta fiecărei facultăți“, 
asemenea atmosferă și 
fiind refuzul de facto 
torităților de a veni _
tîmpinarea chiar și a celor 
mai minime cereri ale tine
rilor privind modernizarea 
structurilor anchilozate ale 
universității portugheze, este 
de înțeles de ce nemulțumi
rile studențimii se acumu
lează.

Ceea ce se impune însă 
în mod deosebit atenției este 
apariția unor aprecieri nuan
țate, realiste, chiar în rîndu
rile unor cercuri apropiate 
sferei guvernamentale. Este 
revelatoare, în acest sens, de
clarația făcută unui post de 
radio vest-german de Gomes 
de Araujo, fost ministru al 
informațiilor : „Ne încăpățî- 
năm să nu admitem studen
ților un drept elementar și, 
ceea ce este mai grav, igno
răm realitatea din viața uni- 

" procla-
o tendință 
mai mulți 
înnoiri și

versităților. Ceea 
măm noi ilegal e 
susținută de cei 
studenți care cer 
structuri mai bune în școală". 
E notabilă, de asemenea, in
tervenția publică a deputa
tului liberal de Porto, Sa 
Carneiro, care a cerut des
chiderea unei anchete parla
mentare în legătură cu ,.a- 
mestecul scandalos“ al poli
ției politice în universități.

Asemenea luări de poziție 
au o semnificație care nu 
poate scăpa nimănui. Ele 
sună ca puncte de acuzare 
în procesul celor care au in
tentat procesul de la Lisa
bona.
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